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สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํป� 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (ตุลาคม-มีนาคม)

เป(าหมายการใช+จ,ายงบประมาณ  
ป� 2562

งบประมาณทั้งส้ิน 672,040,900 บาท

เบิกจ,าย 257,912,103.28 บาท 38.38%

คงเหลือ 414,128,796.72 บาท 61.62%

งบประมาณทั้งส้ิน 536,921,800 บาท

เบิกจ,าย 225,689,597.90 บาท 42.03%

คงเหลือ 311,232,202.10 บาท 57.97%

งบประมาณทั้งส้ิน 88,623,700.00 บาท

เบิกจ,าย 12,039,558.15 บาท 13.59%

คงเหลือ 76,584,141.85 บาท 86.41%

งบประมาณทั้งส้ิน 39,922,700 บาท

เบิกจ,าย 3,897,706.64 บาท 9.76%

คงเหลือ 36,024,993.36 บาท 90.24%

ไตรมาส/งบประมาณรายจ,าย 1 2 3 4

ภาพรวมสะสม 32 54 77 100

รายจ�ายลงทุนสะสม 20 45 65 100

รายจ�ายประจําสะสม 36 57 80 100

งบประมาณทั้งส้ิน 6,572,700 บาท

เบิกจ,าย 6,028,681.00 บาท 91.72%

คงเหลือ 544,019.00 บาท 8.28%

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คร้ังท่ี 4/2562 วันท่ี 22 เมษายน 2562 
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สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�  
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม) 

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 2 ซ่ึงมีงบประมาณท้ังสิ้น 672,040,900.00 บาท เบิกจ'าย 
257,915,103.28 บาท คิดเป.นร�อยละ 38.38 

 
1. การเบิกจ-ายงบประมาณภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น 

672,040,900 บาท 

เบิกจ-าย คงเหลือ 

257,912,103.28 บาท 414,128,796.72 บาท 

38.38% 
61.62% 
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2. การเบิกจ-ายงบรายจ-ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเบิกจ-ายงบรายจ-ายยุทธศาสตร9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ-าย คงเหลือ 

536,921,800 บาท 225,689,597.90 บาท 311,232,202.10 บาท 

42.03% 
57.97% 

งบประมาณทั้งสิ้น 

88,623,700 บาท 

เบิกจ-าย คงเหลือ 

12,039,558.15 บาท 76,584,141.85 บาท 

13.59% 

86.41% 
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4. ความคืบหน:าการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน-วยงาน 
 

 
 

5. ความคืบหน:าการดําเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร9ของมหาวิทยาลัย 
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สํานักส'งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

สถาบันวิจัยและ
ส'งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ 1,658,700.0 1,832,800.0 1,793,400.0 2,539,600.00 1,472,500.00 7,747,200.0 3,224,300.00 4,461,100.00 8,378,000.0 3,396,900.00 2,503,600.00 914,600.00

เบิกจ'าย 451,015.83 533,009.78 649,002.44 520,301.46 298,025.60 2,276,784.8 1,262,796.56 1,483,153.90 3,872,279.6 1,461,319.69 985,043.28 361,533.12
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การบริหาร

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 880,775.94 3,530,708.66 363,839.50 2,790,011.00 2,254,815.54 2,219,407.51
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งบประมาณ (บาท) เบิกจ�าย (บาท) ร�อยละ คงเหลือ หน�วยงาน

1 รายจ�ายประจํา 536,921,800.00 225,689,597.90 42.03 311,232,202.10

1.1 งบบุคลากร 282,777,300.00 120,565,900.08 42.64 162,211,399.92

1) เงินเดือน/ค�าจ�าง (เงินรายได�) 29,412,000.00           14,322,145.17         48.69 15,089,854.83

2) เงินเดือน/ค�าจ�าง/ค�าตอบแทน (เงินงบประมาณ) 253,365,300.00 106,243,754.91 41.93 147,121,545.09

1.2 งบดําเนินงาน 63,232,800.00 27,726,657.82 43.85 35,506,142.18

1) ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เงินรายได�) 46,815,500.00           20,171,946.00         43.09 26,643,554.00

2) ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เงินงบประมาณ) 16,417,300.00           7,554,711.82           46.02 8,862,588.18

1.2 งบลงทุน (ครุภัณฑ- ที่ดิน และสิ่งก�อสร�าง) 190,911,700.00 77,397,040.00 40.54 113,514,660.00

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

2) งบกลาง (เงินงบประมาณ) 175,911,700.00 77,397,040.00         44.00 98,514,660.00

2 รายจ�ายตามยุทธศาสตร-ของมหาวิทยาลัย 135,119,100.00 32,222,505.38 23.85 102,896,594.62

2.1 รายจ�ายตามภารกิจหลักของหน�วยงาน 39,922,700.00 14,154,266.23 35.45 25,768,433.77

1) คณะครุศาสตร5 1,658,700.00             451,015.83             27.19 1,207,684.17

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,832,800.00             533,009.78             29.08 1,299,790.22

3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,793,400.00             649,002.44             36.19 1,144,397.56

4) คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,539,600.00 520,301.46 20.49 2,019,298.54

5) คณะพยาบาลศาสตร5 1,472,500.00 298,025.60 20.24 1,174,474.40

6) คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 7,747,200.00             2,276,784.88           29.39 5,470,415.12

7) คณะวิทยาการจัดการ 3,224,300.00 1,262,796.56 39.16 1,961,503.44

8) คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี 4,461,100.00 1,483,153.90 33.25 2,977,946.10

9) สํานักงานอธิการบดี 8,378,000.00             3,872,279.69           46.22 4,505,720.31

10) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,396,900.00 1,461,319.69 43.02 1,935,580.31

11) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2,503,600.00 985,043.28 39.35 1,518,556.72

12) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 914,600.00 361,533.12 39.53 553,066.88

รายงานผลการเบิกจ�ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2

(มกราคม - มีนาคม 2562)

ยุทธศาสตร-/โครงการ/กิจกรรม

หนา้ที� 11



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

2.2 รายจ�ายตามยุทธศาสตร-มหาวิทยาลัย 88,623,700.00 12,039,558.15 13.59 76,584,141.85

ยุทธศาสตร-ที่ 1 การสร�างความโดดเด�นด�านอาหารและการท�องเที่ยว 6,000,000.00 880,775.94 14.68 5,119,224.06

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรโดยเน�นการปฏิบัติด�านอาหารและการท�องเที่ยว 956,000.00 172,368.00 18.03 783,632.00

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

    - ศิลปะการตกแต�งสําหรับอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและบริการ (208101010121) 208101010121 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

2) โครงการการจัดหาอุปกรณ5เพื่อภาคปฏิบัติการและการบริการงานแม�บ�าน (6239000005) 6239000005 146,000.00               146,000.00 100.00 0.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการการจัดหาอุปกรณ5เพื่อภาคปฏิบัติการและการบริการงานแม�บ�าน (208101020131) 208101020131 146,000.00               146,000.00 100.00 0.00

3) โครงการอบรมและฝAกภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงานต�อนรับของสายการบินนานาชาติ (ground and in-flight service6239000006 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการอบรมและฝAกภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงานต�อนรับของสายการบินนานาชาติ (ground and in208101030121 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00

4) การฝAกภาคปฏิบัติและทดสอบทักษะฝSมือแรงงาน (6239000008) 6239000008 30,000.00                 26,368.00 87.89 3,632.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการอบรมและทดสอบทักษะฝSมือแรงงาน (208101040121) 208101040121 30,000.00                 26,368.00 87.89 3,632.00

5) โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร เพื่อการเตรียมความพร�อมสู�การสมัครงานในอุตสาหกรรมท�องเที่ยวและบริการ 6239000009 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อการเตรียมความพร�อมสู�การสมัครงานในอุตสาหกรรมท�องเที่ยวและบริการ 208101050121 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

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

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

7) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเปXนเลิศด�านอาหารและการท�องเที่ยว (62A2000001) 62A2000001 300,000.00               0.00 0.00 300,000.00 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - จัดหาวัสดุ ตําราภาษาไทย ตําราภาษาต�างประเทศ วารสารภาษาไทย วารสารภาษาต�างประเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส5ด�านอาหารและการท�องเที่ยว 208101070121 300,000.00               0.00 0.00 300,000.00

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด�านอาหารและการท�องเที่ยว 194,000.00 40,724.00 20.99 153,276.00

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

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

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

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

    - การแปรรูปเห็ด (208102020421) 208102020421 29,650.00                 0.00 0.00 29,650.00

2) โครงการเสริมสร�างและพัฒนาวิชาชีพด�านการประกอบอาหาร (6256000036) 6256000036 77,300.00                 40,724.00 52.68 36,576.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - อาหารไทยสําหรับอาจารย5และบุคลากร (208102010121) 208102010121 5,000.00                  4,940.00 98.80 60.00

    - อาหารไทยสําหรับนักศึกษาหอพัก (208102010221) 208102010221 5,000.00                  4,940.00 98.80 60.00

    - อาหารไทยสําหรับนักศึกษาทั่วไป (208102010321) 208102010321 5,000.00                  4,940.00 98.80 60.00

    - เค�ก คุกกี้สําหรับนักศึกษาทั่วไป (208102010421) 208102010421 6,200.00                  6,200.00 100.00 0.00

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

    - ขนมป̂ง (208102010621) 208102010621 8,000.00                  8,000.00 100.00 0.00

    - ขนมหวานไทย (208102010721) 208102010721 8,900.00                  0.00 0.00 8,900.00
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    - อาหารว�างจีน (208102010821) 208102010821 9,900.00                  6,904.00 69.74 2,996.00

    - อาหารยุโรป (208102010921) 208102010921 10,900.00                 2,400.00 22.02 8,500.00

    - อาหารญี่ปุ̀น (208102011021) 208102011021 10,400.00                 2,400.00 23.08 8,000.00

3 โครงการสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และเผยแพร�งานวิจัยด�านอาหารและการท�องเที่ยว 800,000.00 79,200.00 9.90 720,800.00

1) การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท�องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตําบลบ�านในดง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ�านในดง 6244000038 58,000.00                 23,200.00 40.00 34,800.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท�องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตําบลบ�านในดง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ�านในดง 208103020144 58,000.00                 23,200.00 40.00 34,800.00

2) รูปแบบการบริหารต�นทุนกลุ�มแปรรูปน้ําตาลโตนดของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรี (6244000039) 6244000039 60,000.00                 24,000.00 40.00 36,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - รูปแบบการบริหารต�นทุนกลุ�มแปรรูปน้ําตาลโตนดของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรี (208103030144) 208103030144 60,000.00                 24,000.00 40.00 36,000.00

3) อาหารพื้นถิ่นเมืองเพชร (6263000013) 6263000013 80,000.00                 0.00 0.00 80,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - สํารวจพื้นที่ และแหล�งที่มาของอาหารท�องถิ่นเมืองเพชรบุรีที่จะนํามาใช�ในการศึกษาวิจัย (208103040144) 208103040144 80,000.00                 0.00 0.00 80,000.00

4) การพัฒนาผลิตภัณฑ5อาหารว�างจากข�าวโพดเสริมกาบ�า (6263000014) 6263000014 70,000.00                 0.00 0.00 70,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การพัฒนาผลิตภัณฑ5อาหารว�างจากข�าวโพดเสริมกาบ�า (208103050144) 208103050144 70,000.00                 0.00 0.00 70,000.00

5) วิจัยเรื่องต�นแบบแอปพลิเคชั่นเส�นทางท�องเที่ยวตาลโตนด ต.บ�านทาน อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี (6266000024) 6266000024 80,000.00                 32,000.00 40.00 48,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - วิจัยเรื่อง ต�นแบบแอปพลิเคชั่นเส�นทางท�องเที่ยวตาลโตนด ต.บ�านทาน อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี (208103060144208103060144 80,000.00                 32,000.00 40.00 48,000.00

6) ชุดโครงการตามยุทธศาสตร5มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 452,000.00               0.00 0.00 452,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - ชุดโครงการตามยุทธศาสตร5มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 452,000.00               0.00 0.00 452,000.00

4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพด�านอาหารและการท�องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ 2,850,000.00 588,483.94 20.65 2,261,516.06

1) การเข�าร�วมจัดประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด�านวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6208000006 121,800.00               8,170.00 6.71 113,630.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การเข�าร�วมจัดประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด�านวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 208104040121 121,800.00               8,170.00 6.71 113,630.00

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

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

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

3) โครงการฝAกปฏิบัติการด�านการท�องเที่ยวตามเส�นทางการท�องเที่ยวของกรมการท�องเที่ยว (6237000013) 6237000013 80,000.00                 40,040.00 50.05 39,960.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

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

    - เส�นทางจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย กําแพงเพชร ลําปาง ลําพูน เชียงใหม� เชียงราย (208104060221) 208104060221 70,040.00                 40,040.00 57.17 30,000.00

    - เส�นทางจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี (208104060321) 208104060321 5,480.00                  0.00 0.00 5,480.00

4) สานฝ̂นสู�งานบริการในศตวรรษที่ 21 (6237000004) 6237000004 40,000.00                 33,959.00 84.90 6,041.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - สานฝ̂นสู�งานบริการในศตวรรษที่ 21 (208104070121) 208104070121 40,000.00                 33,959.00 84.90 6,041.00

5) การแข�งขันทักษะด�านการท�องเที่ยวและโรงแรมในอุตสาหกรรมบริการ (6239000003) 6239000003 40,000.00                 5,869.00 14.67 34,131.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการและดําเนินกิจกรรมการแข�งขัน (208104030121) 208104030121 40,000.00                 5,869.00 14.67 34,131.00
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6) โครงการฝAกปฏิบัติการเส�นทางท�องเที่ยวตามระเบียบกรมการท�องเที่ยวเพื่อการรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก5อาชีพ ( 6239000007 120,000.00               5,869.00 4.89 114,131.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการฝAกปฏิบัติการเส�นทางท�องเที่ยวตามระเบียบกรมการท�องเที่ยวเพื่อการรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก5อาชีพ 208104080121 120,000.00               5,869.00 4.89 114,131.00

7) การพัฒนาสมรรถนะด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรมแบบ Upskill (6237000015) 6237000015 260,000.00               0.00 0.00 260,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การพัฒนาสมรรถนะด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรมแบบ Upskill (208104130121) 208104130121 260,000.00               0.00 0.00 260,000.00

8) การสัมมนาฝAกประสบการณ5วิชาชีพด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรม 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00

9) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ�มสาขาด�านอาหารและการท�องเที่ยว 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00

10) อบรมรมจริยธรรมและสืบสานภูมิป̂ญญาท�องถิ่นเมืองเพชร 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

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

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

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

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

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

    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาด�านอาหารคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยในต�างประเทศ (208104110121208104110121 106,700.00               0.00 0.00 106,700.00

14) การแข�งขันทักษะด�านอาหารและโภชนาการ และนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพระดับชาติ/นานาชาติ สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต5 6263000005 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การแข�งขันทักษะด�านอาหารและโภชนาการ และนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพระดับชาติ/นานาชาติ สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต5 208104120121 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

15) ขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านวิเทศสัมพันธ5 (6289000001) 6289000001 1,341,100.00             463,052.94 34.53 878,047.06 วิเทศสัมพันธ5

    - ขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านวิเทศสัมพันธ5 (208104050121) 208104050121 1,341,100.00             463,052.94 34.53 878,047.06

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

1) โครงการจัดตั้งศูนย5ทดสอบฝSมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (6256000033) 6256000033 400,000.00               0.00 0.00 400,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - กิจกรรมการตรวจประเมินการจัดตั้งศูนย5ทดสอบมาตรฐานฝSมือแรงงาน ตามกําหนดของสํานักมาตรฐาน กรมพัฒนาฝSมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 208105010121 400,000.00               0.00 0.00 400,000.00

6 โครงการยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00

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

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

หนา้ที� 14



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

ยุทธศาสตร-ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 20,000,000.00 3,530,708.66 17.65 16,469,291.34

7 โครงการพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรให�ได�มาตรฐาน TQF และ TQR            1,540,000.00 508,909.44 33.05 1,031,090.56

1) ปรับปรุงหลักสูตรครูเปXนเลิศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และพลศึกษา  (4 ปS) (6201000008) 6201000008 50,000.00                 3,880.00 7.76 46,120.00 คณะครุศาสตร5

    - ปรับปรุงหลักสูตรครูเปXนเลิศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และพลศึกษา  (4 ปS) (208201200121) 208201200121 50,000.00                 3,880.00 7.76 46,120.00

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

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

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

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

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

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

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

5) พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ�นยนต5และอิเล็กทรอนิกส5อัจฉริยะ (6214000015) 6214000015 40,000.00                 39,902.00 99.76 98.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ�นยนต5และอิเล็กทรอนิกส5อัจฉริยะ (208201240121208201240121 40,000.00                 39,902.00 99.76 98.00

6) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให�ได�มาตรฐาน TQF และ TQR (คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (62140000246214000024 60,000.00                 24,120.00 40.20 35,880.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - การขอรับรองหลักสูตรจาก สกอ. และ สภาวิชาชีพ (วิศวกรและสภาปนิก) (208201250121) 208201250121 60,000.00                 24,120.00 40.20 35,880.00

7) ปรับปรุงหลักสูตรสถาป̂ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป̂ตยกรรมภายใน (6222000005) 6222000005 40,000.00                 20,000.00 50.00 20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และวิพากษ5หลักสูตรสถาป̂ตยกรรม  ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป̂ตยกรรมภายใน 208201260121 40,000.00                 20,000.00 50.00 20,000.00

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

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

    - กิจกรรมวิพากษ5หลักสูตร (208201270221) 208201270221 20,350.00                 0.00 0.00 20,350.00

9) หลักสูตรครูคุณภาพเปXนเลิศ สาขาวิชาภาษาไทย (6227000002) 6227000002 40,000.00                 0.00 0.00 40,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

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

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

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

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

    - การสํารวจความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต นักศึกษาปSสุดท�าย และบัณฑิตที่จบการศึกษา ในเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค5 208201290121 9,000.00                  0.00 0.00 9,000.00

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

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

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

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

    - ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร5และสารสนเทศศาสตร5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (208201300121208201300121 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00
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12) ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (6235000004) 6235000004 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

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

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

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

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

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

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

15) การพัฒนาหลักสูตรใหม�ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการเปXนผู�ประกอบการยุคใหม�และธุรกิจแฟรนไซส5 (62440000096244000009 40,000.00                 0.00 0.00 40,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การพัฒนาหลักสูตรสาขาการเปXนผู�ประกอบการยุคใหม�และธุรกิจแฟรนไชส5 (208201340121) 208201340121 40,000.00                 0.00 0.00 40,000.00

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

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

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

    - การพัฒนาหลักสูตรใหม�ระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ (208201360121) 208201360121 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00

18) การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (6252000001) 6252000001 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

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

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

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

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

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

21) การรับนักศึกษา  ปSการศึกษา  2562 (6256000013) 6256000013 10,000.00                 2,000.00 20.00 8,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การรับนักศึกษา  ปSการศึกษา  2562 (208201400121) 208201400121 10,000.00                 2,000.00 20.00 8,000.00

22) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานผลการเรียนรู� (6256000014) 6256000014 5,000.00                  2,500.00 50.00 2,500.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานผลการเรียนรู�  ปSการศึกษา  2561 (208201410121) 208201410121 5,000.00                  2,500.00 50.00 2,500.00

23) ประชาสัมพันธ5และแนะแนว  ปSการศึกษา 2562 (6256000015) 6256000015 90,000.00                 49,410.00 54.90 40,590.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ประชาสัมพันธ5และมีส�วนร�วมกับโรงเรียนในช�วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู� (208201420121) 208201420121 12,000.00                 8,630.00 71.92 3,370.00

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

    - แนะแนวการศึกษาร�วมกับมหาวิทยาลัย (208201420321) 208201420321 40,800.00                 40,780.00 99.95 20.00

24) ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร (6256000016) 6256000016 45,000.00                 45,000.00 100.00 0.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร (208201430121) 208201430121 45,000.00                 45,000.00 100.00 0.00

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

    - กิจกรรมเตรียมความพร�อมพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน TQR (208201440121) 208201440121 10,400.00                 0.00 0.00 10,400.00
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    - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร5 (208201440221) 208201440221 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

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

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

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

    - การประเมินคุณภาพหลักสูตรพ.ศ.2557 (โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562) (208201160121208201160121 18,100.00                 0.00 0.00 18,100.00

    - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําร�างหลักสุตร พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ208201160221 60,900.00                 0.00 0.00 60,900.00

    - กิจกรรมสัมมนาความร�วมมือการดําเนินการหลักสูตร พ.ศ. 2562 (โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ208201160321 13,000.00                 0.00 0.00 13,000.00

    - กิจกรรมวิพากษ5หลักสูตร และการขอความเห็นชอบหลักสูตร (โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ208201160521 8,000.00                  0.00 0.00 8,000.00

27) จัดทําเอกสารแนะนําสาขาวิชาที่เปuดสอนระดับปริญญาตรี ประจําปSการศึกษา 2562 (6292000017) 6292000017 150,000.00               142,925.00 95.28 7,075.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - จัดทําเอกสารแนะนําสาขาวิชาที่เปuดสอนระดับปริญญาตรี ประจําปSการศึกษา 2562 (208201170121) 208201170121 150,000.00               142,925.00 95.28 7,075.00

28) ประชุมสัมมนาทบทวนการบริหารหลักสูตรแบบกลุ�ม Cluster (6292000022) 6292000022 190,000.00               179,172.44 94.30 10,827.56 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - ประชุมสัมมนาทบทวนการบริหารหลักสูตรแบบกลุ�ม Cluster (208201460121) 208201460121 190,000.00               179,172.44             94.30 10,827.56

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

    - พัฒนาอัตลักษณ5และคุณลักษณะของนักศึกษาครูผ�านกิจกรรมหอพักและกิจกรรมเสริม ระยะที่ 2 (208201470121208201470121 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00

8 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย-ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ            2,000,000.00 137,897.48 6.89 1,862,102.52

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

    - การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต�อระดับปริญญาเอกของอาจารย5คณะครุศาสตร5 (208202020121208202020121 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00 คณะครุศาสตร5

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

    - อบรมเชิงปฏิบัติการทําผลงานวิชาการ เพื่อเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย5คณะครุศาสตร5 (208202030142208202030142 40,000.00                 0.00 0.00 40,000.00 คณะครุศาสตร5

3) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน (6201000040) 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) 6208000046 130,000.00               0.00 0.00 130,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

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

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

5) พัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส5และสาขาวิชาหุ�นยนต5อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 6214000018 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส5และสาขาวิชาหุ�นยนต5อุตสาหกรรมและรับบอัตโนมัติ 208202060121 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) พัฒนาสมรรถนะอาจารย5เพื่อเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการที่สูงขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (62140000256214000025 38,000.00                 0.00 0.00 38,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

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

    - พัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (208202080121) 208202080121 28,000.00                 0.00 0.00 28,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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8) พัฒนาอาจารย5ด�านการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟvา (6217000007) 6217000007 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาอาจารย5ด�านการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟvา (208202090121) 208202090121 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

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

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

    - เตรียมการเข�าร�วมนําเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการเครือข�ายพลังงานแห�งประเทศไทย (208202110121208202110121 24,000.00                 0.00 0.00 24,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11) อบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารย5สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (6220000007) 6220000007 40,000.00                 39,040.00 97.60 960.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - อบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารย5สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (208202120121) 208202120121 40,000.00                 39,040.00 97.60 960.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

    - พัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (208202130121208202130121 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13) พัฒนาศักยภาพสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาสถาป̂ตยกรรมภายใน (6222000006) 6222000006 28,000.00                 0.00 0.00 28,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - อบรมและฝAกปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบ Model 3 มิติ ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร5ช�วยในการออกแบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 208202140121 28,000.00                 0.00 0.00 28,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการสําหรับอาจารย5คณะมนุษย5ฯด�านการประเมินหลักสูตรและประเมินโครงการ 6225000027 50,000.00                 41,225.00 82.45 8,775.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการสําหรับอาจารย5คณะมนุษย5ฯด�านการประเมินหลักสูตรและประเมินโครงการ 208202010121 50,000.00                 41,225.00 82.45 8,775.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

15) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ ผศ. / รศ. ของอาจารย5คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 (62250000056225000005 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเข�าสู�ตําแหน�งทาววิชาการของอาจารย5 (208202150121) 208202150121 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

16) อบรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย5ด�านเทคนิคการสอน (6225000015) 6225000015 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - พัฒนาบุคลิกภาพอาจารย5 (208202160121) 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 ของคณาจารย5คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 6225000020 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของคณาจารย5คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 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 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 208202190121 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

20) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย5คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 6225000025 250,000.00               0.00 0.00 250,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย5คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 208202200121 250,000.00               0.00 0.00 250,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

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

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

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

    - พัฒนาการเข�าสุ�ตําแหน�งทางวิชาการ (208202220121) 208202220121 200,000.00               0.00 0.00 200,000.00 คณะวิทยาการจัดการ
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23) การจัดการความรู�เพื่อการพัฒนาการสอนรายวิชาอาหารหวานยุโรป (6256000010) 6256000010 39,200.00                 0.00 0.00 39,200.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - กิจกรรมการพัฒนาการจัดการความรู� รายวิชา อาหารหวานยุโรป Knowledge Management (208202230121208202230121 39,200.00                 0.00 0.00 39,200.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

24) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ (6256000011) 6256000011 70,600.00                 13,350.00 18.91 57,250.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ (208202240121) 208202240121 70,600.00                 13,350.00 18.91 57,250.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

25) พัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารย5 (6256000012) 6256000012 180,200.00               15,582.48 8.65 164,617.52 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - พัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารย5 (208202250121) 208202250121 180,200.00               15,582.48 8.65 164,617.52 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

26) พัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ (6266000003) 6266000003 140,000.00               28,700.00 20.50 111,300.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - กิจกรรมพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย5เพื่อไปสู�ตําแหน�งวิชาการ (208202260121) 208202260121 75,000.00                 28,700.00 38.27 46,300.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - การเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝSมือแรงงานแห�งชาติรองรับการเปXนประชาคมอาเซียน (208202260221208202260221 65,000.00                 0.00 0.00 65,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

    - พัฒนาวิชาการเพื่อสร�างสมรรถนะเชิงวิชาชีพฯและการจัดการเรียนรู� (โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ208202270121 95,420.00                 0.00 0.00 95,420.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - สร�างความแข็งแกร�งทางวิชาการ (โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ) (208202270221208202270221 110,110.00               0.00 0.00 110,110.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - การจัดระบบสนับสนุนวิชาการเพื่อสร�างสมรรถนะเชิงวิชาชีพฯ ความแข็งแกร�งเชิงวิชาการ และการจัดการเรียนรู� 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) 6243000003                185,400.00 0.00 0.00 185,400.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

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

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

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

10 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 3,500,000.00 696,940.84 19.91 2,803,059.16

1) พัฒนาทักษะการแข�งขันทางวิชาการของนักศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.จ.น.ก.  ปSการศึกษา  6201000002 60,000.00                 0.00 0.00 60,000.00 คณะครุศาสตร5

    - พัฒนาทักษะการแข�งขันทางวิชาการของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาการศึกษาปฐมวัย (208204010121208204010121 60,000.00                 0.00 0.00 60,000.00

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

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

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

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

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

    - การพัฒนาทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (208204040121) 208204040121 24,000.00                 0.00 0.00 24,000.00

5) การเตรียมความพร�อมก�อนเข�าเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (6201000021) 6201000021 16,000.00                 0.00 0.00 16,000.00 คณะครุศาสตร5

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

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

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

หนา้ที� 19



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

7) พัฒนาทักษะวิชาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (6208000047) 6208000047 200,000.00               106,910.05 53.46 93,089.95 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - พัฒนาทักษะวิชาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (208204070121) 208204070121 200,000.00               106,910.05 53.46 93,089.95

8) การแข�งขันทักษะทางวิชาการในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 และทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. (คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม6214000029 120,000.00               117,198.79 97.67 2,801.21 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - การแข�งขันทักษะทางวิชาการในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 (208204080121) 208204080121 120,000.00               117,198.79 97.67 2,801.21

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

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

10) พัฒนาทักษะความสามารถช�างไฟฟvาภายในอาคาร (6217000005) 6217000005 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาทักษะความสามารถช�างไฟฟvาภายในอาคาร (208204100121) 208204100121 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

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

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

12) พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในศตวรรษที่ 21 (อบรมไฟไนต5เอลิเมนต56220000008 21,100.00                 0.00 0.00 21,100.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในศตวรรษที่ 21 (อบรมไฟไนต5เอลิเมนต5208204120121 21,100.00                 0.00 0.00 21,100.00

13) พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในศตวรรษที่ 21 (อบรมทักษะด�านการทํางานวิจัย6220000009 8,900.00                  0.00 0.00 8,900.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในศตวรรษที่ 21 (อบรมทักษะด�านการทํางานวิจัย208204130121 8,900.00                  0.00 0.00 8,900.00

14) พัฒนาความเข�มแข็งทางวิชาการด�านระบบการออกแบบฐานข�อมูล ของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 6221000009 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาความเข�มแข็งทางวิชาการด�านระบบการออกแบบฐานข�อมูล ของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 208204140121 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

15) พัฒนาทักษะด�านความคิดสร�างสรรค5นวัตกรรม เพื่อการออกแบบงาน สาขาวิชาสถาป̂ตยกรรมภายใน (62220000086222000008 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาทักษะความคิดสร�างสรรค5ทางวิชาการ และวิชาชีพสถาป̂ตยกรรมภายใน (208204150121) 208204150121 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

16) แข�งขันทักษะวิชาการในระดับชาติ นานาชาติ ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 (6225000007) 6225000007 927,675.00               125,594.00 13.54 802,081.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - แข�งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. (208204160121) 208204160121 702,675.00               99,334.00 14.14 603,341.00

    - แข�งขันทักษะวิชาการระดับชาติ นานาชาติ (208204160221) 208204160221 225,000.00               26,260.00 11.67 198,740.00

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

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

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

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

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

18) กิจกรรมสร�างแรงบันดาลใจการใช�ภาษาอังกฤษ (6244000007) 6244000007 60,000.00                 9,700.00 16.17 50,300.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - กิจกรรมการสร�างแรงบันดาลใจในการใช�ภาษาอังกฤษในชีวิต (208204180121) 208204180121 11,600.00                 2,400.00 20.69 9,200.00

    - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยการใช�บทบาทสมมติ (208204180221) 208204180221 15,000.00                 7,300.00 48.67 7,700.00

    - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานอย�างสร�างสรรค5 (อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่208204180321 19,800.00                 0.00 0.00 19,800.00
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    - การอบรมเชิงปฏิบัติการสร�างสรรค5 resume และการสัมภาษณ5งานเปXนภาษาอังกฤษ (208204180421) 208204180421 13,600.00                 0.00 0.00 13,600.00

19) พัฒนาทักษะทางวิชาการด�านบริหารธุรกิจและการจัดการแข�งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ5 ปS 2562 (62440000116244000011 150,000.00               0.00 0.00 150,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - พัฒนาทักษะทางวิชาการด�านบริหารธุรกิจและการจัดการแข�งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ5 ปS 2562 208204190121 150,000.00               0.00 0.00 150,000.00

20) พัฒนาทักษะวิชาการ และการแข�งขันทักษะการตลาดระดับชาติ (6248000002) 6248000002 30,000.00                 10,000.00 33.33 20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - อบรมเตรียมความพร�อม (208204200121) 208204200121 20,000.00                 6,000.00 30.00 14,000.00

    - ส�งนักศึกษาแข�งขันระดับชาติ (208204200221) 208204200221 10,000.00                 4,000.00 40.00 6,000.00

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

    - การพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด�านบริหารธุรกิจของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (208204210121208204210121 40,000.00                 0.00 0.00 40,000.00

22) การแข�งขันทักษะการประกวดผลงานนวัตกรรม  เพื่อเทคโนโลยีปvองกันประเทศ  ปS  2561 (6252000002) 6252000002 30,000.00                 17,048.00 56.83 12,952.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - อบรมเตรียมความพร�อมการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีปvองกันประเทศ  ปS  2561 (208204220121208204220121 19,780.00                 6,893.00 34.85 12,887.00

    - การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีปvองกันประเทศ  ปS 2561 (208204220221) 208204220221 10,220.00                 10,155.00 99.36 65.00

23) การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร5ด�วยการใช�  Bootstrap (6252000003) 6252000003 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

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

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

    - อบรมความรู�บัญชีเบื้องต�นและภาษาอังกฤษสําหรับวิชาบัญชีเพื่อเตรียมความพร�อมนักศึกษาใหม�สาขาบัญชี (208204240121208204240121 8,000.00                  0.00 0.00 8,000.00

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

25) การพัฒนาทักษะทางวิชาการและการแข�งขันทักษะการบัญชีระดับชาติ (6253000002) 6253000002 50,000.00                 28,820.00 57.64 21,180.00 คณะวิทยาการจัดการ

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

    - เตรียมความพร�อมทักษะนักศึกษาบัญชี เรื่อง การทําบัญชีการภาษีอากร และการสอบบัญชี (208204250221)208204250221 15,000.00                 15,000.00 100.00 0.00

    - แข�งขันการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานด�านบัญชีและกิจกรรมตอบคําถามทางบัญชีระดับชาติ (208204250321208204250321 25,000.00                 13,820.00 55.28 11,180.00

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

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

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

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

28) PBRU  Master Chef (6256000017) 6256000017 30,000.00                 30,000.00 100.00 0.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - กิจกรรม PBRU Master  Chef (208204280121) 208204280121 30,000.00                 30,000.00 100.00 0.00

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

    - เตรียมความพร�อมนักศึกษา  ปSการศึกษา  2562 (208204290121) 208204290121 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00
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30) สัปดาห5วิทยาศาสตร5   ประจําปS 2562 (6256000019) 6256000019 250,000.00               0.00 0.00 250,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

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

31) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (6266000005) 6266000005 220,000.00               38,480.00 17.49 181,520.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - กิจกรรมเตรียมความพร�อมการแข�งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. (208204310121) 208204310121 30,000.00                 21,680.00 72.27 8,320.00

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

    - กิจกรรมเตรียมความพร�อมเพื่อการแข�งขันทักษะวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (208204310321) 208204310321 150,000.00               16,800.00 11.20 133,200.00

32) การแข�งขันตอบคําถามวิทยาศาสตร5สุขภาพและกายวิภาคศาสตร5 ระดับชาติ (6273000027) 6273000027 100,000.00               91,700.00 91.70 8,300.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - กิจกรรมแข�งขันการตอบป̂ญหากายวิภาคศาสตร5 และตอบคําถามวิทยาศาสตร5สุขภาพ (208204320121) 208204320121 100,000.00               91,700.00 91.70 8,300.00

33) โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู�บัณฑิตพร�อมทํางาน วิชาชีพและสู�ศตวรรษที่ 21 (6273000035) 6273000035 120,000.00               50,200.00 41.83 69,800.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - การสัมมนาร�วมสถานประกอบการเพื่อเรียนรู�การทํางาน (โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู�บัณฑิตพร�อมทํางาน วิชาชีพและสู�ศตวรรษที่ 208204330121 23,700.00                 9,000.00 37.97 14,700.00

    - งานรับหมวกขีดเข็มและเสื้อกาว5นเพื่อเลื่อนชั้นปS (โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู�บัณฑิตพร�อมทํางาน วิชาชีพและสู�ศตวรรษที่ 208204330221 50,200.00                 41,200.00 82.07 9,000.00

    - การเสริมสร�างศักยภาพนักศึกษาทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21  (โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู�บัณฑิตพร�อมทํางาน วิชาชีพและสู�ศตวรรษที่ 208204330321 19,200.00                 0.00 0.00 19,200.00

    - การป̂จฉิมนิเทศ (โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู�บัณฑิตพร�อมทํางาน วิชาชีพและสู�ศตวรรษที่ 21) (208204330421208204330421 26,900.00                 0.00 0.00 26,900.00

34) การพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธ5 (6292000021) 6292000021 500,000.00               71,290.00 14.26 428,710.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - การพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธ5 (208204340152) 208204340152 500,000.00               71,290.00 14.26 428,710.00

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

    - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ5เพื่อท�องถิ่นไทย (208204350152) 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  ใฝ̀เรียนรู�  การมีจิตอาสา แก�นักศึกษาคณะครุศาสตร5 (6201000012) 6201000012 120,000.00               0.00 0.00 120,000.00 คณะครุศาสตร5

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

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

    - กิจกรรมเตรียมความพร�อมในการทํางานให�แก�ศิษย5เก�า-ศิษย5ป̂จจุบัน (208205010321) 208205010321 17,900.00                 0.00 0.00 17,900.00

    - กิจกรรมปรับบุคลิกภาพนักศึกษาใหม�เพื่อก�าวสู�ความเปXนครู (208205010421) 208205010421 12,020.00                 0.00 0.00 12,020.00

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

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

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

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

    - กิจกรรมที่ 3รณรงค5การแต�งกายให�ถูกระเบียบ การไม�สูบบุหรี่ในตึก การจอดรถในบริเวณที่คณะฯจัดให� และสวมหมวกนิรภัย 208205020321 10,000.00                 0.00 0.00 10,000.00

    - กิจกรรมที่ 4 แทงหยวกถวายเทียนพรรษา (208205020421) 208205020421 8,000.00                  0.00 0.00 8,000.00
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3) สร�างอัตลักษณ5 มีวินัย ใฝ̀เรียนรู� มีจิตอาสา ตามคุณลักษณะบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6214000004) 120,000.00               0.00 0.00 120,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�และพิธีบายศรีสู�ขวัญคณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (208205030121208205030121 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

    - ส�งเสริมทักษะวิชาชีพและการเตรียมความพร�อมของนักศึกษาทางด�านวิศวกรรมศาสตร5  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 208205030221 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00

    - ป̂จฉิมนิเทศและเสริมสร�างอัตลักษณ5ด�านบุคลิกภาพการทํางานอย�างมืออาชีพ ในยุคไทยแลนด5 4.0 (208205030321208205030321 10,000.00                 0.00 0.00 10,000.00

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

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

4) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ลูกมนุษย5 เปXนคนดี มีวินัย ใฝ̀เรียนรู� (6225000018) 6225000018 300,000.00               0.00 0.00 300,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

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

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

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

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

    - พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ไตรสิขา:ศีล สมาธิ ป̂ญญา) (208205040521) 208205040521 13,200.00                 0.00 0.00 13,200.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    - โครงการเสริมสร�างทักษะการเปXนผู�นําแก�นักศึกษา  MS Leadership (208205050321) 208205050321 60,000.00                 0.00 0.00 60,000.00

    - โครงการเสริมสร�างบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการเสริมสร�างภาพลักษณ5น�องใหม� MS’ Freshy Smart (208205050421208205050421 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00

    - โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช�างเมืองเพชรงานปูนป̂�น (208205050521) 208205050521 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

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

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

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

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

    - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (208205060221) 208205060221 14,000.00                 0.00 0.00 14,000.00
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    - กิจกรรมการอบรมและรณรงค5ด�านมารยาทและการแต�งกายที่ถูกต�อง (208205060321) 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 (208205060521208205060521 17,800.00                 0.00 0.00 17,800.00

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

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

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

    - กิจกรรมเตรียมความพร�อมสู�การทํางาน (ป̂จฉิมนิเทศ) (208205070321) 208205070321 40,000.00                 0.00 0.00 40,000.00

8) โครงการพัฒนาอัตลักษณ5และคุณลักษณะที่พึงประสงค5 คณะพยาบาลศาสตร5ประจําปSการศึกษา 2561 (62730000036273000003 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - พัฒนาความเอื้ออาทรโดยการบริจาคโลหิต (โครงการพัฒนาอัตลักษณ5และคุณลักษณะที่พึงประสงค5) (208205080121208205080121 5,300.00                  0.00 0.00 5,300.00

    - ใฝ̀เรียนรู�เตรียมความพร�อมทางวิชาการ (โครงการพัฒนาอัตลักษณ5และคุณลักษณะที่พึงประสงค5) (208205080221208205080221 51,200.00                 0.00 0.00 51,200.00

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

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

    - สร�างอัตลักษณ5และคุณลักษณ5บัณฑิตที่พึงประสงค5ตาม TOF (208205090142) 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) 6201000011 180,000.00               150,000.00 83.33 30,000.00 คณะครุศาสตร5

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

    - กิจกรรมบายศรีสู�ขวัญ (208206010221) 208206010221 5,000.00                  0.00 0.00 5,000.00

    - กิจกรรมรู�ทันเรื่องเพศ (208206010321) 208206010321 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    - กีฬาระหว�างคณะครั้งที่ 32 ดอนขังใหญ�เกมส5 (208206050121) 208206050121 160,000.00               158,382.45 98.99 1,617.55
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6) พัฒนาผู�นําสโมร5สรนักศึกษา (6225000016) 6225000016 90,000.00                 158,382.45 175.98 -68,382.45 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

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

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

    - โครงการพัฒนาสุขภาวะด�านสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ดอนขังใหญ�เกมส5 ครั้งที่ 32 (208206070121208206070121 150,000.00               150,000.00 100.00 0.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    - กีฬาดอนขังใหญ� (208206120221) 208206120221 150,000.00               150,000.00 100.00 0.00

10) โครงการแข�งขันกีฬาดอนขังใหญ� คณะพยาบาลศาสตร5ประจําปSการศึกษา 2561 (6273000002) 6273000002 180,000.00               101,000.00 56.11 79,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - กิจกรรมโครงการแข�งขันกีฬาดอนขังใหญ� คณะพยาบาลศาสตร5ประจําปSการศึกษา 2561 (208206090121) 208206090121 180,000.00               101,000.00 56.11 79,000.00

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

    - จัดซื้อวัสดุที่เปXนยาและเวชภัณฑ5 (208206100121) 208206100121 78,300.00                 0.00 0.00 78,300.00

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

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

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

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

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

    - การเข�าร�วมการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง (208206130121208206130121 1,145,320.00             0.00 0.00 1,145,320.00

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

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

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

    - การเข�าร�วมการแข�งขัน เอไอเอส ฟุตซอล เอฟเอคัพ ประจําปS 2561 “AIS Futsal F.A.Cup 2018” (208206150121208206150121 23,650.00                 0.00 0.00 23,650.00

16) เข�าร�วมการแข�งขันและเปXนเจ�าภาพจัดแข�งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแห�งประเทศไทย “FUTSAL LEAGUE DIVISION 16290000013 54,260.00                 0.00 0.00 54,260.00 กองพัฒนานักศึกษา

    - เข�าร�วมการแข�งขันและเปXนเจ�าภาพจัดแข�งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแห�งประเทศไทย “FUTSAL LEAGUE DIVISION 208206160121 54,260.00                 0.00 0.00 54,260.00
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17) เข�าร�วมการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส5” รอบมหกรรม (62900000146290000014 1,776,040.00             0.00 0.00 1,776,040.00 กองพัฒนานักศึกษา

    - เข�าร�วมการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส5” รอบมหกรรม (208206170121208206170121 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) 6243000001 58,000.00                 0.00 0.00 58,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - เตรียมความพร�อมด�านภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาใหม� ปS 2562 (208207010121) 208207010121 58,000.00                 0.00 0.00 58,000.00

2) พัฒนาทักษะภาษาต�างประเทศของนักศึกษา (CEFR) (6243000002) 6243000002 192,000.00               0.00 0.00 192,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

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

14 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมจิตอาสาด�วยศาสตร-พระราชา 1,000,000.00 224,500.00 22.45 775,500.00

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

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

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

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

3) สร�างภาวะผู�นําและจิตอาสา ENTECH เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด�วยศาสตร5พระราชา คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6214000001 70,000.00                 0.00 0.00 70,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - สร�างภาวะผู�นําและจิตอาสา ENTECH เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด�วยศาสตร5พระราชา คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 208208090121 70,000.00                 0.00 0.00 70,000.00

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

    - กิจกรรมจิตอาสาทําตามพ�อสอน “ค�ายพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อน�อง” โรงเรียนบ�านป̀าเด็ง (โรงเรียนกองทุนการศึกษารุ�น 208208100121 80,000.00                 0.00 0.00 80,000.00

    - กิจกรรมจิตอาสาทําตามพ�อสอน “ค�ายพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อน�อง” โรงเรียนบ�านหุบกระพง (208208100221208208100221 80,000.00                 0.00 0.00 80,000.00

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

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

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

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

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

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

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

7) ค�ายรวมพลังไอทีเพื่อชุมชน ตามศาสตร5พระราชา (6266000007) 6266000007 50,000.00                 50,000.00 100.00 0.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - ค�ายรวมพลังไอทีเพื่อชุมชนตามศาสตร5พระราชา (208208120121) 208208120121 50,000.00                 50,000.00 100.00 0.00

8) ส�งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร5 และให�นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร5เห็นคุณค�าของวิชาชีพ 6273000036 60,000.00                 0.00 0.00 60,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - การเตรียมความรู�ด�านประกันคุณภาพการศึกษา (โครงการส�งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร5208208130121 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00

    - การส�งเสริมครอบครัวคุณธรรม  (โครงการส�งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร5208208130221 40,000.00                 0.00 0.00 40,000.00
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9) ก�าวเพื่อความดี ด�วยศาสตร5พระราชา (6290000003) 6290000003 300,000.00               94,500.00 31.50 205,500.00 กองพัฒนานักศึกษา

    - ก�าวเพื่อความดี ตามศาสตร5พระราชา (208208140142) 208208140142 300,000.00               94,500.00 31.50 205,500.00

15 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถาน

ประกอบการและเครือข�าย

2,000,000.00 215,385.00 10.77 1,784,615.00

1) โครงการการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิด ด�วยการสร�างชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC) (62010000046201000004 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�วมกับโรงเรียนฝAกประสบการณ5วิชาชีพครู (6201000027) 6201000027 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00 คณะครุศาสตร5

    - อบรมให�ความรู�กับนักศึกษาฝAกประสบการณ5และบุคลากรในโรงเรียนกองทุน,โรงเรียนเครือข�ายการฝAกประสบการณ5วิชาชีพครู 208209070121 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00

3) การพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร�างสรรค5ของนักเรียนโดยใช�กระบวนการ PDCA โรงเรียนบ�านป̀าเด็ง 6201000028 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะครุศาสตร5

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

4) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย 6208000048 150,000.00               14,480.00 9.65 135,520.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การจัดกิจกรรมการแข�งขันการตอบป̂ญหาทางวิชาการด�านการเกษตรในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 (208209090121208209090121 5,000.00                  0.00 0.00 5,000.00

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

    - พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการบูรณาการร�วมกับสถานประกอบการ (208209090321208209090321 140,000.00               14,480.00 10.34 125,520.00

5) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติการและสร�างความร�วมมือกับเครือข�าย คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6214000030 40,000.00                 0.00 0.00 40,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติการและสร�างความร�วมมือกับเครือข�าย คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 208209100121 40,000.00                 0.00 0.00 40,000.00

6) ศึกษาดูงานและพัฒนาความร�วมมือกับสถานประกอบการด�านเทคโนโลยีการผลิตของนักศึกษา (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม6216000007 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - กิจกรรมศึกษาดูงานร�วมกับสถานประกอบการด�านเทคโนโลยีการผลิต (208209110121) 208209110121 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00

7) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนจากโครงงานวิจัย (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (6216000010) 6216000010 10,000.00                 0.00 0.00 10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

8) ความร�วมมือทางด�านวิชาการกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟvา (62170000046217000004 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ความร�วมมือทางด�านวิชาการกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟvา 208209130121 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

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

    - พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานที่เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (208209140121208209140121 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

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

    - MOU ร�วมกับสถานประกอบการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ศึกษาดูงานสถานประกอบการ) (208209150121208209150121 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

11) ศึกษาดูงาน และพัฒนาความร�วมมือการเรียนรู�ร�วมกับบริษัท แคล-คอมพ5 อีเล็คโทรนิคส5 (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทด�านการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ 6221000004 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ศึกษาดูงาน และพัฒนาความร�วมมือการเรียนรู�ร�วมกับบริษัท แคล-คอมพ5 อีเล็คโทรนิคส5 (ประเทศไทย) จํากัด (208209160121 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

12) ความร�วมมือกับสถานประกอบการเพื่อดําเนินการสหกิจศึกษาสาขาวิชาสถาป̂ตยกรรมภายใน บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโฮม จํากัด 6222000009 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ความร�วมมือกับสถานประกอบการเพื่อดําเนินการสหกิจศึกษา สาขาวิชาสถาป̂ตยกรรมภายใน บริษัทควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโฮม จํากัด 208209170121 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00
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13) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู�จากการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย5คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 6225000026 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู�จากการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย5คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 208209180121 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00

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

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

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

    - กิจกรรมสร�างเครือข�าย MOU กับสถานศึกษาด�วยกิจกรรมภาษาอังกฤษ (208209200121) 208209200121 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00

16) Active Learning สาขาวิชาภาษาไทย (6227000003) 6227000003 20,000.00                 20,000.00 100.00 0.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การจัดกิจกรรม Active Learning สาขาวิชาภาษาไทย (208209210121) 208209210121 20,000.00                 20,000.00 100.00 0.00

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

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

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

    - การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการด�านการเรียนการสอนทางศิลปศึกษา (208209230121) 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) การฝAกปฏิบัติการเรียนรู�และกระบวนการเก็บข�อมูลทางประวัติศาสตร5 (6229000002) 6229000002 20,000.00                 20,000.00 100.00 0.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การฝAกปฏิบัติการเรียนรู�และกระบวนการเก็บข�อมูลทางประวัติศาสตร5 (208209250121) 208209250121 20,000.00                 20,000.00 100.00 0.00

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

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

22) ค�ายปฏิบัติการเรียนรู�วิชาการ ก�าวย�างตามรอยพ�อของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม (โครงการต�อเนื่อง6229000004 30,000.00                 30,000.00 100.00 0.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ค�ายปฏิบัติการเรียนรู�วิชาการ ก�าวย�างตามรอยพ�อของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม (โครงการต�อเนื่อง208209270121 30,000.00                 30,000.00 100.00 0.00

23) โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านดนตรีและนาฏศิลป�กับโรงเรียนหนองหญ�าปล�องวิทยา (MOU) (กิจกรรม Active Learning6230000005 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) 6230000006 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

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

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

    - การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลสําหรับนักศึกษา ด�วย STEM Edu (208209300121) 208209300121 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00

26) การเพิ่มพูนทักษะทางนาฏศิลป�ไทยร�วมกับสถานประกอบการและเครือข�าย  (นาฏยการแสดง) (6230000008) 6230000008 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การเพิ่มพูนทักษะทางนาฏศิลป�ไทยร�วมกับสถานประกอบการและเครือข�าย  (นาฏยการแสดง) (208209310121208209310121 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
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28) การเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย MOU 6232000004 30,000.00                 16,980.00 56.60 13,020.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การประชุมจัดทํา  MOU  การเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�ายการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย 208209330121 18,915.00                 16,980.00 89.77 1,935.00

    - การประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน MOU การปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการ (208209330221208209330221 11,085.00                 0.00 0.00 11,085.00

29) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร5และบรรณารักษศาสตร5ร�วมกับห�องสมุดประชาชน (62330000026233000002 20,000.00                 2,055.00 10.28 17,945.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร5และบรรณารักษ (208209340121) 208209340121 10,000.00                 2,055.00 20.55 7,945.00

    - พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร5และบรรณารักษศาสตร5 ครั้งที่ 2 (208209340221) 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 (62340000026234000002 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ความร�วมมือด�านวิชาการกับบริษัท แคล-คอมพ5 อีเล็คโทรนิคส5 (ประเทศไทย) จํากัด อ.เขาย�อย จ.เพชรบุรี (208209350121208209350121 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00

31) ความร�วมมือด�านวิชาการกับบริษัท P&A International Law และโรงแรมบาบาบีช คลับ หัวหิน จ.ประจวบฯ (62350000026235000002 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) 6235000003 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การบูรณาการค�ายภาษาอังกฤษ (English Camp) กับ STEM Education (208209370121) 208209370121 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00

33) การกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกับโรงแรมศรีพันวา จ.ภูเก็ต (6237000011) 6237000011 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกับโรงแรมศรีพันวา จ.ภูเก็ต (208209380121) 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) 6238000003 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

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

36) การจัดการเรียนรู�(ด�านนวัตศิลป�ไทย) โดยปฏิบัติงานจริงร�วมกับเครือข�ายศูนย5ส�งเสริมศิลปาชีพระหว�างประเทศของอาจารย5และนักศึกษาศิลปะและการออกแบบ 6238000004 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การจัดการเรียนรู�(ด�านนวัตศิลป�ไทย) โดยปฏิบัติงานจริงร�วมกับเครือข�ายศูนย5ส�งเสริมศิลปาชีพระหว�างประเทศของอาจารย5และนักศึกษาศิลปะและการออกแบบ 208209410121 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

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

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

38) โครงการพัฒนาความเข�มแข็งของชุมชนหนองจอก อําเภอท�ายาง กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (work Integrated Learning 6241000003 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

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

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

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

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

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

41) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและบริการระหว�างประเทศ 6239000012 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย 208209620121 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00
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42) การเตรียมความพร�อมและการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร�ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 6244000013 23,850.00                 0.00 0.00 23,850.00 คณะวิทยาการจัดการ

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

    - เตรียมความพร�อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (208209460221) 208209460221 7,500.00                  0.00 0.00 7,500.00

43) ความร�วมมือด�านวิชาการและฝAกประสบการณ5วิชาชีพกับบริษัท Amphitheatre เวทีกลางแจ�งซิเคด�ามาร5เก็ต สาขานิเทศศาสตร5 6244000015 15,000.00                 0.00 0.00 15,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - ความร�วมมือด�านวิชาการและ ฝAกประสบการณ5วิชาชีพกับบริษัท Amphitheatre เวทีกลางแจ�งซิเคด�ามาร5เก็ต สาขาวิชานิเทศศาสตร5 208209470121 15,000.00                 0.00 0.00 15,000.00

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

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

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

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

46) ความร�วมมือด�านวิชาการและฝAกประสบการณ5วิชาชีพกับโรบินสันไลฟ�สไตล5ของแขนงวิชาการตลาด (6248000001) 6248000001 15,000.00                 0.00 0.00 15,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

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

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

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

48) การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการโครงการพิเศษด�านคอมพิวเตอร5  สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  ร�วมกับสถานประกอบการ 6252000004 20,000.00                 7,990.00 39.95 12,010.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - ศึกษาเรียนรู�เชิงปฏิบัติการจากสมาคมป̂ญญาประดิษฐ5ประเทศไทย (208209040121) 208209040121 10,000.00                 7,990.00                 79.90 2,010.00

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

49) การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการออกแบบสื่อมัลติมิเดียและการตัดต�อสื่อมัลติมิเดีย  โดยใช�โปรแกรมทางคอมพิวเตอร5 (62520000056252000005 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

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

50) MOU ร�วมกับสถานประกอบการและกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning (6253000003) 6253000003 60,000.00                 15,000.00 25.00 45,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - MOU ร�วมกับสถานประกอบการ (208209530121) 208209530121 10,000.00                 0.00 0.00 10,000.00

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

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

    - ฝAกปฏิบัติการกรอกแบบประเมินภาษีผ�านระบบอินเทอร5เน็ต (208209530421) 208209530421 10,000.00                 10,000.00               100.00 0.00

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

    - การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการ การบัญชีโรงแรม (208209530621) 208209530621 5,000.00                  5,000.00                 100.00 0.00

51) การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการเขียนบทและผลิตรายการวิทยุโทรทัศน5  สาขาวิชานิเทศศาสตร5 (6254000001) 6254000001 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

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

    - กิจกรรมฝAกปฏิบัติการการเขียนบทรายการโทรทัศน5และการผลิตรายการโทรทัศน5 (208209540221) 208209540221 13,600.00                 0.00 0.00 13,600.00

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

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

    - ค�ายปฏิบัติการเรียนรู�วิชาการทางชีววิทยาทางทะเลร�วมกับอุทยานแห�งชาติหมู�เกาะชุมพร (208209550121) 208209550121 70,000.00                 0.00 0.00 70,000.00
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53) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างเครือข�ายความร�วมมือร�วมกับสถานประกอบการและเครือข�าย 6260000004 55,000.00                 0.00 0.00 55,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

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

54) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติร�วมกับสหกรณ5โคนมหนองโพราชบุรีและบริษัทผลิตไฟฟvาราชบุรีโฮลดิ้งของนักศึกษาและอาจารย5สาขาวิชาเคมี 6261000002 45,000.00                 0.00 0.00 45,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

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

55) ความร�วมมือด�านวิชาการและฝAกประสบการณ5วิชาชีพด�านอาหารและโภชนาการประยุกต5ร�วมกับสถานประกอบการ 6263000007 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

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

    - การเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการที่มีการทําความตกลง (MOU) ด�านวิชาการมาบรรยายและปฏิบัติในรายวิชาของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต5 208209580221 37,200.00                 0.00 0.00 37,200.00

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

56) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน�นผู�เรียนเปXนสําคัญร�วมกับสถานประกอบการบ�านเดือนขนมไทย จังหวัดเพชรบุรี 6264000004 10,000.00                 0.00 0.00 10,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

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

57) ความร�วมมือทางวิชาการและสหกิจนักศึกษากับสถานประกอบการ เช�น บริษัท Infinite สมุทรปราการ (62660000196266000019 160,000.00               0.00 0.00 160,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

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

    - กิจกรรมส�งอาจารย5ประจําสถานประกอบการ (208209600321) 208209600321 52,400.00                 0.00 0.00 52,400.00

58) โครงการเตรียมความพร�อมสู�สมาชิกวิชาชีพ (6273000033) 6273000033 100,000.00               41,180.00 41.18 58,820.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - ทบทวนความรู�เตรียมความพร�อมการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ ฯ (โครงการเตรียมความพร�อมสู�สมาชิกวิชาชีพ208209050221 100,000.00               41,180.00 41.18 58,820.00

59) นวัตกรรมทางการแพทย5แผนไทย (6277000014) 6277000014 50,000.00                 47,700.00 95.40 2,300.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - กิจกรรมนวัตกรรมทางการแพทย5แผนไทย (208209610121) 208209610121 50,000.00                 47,700.00 95.40 2,300.00

16 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน- 1,460,000.00 90,820.00 6.22 1,369,180.00

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

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

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

    - ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน5 (208210020121) 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) 6214000031 40,000.00                 0.00 0.00 40,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

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

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

6) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟvา (6217000003) 6217000003 10,000.00                 0.00 0.00 10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟvา (208210060121) 208210060121 10,000.00                 0.00 0.00 10,000.00
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7) ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน5สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (6219000009) 6219000009 10,000.00                 0.00 0.00 10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

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

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

9) ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน5 สาขาวิชาสถาป̂ตยกรรมภายใน (6222000007) 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

10) วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน5 (6225000006) 6225000006 160,000.00               40,000.00 25.00 120,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน5 (208210100121) 208210100121 160,000.00               40,000.00 25.00 120,000.00

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

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

12) การพัฒนาทักษะการสร�างสื่อการสอนออนไลน5 (6256000007) 6256000007 100,000.00               2,820.00 2.82 97,180.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - เข�าร�วมกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับเทคโนโลยีการศึกษาหรือสื่อการสอน (208210120121) 208210120121 17,600.00                 2,820.00 16.02 14,780.00

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

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

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

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

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

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

15) จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6292000014) 6292000014 200,000.00               48,000.00 24.00 152,000.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (208210150152) 208210150152 200,000.00               48,000.00 24.00 152,000.00

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

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

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

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

ยุทธศาสตร-ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 3,000,000.00 363,839.50 12.13 2,636,160.50

17 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ และทักษะในศตวรรษที่ 21 1,500,000.00 321,789.50 21.45 1,178,210.50

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

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

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

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

3) กิจกรรมการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร5และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะครุศาสตร5 (6201000014) 6201000014 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00 คณะครุศาสตร5
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    - กิจกรรมการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร5และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะครุศาสตร5 (208301390121208301390121 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00

4) อบรมเชิงปฏิบัติการความคิดสร�างสรรค5 และนวัตกรรมด�วยศิลปะและงานประดิษฐ5 (6201000016) 6201000016 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00 คณะครุศาสตร5

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

5) การอบรมวิชาผู�กํากับลูกเสือ   ขั้นความรู�เบื้องต�น (เพิ่มเติมขั้นความรู�ทั่วไป) (6201000018) 6201000018 200,000.00               97,200.00 48.60 102,800.00 คณะครุศาสตร5

    - การอบรมวิชาผู�กํากับลูกเสือ   ขั้นความรู�เบื้องต�น (เพิ่มเติมขั้นความรู�ทั่วไป) (208301410121) 208301410121 200,000.00               97,200.00 48.60 102,800.00

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

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

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

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

8) “การพัฒนาสมรรถนะครูเกษตรให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21” (6208000059) 6208000059 80,000.00                 18,430.50 23.04 61,569.50 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อแข�งขันระดับชาติหรือนาชาติ (208301440121) 208301440121 5,000.00                  4,930.50 98.61 69.50

    - โครงการประกวดชื้นงานความคิดสร�างสรรค5 (208301440221) 208301440221 5,000.00                  5,000.00 100.00 0.00

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

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

    - ค�ายครูเกษตรจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (208301440521) 208301440521 40,000.00                 8,500.00 21.25 31,500.00

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

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

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

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

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

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

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

12) ค�ายครูอาสาพัฒนา “การสอนและผลิตสื่อการเรียนรู�” นักศึกษาวิชาชีพครู คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 (62290000056229000005 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

13) การแข�งขันมหกรรมนาฏกรรมนานาชาติ ชิงถ�วยพระราชทาน 2561 (การแข�งขัน Freestyle Danceและระบําของท�านผู�หญิงแผ�ว สนิทวงศ5เสนี6230000002 80,000.00                 80,000.00 100.00 0.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การแข�งขันมหกรรมนาฏกรรมนานาชาติ ชิงถ�วยพระราชทาน 2561 (การแข�งขัน Freestyle Danceและระบําของท�านผู�หญิงแผ�ว สนิทวงศ5เสนี208301010121 80,000.00                 80,000.00 100.00 0.00

14) ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมด�านวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (6256000009) 6256000009 90,000.00                 35,049.00 38.94 54,951.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - กิจกรรมส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม (208301490121) 208301490121 90,000.00                 35,049.00 38.94 54,951.00

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

    - ทักษะการใช� ICT สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (208301500121) 208301500121 60,000.00                 0.00 0.00 60,000.00
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16) ค�ายอาสาสําหรับนักศึกษาครูคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (6256000021) 6256000021 54,500.00                 0.00 0.00 54,500.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

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

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

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

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

18) การแข�งขันทักษะการสอนเปXนภาษาอังกฤษ (6256000023) 6256000023 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ทักษะการสอนเปXนภาษาอังกฤษ (208301530121) 208301530121 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00

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

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

20) ค�ายปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร�างความเปXนครูของนักศึกษาชั้นปSที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี6201000049 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00 คณะครุศาสตร5

    - ค�ายปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร�างความเปXนครูของนักศึกษาชั้นปSที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี208301570121 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00

21) การพัฒนาสื่อและบทความวิชาการทางการศึกษานักศึกษาคอมพิวเตอร5 (6268000002) 6268000002 80,000.00                 75,610.00 94.51 4,390.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - การพัฒนาสื่อและบทความวิชาการทางการศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร5 (208301550121) 208301550121 80,000.00                 75,610.00 94.51 4,390.00

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 (62010000376201000037 300,000.00               0.00 0.00 300,000.00 คณะครุศาสตร5

    - พัฒนาอาจารย5ต�นแบบด�านสื่อออนไลน5 กลุ�มหลักสูตรครุศาสตร5บัณฑิตด�วยกระบวนการ PLC  ครูของครู (208302010121208302010121 300,000.00               0.00 0.00 300,000.00

19 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียนเครือข�ายใน

ท�องถิ่น

500,000.00 17,050.00 3.41 482,950.00

1) การพัฒนากระบวนการฝAกประสบการณ5วิชาชีพครู  ปSการศึกษา  2562 (6201000003) 6201000003 162,000.00               0.00 0.00 162,000.00 คณะครุศาสตร5

    - การพัฒนากระบวนการฝAกประสบการณ5วิชาชีพครู  ปSการศึกษา  2562 (208303010121) 208303010121 162,000.00               0.00 0.00 162,000.00

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

    - กิจกรรมการพัฒนาองค5ความรู�ของครูปฐมวัยในจังหวัดเพชรบุรี  สู�การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง (208303020121208303020121 26,000.00                 0.00 0.00 26,000.00

3) กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียนเครือข�ายในท�องถิ่นของครูพลศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 6201000025 26,000.00                 0.00 0.00 26,000.00 คณะครุศาสตร5

    - กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียนเครือข�ายในท�องถิ่นของครูพลศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 208303030121 26,000.00                 0.00 0.00 26,000.00

4) การพัฒนาทักษะการสอนเกษตรแบบSTEMให�นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร5)” โดยการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียน 6208000060 26,000.00                 2,050.00 7.88 23,950.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - กิจกรรม“การพัฒนาทักษะการสอนเกษตรแบบ STEM ให�นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร5)” 208303040121 26,000.00                 2,050.00 7.88 23,950.00

5) แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝAกประสบการณ5สอนระหว�างประเทศ (PBRU SEA-Teacher 2018-2019) (6226000006) 6226000006 26,000.00                 0.00 0.00 26,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝAกประสบการณ5สอนระหว�างประเทศ (208303050121) 208303050121 26,000.00                 0.00 0.00 26,000.00

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

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

หนา้ที� 34



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

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) 208303070121 12,800.00                 0.00 0.00 12,800.00

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

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

    - สังคมวิชาการ (208303080121) 208303080121 26,000.00                 0.00 0.00 26,000.00

9) วิพิธทัศนนาฏยการแสดง (6230000009) 6230000009 26,000.00                 0.00 0.00 26,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

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

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

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

11) เตรียมความพร�อมก�อนฝAกประสบการณ5วิชาชีพ (6256000025) 6256000025 30,000.00                 15,000.00 50.00 15,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝAกประสบการณ5วิชาชีพครู (208303110121) 208303110121 30,000.00                 15,000.00 50.00 15,000.00

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

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

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

    - กระบวนการเรียนรู�จากการปฏิบัติด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย (208303130121) 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)6225000029 70,000.00                 0.00 0.00 70,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช�สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน (208304010121208304010121 70,000.00                 0.00 0.00 70,000.00

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

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

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

    - กระบวนการพัฒนาผลงานบริการวิชาการทางการศึกษาด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย (208304030121208304030121 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�เปXนศูนย5ฝAกปฏิบัติการและการวิจัยเปXนต�นแบบให�กับโรงเรียนในท�องถิ่น (62A8000001) 62A8000001 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    - พัฒนาโรงเรียนสาธิตให�เปXนศุนย5ฝAกปฏิบัติการและการวิจัยเปXนต�นแบบให�กับโรงเรียนในท�องถิ่น (208305010121208305010121 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00

22 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 300,000.00 25,000.00 8.33 275,000.00

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

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

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

    - กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยสาขาการศึกษาปฐมวัย (208306020121) 208306020121 25,000.00                 0.00 0.00 25,000.00
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3) การอบรม TOEIC แบบเข�ม สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (6226000007) 6226000007 25,000.00                 0.00 0.00 25,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การสัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (208306030121) 208306030121 25,000.00                 0.00 0.00 25,000.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9) ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการสอน (6268000006) 6268000006 25,000.00                 25,000.00 100.00 0.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการสอน (208306090121) 208306090121 25,000.00                 25,000.00 100.00 0.00

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

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

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

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

ยุทธศาสตร-ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 10,207,600.00 2,790,011.00 27.33 7,417,589.00

24 โครงการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม องค-ความรู� เพื่อใช�ประโยชน-ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสร�าง

มูลค�าเพิ่มเชิงพาณิชย- หรือเศรษฐกิจสร�างสรรค-

527,000.00 11,321.00 2.15 515,679.00

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ5จากแปvงกล�วยน้ําว�าเพื่อต�อยอดเชิงพาณิชย5 (6208000016) 6208000016 60,000.00                 1,721.00 2.87 58,279.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ5อาหารจากแปvงกล�วยน้ําว�า (208401020121) 208401020121 40,500.00                 0.00 0.00 40,500.00

    - เผยแพร�องค5ความรู�กับชุมชนและศิษย5เก�า (208401020221) 208401020221 19,500.00                 1,721.00 8.83 17,779.00

2) โครงการการบูรณาการงานวิจัย “การพัฒนาสูตรคุกกี้ปลารสเครื่องแกงสมุนไพร”กับการบริการวิขาการ”การเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ5ประมง  คุกกี้ปลาปลารสเครื่องแกง6208000017 12,000.00                 2,600.00 21.67 9,400.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การพัฒนาสูตรคุกกี้ปลารสเครื่องแกงสมุนไพร”กับการบริการวิขาการ”การเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ5ประมง  คุกกี้ปลาปลารสเครื่องแกง 208401030121 12,000.00                 2,600.00 21.67 9,400.00

3) การบูรณาการงานวิจัย “การพัฒนาไซรัปน้ําตาลโตนดในเชิงพาณิชย5” บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน�วยวิศวกรรมอาหาร 6208000018 12,000.00                 7,000.00 58.33 5,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การบูรณาการงานวิจัย “การพัฒนาไซรัปน้ําตาลโตนดในเชิงพาณิชย5” บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน�วยวิศวกรรมอาหาร 208401040121 12,000.00                 7,000.00 58.33 5,000.00

4) การใช�น้ําหมักชีวภาพทดแทนสารละลายมาตรฐานอนินทรีย5ในการผลิตผักไฮโดรโพนิกส5กับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแก�สังคม 6208000007 15,000.00                 0.00 0.00 15,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การใช�น้ําหมักชีวภาพทดแทนสารละลายมาตรฐานอนินทรีย5ในการผลิตผักไฮโดรโพนิกส5 (208401070121) 208401070121 15,000.00                 0.00 0.00 15,000.00
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5) การพัฒนาผลิตภัณฑ5นมกล�วยหอมทองปรุงแต�งรสเพื่อสุขภาพ (6208000020) 6208000020 60,000.00                 0.00 0.00 60,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ5 (208401080121) 208401080121 46,000.00                 0.00 0.00 46,000.00

    - อบรมเกษตรกร (208401080221) 208401080221                  14,000.00 0.00 0.00 14,000.00

6) การเพิ่มมูลค�าเปลือกกล�วยเสริมโปรตีนเปXนอาหารสัตว5 (6209000001) 6209000001 80,000.00                 0.00 0.00 80,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - กิจกรรมการทําเปลือกกล�วยปรุงแต�ง และการทดสอบการใช�ประโยชน5ได�ของเปลือกกล�วยปรุงแต�ง (208401170121208401170121 80,000.00                 0.00 0.00 80,000.00

7) การออกแบบและพัฒนาต�นแบบเครื่องตัดกล�วยกวนด�วยระบบอัตโนมัติ (6216000011) 6216000011 80,000.00                 0.00 0.00 80,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - การออกแบบและพัฒนาต�นแบบเครื่องตัดกล�วยกวนด�วยระบบอัตโนมัติ (208401190121) 208401190121 80,000.00                 0.00 0.00 80,000.00

8) การบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสื่อสารการท�องเที่ยวตลาดท�าย5น้ําข�ามภพตลาดริมน้ําแห�งแรกของจังหวัดเพชรบุรี 6244000001 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสื่อสารการท�องเที่ยวตลาดท�าย5น้ําข�ามภพตลาดริมน้ําแห�งแรกของจังหวัดเพชรบุรี 208401180121 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00

9) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู�ด�วยทฤษฎีการเรียนรู�แบบการสร�างความรู�นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู�เพื่อการสร�างนวัตกรรมแบบประสบการณ5จริงกับการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร5ช�วยสอนคณิตศาสตร5 6258000005 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - จัดกิจกรรมบูรณาการ (208401090121) 208401090121 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00

10) การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการเรียนรู�อย�างเปXนระบบกับการเรียนรู�แบบจินตวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาทางด�านคอมพิวเตอร5 6258000008 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการเรียนรู�อย�างเปXนระบบกับการเรียนรู�แบบจินตวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาทางด�านคอมพิวเตอร5 208401100121 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00

11) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง พืชอาหารสัตว5ของแย� (Leiolepis Belliana) ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับการเรียนการสอนรายวิชานิเวศวิทยา 6259000004 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การบูรณาการงานวิจัยเรื่องพืชอาหารสัตว5ของแย� (Leiolepis Belliana)ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับการเรียนการสอนรายวิชา นิเวศวิทยา 208401110121 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00

12) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของยูกลีนอยด5ในแม�น้ําเพชรบุรีตอนล�าง จังหวัดเพชรบุรีกับการเรียนการสอนในรายวิชาสัตววิทยา 6259000005 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของยูกลีนอยด5ในแม�น้ําเพชรบุรีตอนล�าง จังหวัดเพชรบุรีกับการเรียนการสอนในรายวิชาสัตววิทยา 208401120121 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00

13) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง พรรณไม�หอมในสวนพฤกษศาสตร5เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 6259000006 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง พรรณไม�หอมในสวนพฤกษศาสตร5เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 208401130121 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00

14) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง พรรณไม�หอมในสวนพฤกษศาสตร5เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน 6259000007 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง พรรณไม�หอมในสวนพฤกษศาสตร5เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน 208401140121 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00

15) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข�าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยใช�ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ดบูรณาการกับรายวิชาชีววิทยา 6259000008 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การบูรณาการงานวิจัยเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมของข�าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยใช�ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ดบูรณาการกับรายวิชาชีววิทยา 208401150121 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00

16) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง  ผลของไคโตซานต�อการเจริญเติบโตของต�นอ�อนเอื้องผึ้ง (Dendrobium lindleyi Steud208401150121 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง  ผลของไคซานต�อการเจริญเติบโตของต�นอ�อนเอื้องผึ้ง (Dendrobium lindleyi Steud208401160121 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00

17) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต�านออกซิเดชันของรากหญ�าคากับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย5 6261000004 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต�านออกซิเดชันของรากหญ�าคากับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย5 208401050121 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00

18) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาก�วยเตี๋ยวเส�นเล็กข�าวไรซ5เบอรี่กับการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป 6263000008 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาก�วยเตี๋ยวเส�นเล็กข�าวไรซ5เบอรี่กับการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป 208401060121 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00

19) การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ5ข�าวตูไรซ5เบอรี่ของกลุ�มผู�ผลิตจังหวัดเพชรบุรี กับการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตขนมไทย 6263000010 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ5ข�าวตูไรซ5เบอรี่ของกลุ�มผู�ผลิตจังหวัดเพชรบุรี กับการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตขนมไทย 208401200121 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00
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20) การพัฒนาผลิตภัณฑ5กล�วยหอมทองแผ�นผสมสมุนไพร (6263000015) 6263000015 35,000.00                 0.00 0.00 35,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การพัฒนาผลิตภัณฑ5กล�วยหอมทองแผ�นผสมสมุนไพร (208401210144) 208401210144 35,000.00                 0.00 0.00 35,000.00

21) การบูรณาการงานวิจัย PLC กับการเรียนการสอน คณะครุศาสตร5 6201000030 15,000.00                 0.00 0.00 15,000.00 คณะครุศาสตร5

    - การบูรณาการงานวิจัย PLC กับการเรียนการสอน คณะครุศาสตร5 208401220121 15,000.00                 0.00 0.00 15,000.00

22) การบูรณาการงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ5ผ�าในเส�นทางสายไหมทางทะเลกับการเรียนการสอนการบริการวิชาการ 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะครุศาสตร5

    - 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00

23) การอบรมการเขียนประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช�แบบฝAกที่เปXนนวัตกรรมจากการวิจัย 6225000012 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การอบรมการเขียนประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช�แบบฝAกที่เปXนนวัตกรรมจากการวิจัย 208401230121 6,000.00                  0.00 0.00 6,000.00

24) การบูรณาการงานวิจัยการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในจังหวัดเพชรบุรี กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00

25) การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและศิลปสร�างสรรค5 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00

26) การบูรณาการงานวิจัยการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในจังหวัดเพชรบุรี กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - 12,000.00                 0.00 0.00 12,000.00

25 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 700,000.00 44,990.00 6.43 655,010.00

1) พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยในการพัฒนาข�อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล�งทุนภายนอก 6298000009 700,000.00               44,990.00 6.43 655,010.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยในการพัฒนาข�อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล�งทุนภายนอก 208402010121 700,000.00               44,990.00 6.43 655,010.00

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

1) พัฒนาศูนย5วิจัยเฉพาะทางและแสวงหาแหล�งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม (6298000035) 6298000035 200,000.00               0.00 0.00 200,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย5วิจัย และขับเคลื่อนการดําเนินงาน (208403010121) 208403010121 200,000.00               0.00 0.00 200,000.00

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

1) สนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค5ที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (6298000002) 6298000002 300,000.00               0.00 0.00 300,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - สนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (208404010121) 208404010121 300,000.00               0.00 0.00 300,000.00

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

เศรษฐกิจสร�างสรรค-

6,430,600.00 2,733,700.00 42.51 3,696,900.00

1) โครงการวิจัยทุน วช. 5,207,600.00             2,659,700.00 51.07 2,547,900.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร�างความเข�มแข็งให�กับอุตสาหกรรมเปvาหมาย (104101010144) 104101010144              1,705,600.00 828,200.00 48.56 877,400.00

    - การวิจัยและนวัตกรรมด�านสังคมในประเด็นสําคัญตามยุทธศาสตร5ของประเทศ การจัดการและถ�ายทอดองค5

ความรู� (104201010144)

104201010144                797,500.00 479,250.00 60.09 318,250.00

    - การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร�างความเปXนเลิศทางวิชาการ (104301010144) 104301010144 2,373,500.00             1,186,750.00 50.00 1,186,750.00

    - การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก�ป̂ญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทํางานของหน�วยงาน (104302010144) 104302010144                331,000.00 165,500.00 50.00 165,500.00
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2) การเลี้ยงโคขุนลูกผสมบราห5มันโดยใช�หญ�าเนเปSยร5เปXนอาหารหยาบหลัก (6208000063) 6208000063 100,000.00               40,000.00 40.00 60,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การเลี้ยงโคขุนลูกผสมบราห5มันโดยใช�หญ�าเนเปSยร5เปXนอาหารหยาบหลัก (208405020142) 208405020142                100,000.00 40,000.00 40.00 60,000.00

3) การเสริมสร�างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาในจังหวัดเพชรบุรี (6208000064) 6208000064 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การเสริมสร�างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาในจังหวัดเพชรบุรี (208405030142) 208405030142                  50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

4) การพัฒนากระบวนการผลิตสาหร�ายพวงองุ�นในโรงเรือน (6208000065) 6208000065 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การพัฒนากระบวนการผลิตสาหร�ายพวงองุ�นในโรงเรือน (208405040142) 208405040142                100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

5) เครื่องกําเนิดไฟฟvาพลังงานแสงอาทิตย5เอนกประสงค5 (6220000011) 6220000011 60,000.00                 0.00 0.00 60,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - เครื่องกําเนิดไฟฟvาพลังงานแสงอาทิตย5เอนกประสงค5 (208405060121) 208405060244                  60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

6) คุณลักษณะของผู�ประกอบการที่ส�งผลต�อผลการดําเนินงานของร�านค�าธงฟvาประชารัฐในจังหวัดเพชรบุรี (62440000406244000040 35,000.00                 14,000.00 40.00 21,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - คุณลักษณะของผู�ประกอบการที่ส�งผลต�อผลการดําเนินงานของร�านค�าธงฟvาประชารัฐในจังหวัดเพชรบุรี 

(208405050144)

208405050144                  35,000.00 14,000.00 40.00 21,000.00

7) การวิเคราะห5สารพิษตกค�างในผัก และแนวทางการบริโภคผักให�ปลอดภัย ในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (62630000166263000016 35,000.00                 0.00 0.00 35,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การวิเคราะห5สารพิษตกค�างในผัก และแนวทางการบริโภคผักให�ปลอดภัย ในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

(208405070144)

208405070144                  35,000.00 0.00 0.00 35,000.00

8) การพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบการเทียบยกเว�นรายวิชา (6266000010) 6266000010 50,000.00                 20,000.00 40.00 30,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - การพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบการเทียบยกเว�นรายวิชา (208405080144) 208405080144                  50,000.00 20,000.00 40.00 30,000.00

9) แนวทางการบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีแนวโน�มการคงอยู�ของครูไม�ต�อเนื่องของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ5 เขต 6298000036 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - แนวทางการบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีแนวโน�มการคงอยู�ของครูไม�ต�อเนื่องของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ5 เขต 1 (208405090144)

208405090144                100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

10) การสํารวจสถานการณ5ผู�สูงอายุในเขตพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 20,000.00                 0.00 0.00 20,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - การสํารวจสถานการณ5ผู�สูงอายุในเขตพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี                  20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

11) จักรยานไฟฟvาขายอาหารร�วมกับระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย5ขนาดเล็ก 6219000010 98,900.00                 0.00 0.00 98,900.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - จักรยานไฟฟvาขายอาหารร�วมกับระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย5ขนาดเล็ก 208405100144                  98,900.00 0.00 0.00 98,900.00

12) การเคารพสิทธิมนุษยชนของธุรกิจโรงแรมและที่พักในอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การเคารพสิทธิมนุษยชนของธุรกิจโรงแรมและที่พักในอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี                  50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

13) ชุดโครงการตามยุทธศาสตร5มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 524,100.00               0.00 0.00 524,100.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - ชุดโครงการตามยุทธศาสตร5มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                524,100.00 0.00 0.00 524,100.00

29 โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร�งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค-ในระดับชาติหรือนานาชาติ 1,550,000.00 71,452.00 4.61 1,478,548.00

1) การจัดทําวารสารวิทยาศาสตร5แห�งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6256000028) 6256000028 150,000.00               6,500.00 4.33 143,500.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การจัดทําวารสารวิทยาศาสตร5แห�งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (208406030121) 208406030121                150,000.00 6,500.00 4.33 143,500.00
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2) การขับเคลื่อนการเผยแพร�งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค5ในระดับชาติหรือนานาชาติ (6266000012) 6266000012 50,000.00                 20,000.00 40.00 30,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - การนําเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (NCTIM) ของนักศึกษา (208406010121) 208406010121                  20,000.00 20,000.00 100.00 0.00

    - การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ NCCIT 2019 (208406010221) 208406010221                  30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

3) สนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค5ในระดับชาติและนานาชาติ (6298000007) 6298000007 550,000.00               44,952.00 8.17 505,048.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - สนับสนุนทุนในการเผยแพร�ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค5ในระดับชาติและนานาชาติ (208406020121) 208406020121                550,000.00 44,952.00 8.17 505,048.00

4) ร�วมงานมหกรรมวิจัยแห�งชาติ 2562 (6298000010) 6298000010 300,000.00               0.00 0.00 300,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - ร�วมงานมหกรรมงานวิจัยแห�งชาติ ปS 2562 (208406040121) 208406040121                300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

5) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 8 (6298000011) 6298000011 500,000.00               0.00 0.00 500,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 8 (208406050121) 208406050121                500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

30 โครงการสนับสนุนงานวิจัย R2R 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

1) การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย R2R (6298000034) 6298000034 500,000.00               0.00 0.00 500,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - การพัฒนาสมรรถนะด�านการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน (208407010121) 208407010121                500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

ยุทธศาสตร-ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 37,326,300.00 2,254,815.54 6.04 35,071,484.46

31 โครงการยกระดับสินค�าชุมชน OTOP 2,040,000.00 18,608.02 0.91 2,021,391.98

1) การพัฒนาและยกระดับสินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ5 OTOP ให�เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอย�างยั่งยืน (62440000336244000033 2,040,000.00             18,608.02 0.91 2,021,391.98 คณะวิทยาการจัดการ

    - การลงพื้นที่สถานประกอบการเพื่อสอบถามและจัดเก็บข�อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ5 (108501010155) 108501010155 53,000.00                 0.00 0.00 53,000.00

    - การพัฒนาผลิตภัณฑ5 OTOP ที่ผ�านการคัดสรรค5จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ5 (108501010255) 108501010255                747,520.00 18,608.02 2.49 728,911.98

    - การพัฒนายกระดับบรรจุภัณฑ5ผลิตภัณฑ5 OTOP จังหวัดเพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ5 (108501010355) 108501010355                377,320.00 0.00 0.00 377,320.00

    - การพัฒนายกระดับด�านการตลาด ผลิตภัณฑ5 OTOP จังหวัดเพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ5 (108501010455) 108501010455                187,320.00 0.00 0.00 187,320.00

    - การพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑ5 OTOP จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ5 (108501010555) 108501010555                287,320.00 0.00 0.00 287,320.00

    - การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ5และถ�ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ5 OTOP จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบฯ (108501010655108501010655                  82,820.00 0.00 0.00 82,820.00

    - การพัฒนาช�องทางการจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ5 OTOP จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ5 (108501010755) 108501010755                139,700.00 0.00 0.00 139,700.00

    - การแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ5 OTOP จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ5 (108501010855) 108501010855                150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

    - รายงานผลการดําเนินการและถอดบทเรียนผลิตภัณฑ5 OTOP จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ5 (108501010955108501010955                  15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

32 โครงการแก�ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 10,120,000.00 727,112.32 7.18 9,392,887.68

1) การจัดการท�องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร5โคกเศรษฐี  อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี (6201000046) 6201000046 826,620.00               80,614.00 9.75 746,006.00 คณะครุศาสตร5

    - การจัดการท�องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร5โคกเศรษฐี  อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี (108502230155) 108502230155 826,620.00               80,614.00 9.75 746,006.00

2) การแก�ไขป̂ญหาความยากจนด�วยการส�งเสริมและพัฒนากลุ�มอาชีพหัตถกรรมพื้นบ�าน : การทอผ�า การทํา

ผลิตภัณฑ5จากผ�าทอและการทําเครื่องจักสาน ณ บ�านสามเรือน (6225000030)

6225000030                337,700.00 54,450.00 16.12 283,250.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการแก�ไขป̂ญหาความยากจนด�วยการส�งเสริมและพัฒนากลุ�มอาชีพหัตถกรรมพื้นบ�าน :  การทอผ�า การทําผลิตภัณฑ5จากผ�าทอและการทําเครื่องจักสาน ณ บ�านสามเรือน 108502210155                337,700.00 54,450.00 16.12 283,250.00
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3) ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ5ผักผลไม�ไร�สารเคมีชุมชนบ�านสามเรือน (6241000005) 6241000005                  66,076.00 0.00 0.00 66,076.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ5ผักผลไม�ไร�สารเคมีชุมชนบ�านสามเรือน (108502320155) 108502320155                  66,076.00 0.00 0.00 66,076.00

4) ส�งเสริมชุมชนเพื่อลดรายจ�ายในครัวเรือนด�วยระบบผลิตแก�สชีวภาพจากมูลสัตว5 และเศษอาหาร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองประดู�  อําเภอเขาย�อย จังหวัดเพชรบุรี 100,400.00               0.00 0.00 100,400.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ระยะที่ 1 ลงพื้นที่ศึกษาข�อมูลและจัดตั้งกลุ�มและทําบัญชีครัวเรือน (108502270155) 108502270155 23,560.00                 0.00 0.00 23,560.00

    - ระยะที่ 2 ให�ความรู�ในเรื่องการผลิตแก�สชีวภาพจากสิ่งเหลือใช�ทางการเกษตร (108502270255) 108502270255 16,920.00                 0.00 0.00 16,920.00

    - ระยะที่ 3 สาธิตการสร�างและการใช�งานระบบผลิตแก�สชีวภาพสําหรับครัวเรือน (108502270355) 108502270355                  59,920.00 0.00 0.00 59,920.00

5) เวทีรับฟ^งความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาชุมชนต�นแบบโดยเน�นการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจังหวัดประจวบฯ (62440000346244000034 40,600.00                 37,604.00 92.62 2,996.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - เวทีรับฟ^งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนต�นแบบโดยเน�นกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจังหวัดเพชรบุรี 108502180155 40,600.00                 37,604.00 92.62 2,996.00

6) จัดเก็บข�อมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําฐานข�อมูลชุมชน (6244000036) 6244000036 49,680.00                 44,600.00 89.77 5,080.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - จัดทําเครื่องมือประเมินสถานะความยากจนและอบรมผู�จัดเก็บข�อมูล (108502220155) 108502220155 3,800.00                  3,800.00 100.00 0.00

    - จัดเก็บข�อมูลรายครัวเรือน วางแผนดําเนินการโดยกระบวนการมีส�วนร�วม (108502220255) 108502220255 45,880.00                 40,800.00 88.93 5,080.00

7) ยกระดับรายได�ของชุมชนโดยการสร�างมูลค�าเพิ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ5น้ํามันมะพร�าวสกัดเย็น  เพื่อหนุนเสริมเปXนผู�ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในชุมชนบ�านทุ�งพุฒิ ตําบลอ�างทอง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ5 422,160.00               0.00 0.00 422,160.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การพัฒนาผลิตภัณฑ5น้ํามันมะพร�าวสกัดเย็น (108502260155) 108502260155 136,020.00               0.00 0.00 136,020.00

    - การตรวจสอบมาตรฐานและการออกแบบบรรจุภัณฑ5 (108502260255) 108502260255 146,020.00               0.00 0.00 146,020.00

    - เพิ่มช�องทางการตลาดและการจัดจําหน�าย (108502260355) 108502260355 112,520.00               0.00 0.00 112,520.00

    - จัดทําแผนบูรณาการมีส�วนร�วมเพื่อแก�ป̂ญหาความยากจนและหนุนเสริมเปXนชุมชนต�นแบบ (108502260454) 108502260454 27,600.00                 0.00 0.00 27,600.00

8) โครงการแก�ไขป̂ญหาความยากจน บ�านดอนมะขามย�างเนื้อ อ.บ�านแหลม จ.เพชรบุรี (6244000042) 6244000042 103,000.00               0.00 0.00 103,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ5ใหม�สู�ตลาดผู�บริโภครักษ5สุขภาพ ผลิตภัณฑ5 “กะปuอ�อนเค็ม” (108502300121) 108502300121 103,000.00               0.00 0.00 103,000.00

9) ยกระดับรายได�ของชุมชนโดยการสร�างมูลค�าเพิ่มจากการแปรรูปผลิตภัณฑ5จากสับปะรดและกล�วย เพื่อหนุนเสริมเปXนผู�ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในชุมชนบ�านรวมไทย ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ5 6244000041 459,360.00               0.00 0.00 459,360.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การพัฒนาผลิตภัณฑ5โซเดอร5จากสับปะรดหรือกล�วยและการทําน้ําพริกเผาจากสับปะรดหรือกล�วย (108502340155108502340155 254,800.00               0.00 0.00 254,800.00

    - การพัฒนาบรรจุภัณฑ5 (108502340255) 108502340255 93,920.00                 0.00 0.00 93,920.00

    - การพัฒนาช�องทางการตลาดและการจัดจําหน�าย (108502340355) 108502340355 79,720.00                 0.00 0.00 79,720.00

    - ประเมินและถอดบทเรียนการเพิ่มมูลค�าเพิ่มจากผลิตภัณฑ5ไซเดอร5จากสับปะรดหรือกล�วยและการทําน้ําพริกเผาจากสับปะรดหรือกล�วย 108502340455 30,920.00                 0.00 0.00 30,920.00

10) คัดเลือก 20 ครัวเรือนเข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ และจัดทําแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร�างอาชีพเสริมให�กับประชาชนในเขตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี 6256000039 19,600.00                 19,600.00 100.00 0.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - กิจกรรมคัดเลือก 20 ครัวเรือนเข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ และจัดทําแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร�างอาชีพเสริมให�กับประชาชนในเขตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี 108502240155 19,600.00                 19,600.00 100.00 0.00

11) อบรมเชิงปฏิบัติการการทําผลิตภัณฑ5นวดเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรและการนวดพื้นฐานด�วยสมุนไพรระยะที่ 1-3 เพื่อพัฒนาและสร�างอาชีพเสริมให�กับประชาชนในเขตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี 6256000040 355,500.00               0.00 0.00 355,500.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - อบรมเชิงปฏิบัติการการทําผลิตภัณฑ5นวดเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร และการนวดพื้นฐานด�วยสมุนไพร (108502250155108502250155 355,500.00               0.00 0.00 355,500.00

12) ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมสรุปการดําเนินงาน และจัดเก็บข�อมูล (6256000041) 6256000041 29,000.00                 0.00 0.00 29,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมสรุปการดําเนินงาน และจัดเก็บข�อมูล (108502280155) 108502280155 29,000.00                 0.00 0.00 29,000.00

13) ศึกษาดูงานเพลินกายแผนไทย & สปา และศึกษาดูงานหมู�บ�านท�องเที่ยวเชิงนวัตวิถีเพื่อพัฒนาและสร�างอาชีพเสริมให�กับประชาชน ในเขตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี 6256000042 39,690.00                 0.00 0.00 39,690.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - กิจกรรมศึกษาดูงานเพลินกายแผนไทย & สปา และศึกษาดูงานหมู�บ�านท�องเที่ยวเชิงนวัตวิถี เพื่อพัฒนาและสร�างอาชีพเสริมให�กับประชาชน ในเขตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี ภายใต�โครงการหลักโครงการแก�ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 108502290155 39,690.00                 0.00 0.00 39,690.00
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14) โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืนตามพระราโชบาย () 6298000005 356,198.00               355,698.00 99.86 500.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

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

15) เวทีรับฟ^งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนต�นแบบโดยเน�นกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจังหวัดเพชรบุรี (62980000176298000017 58,454.00                 53,671.44 91.82 4,782.56 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - เวทีรับฟ^งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนต�นแบบโดยเน�นกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจังหวัดเพชรบุรี 108502170155 58,454.00                 53,671.44 91.82 4,782.56

16) จัดเก็บข�อมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําฐานข�อมูลชุมชน (6298000031) 6298000031 137,880.00               21,924.88 15.90 115,955.12 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - จัดเก็บข�อมูลรายครัวเรือน (108502190155) 108502190155 137,880.00               21,924.88 15.90 115,955.12

17) พัฒนาศักยภาพผู�นําชุมชนด�วยศาสตร5พระราชาเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน (6298000033) 6298000033 96,000.00                 58,950.00 61.41 37,050.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - พัฒนาศักยภาพผู�นําชุมชนด�วยศาสตร5พระราชาเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน (108502200155) 108502200155 96,000.00                 58,950.00 61.41 37,050.00

18) ยกระดับผลิตภัณฑ5ข�าว ชุมชนบ�านไร�มะขาม สู�มาตรฐานอาหารปลอดภัย ( Food Safety ) (6298000019) 6298000019 224,600.00               0.00 0.00 224,600.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - การยกระดับผลิตภัณฑ5ข�าว ชุมชนบ�านไร�มะขาม สู�มาตรฐานอาหารปลอดภัย ( Food Safety ) (108502310155108502310155 224,600.00               0.00 0.00 224,600.00

19) พัฒนาชุมชนต�นแบบชุมชนรูปธรรมบ�านสองพี่น�องโดยความร�วมมือของทุกภาคส�วนภายใต�โครงการแก�ไขป̂ญหาความยากจน6298000037 360,050.00               0.00 0.00 360,050.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - พัฒนาชุมชนต�นแบบชุมชนรูปธรรมบ�านสองพี่น�อง 108502330155 360,050.00               0.00 0.00 360,050.00

20) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 6,037,432.00

33 โครงการส�งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเองและผู�อื่น 2,000,000.00 307,652.56 15.38 1,692,347.44

1) ส�งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเองและผู�อื่นจังหวัดเพชรบุรี (6298000018) 6298000018 1,000,000.00             307,652.56 30.77 692,347.44 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - ส�งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเองและผู�อื่นจังหวัดเพชรบุรี (108503010155108503010155 1,000,000.00             307,652.56 30.77 692,347.44

2) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 1,000,000.00

34 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู�ด�านการอ�านการเขียนและการคิดวิเคราะห-ของนักเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,040,000.00 400,688.00 19.64 1,639,312.00

1) กิจกรรมการเพิ่มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (6201000048) 6201000048 445,468.00               400,688.00 89.95 44,780.00 คณะครุศาสตร5

    - การเพิ่มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (108504010155) 108504010155 445,468.00               400,688.00 89.95 44,780.00

2) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการอ�านออกเขียนได�วิชาภาษาไทยโดยใช�เครื่องมือทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6266000013 240,000.00               0.00 0.00 240,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช�สื่อทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อเพื่อพัฒนาครูภาษาไทย (108504020155108504020155 85,496.00                 0.00 0.00 85,496.00

    - อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการอ�านเขียนของนักเรียนโดยใช�สื่อการสอนด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 108504020255 154,504.00               0.00 0.00 154,504.00

3) การส�งเสริมแหล�งการเรียนรู�โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ5 (62A2000006) 62A2000006 396,840.00               0.00 0.00 396,840.00 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - สํารวจ/ประเมินติดตามผล (108504030155) 108504030155 17,220.00                 0.00 0.00 17,220.00

    - พัฒนาแหล�งการเรียนรู�(ห�องสมุด) (108504030255) 108504030255 145,060.00               0.00 0.00 145,060.00

    - กิจกรรมส�งเสริมการอ�าน (108504030355) 108504030355 194,320.00               0.00 0.00 194,320.00

    - อบรมเชิงปฏิบัติอการใช�โปรแกรมห�องสมุดอัตโนมัติ (108504030455) 108504030455 40,240.00                 0.00 0.00 40,240.00

4) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 957,692.00
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35 โครงการพัฒนาความรู� ทักษะด�านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00

1) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู�สอน TOEIC มืออาชีพ (TOEIC professional Trainers) (6243000007) 6243000007 243,600.00               0.00 0.00 243,600.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู�สอน TOEIC มืออาชีพ (TOEIC professional Trainers) (108505010155) 108505010155 243,600.00               0.00 0.00 243,600.00

2) จัดทดสอบ TOEIC-Placement Test for PBRU Teacher Students 2018 (6243000008) 6243000008 172,000.00               0.00 0.00 172,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - จัดทดสอบ TOEIC-Placement Test for PBRU Teacher Students 2018 (108505020155) 108505020155 172,000.00               0.00 0.00 172,000.00

3) การจัดค�ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและความรู�ความเข�าใจในการสอบ TOEIC หลักสูตร “PBRU Teacher Students TOEIC Preparation Camp6243000009 540,400.00               0.00 0.00 540,400.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การจัดค�ายพัฒนาทักษะภาอังกฤษและความรู�ความเข�าใจในการสอบ TOEIC หลักสูตร “PBRU Teacher Students TOEIC Preparation Camp108505030155 540,400.00               0.00 0.00 540,400.00

4) จัดทําสื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC (6243000010) 6243000010 280,000.00               0.00 0.00 280,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - จัดทําสื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC (108505040155) 108505040155 280,000.00               0.00 0.00 280,000.00

5) ผลิตสื่อ VDO ติวสอบ TOEIC ครบวงจร (6243000011) 6243000011 88,000.00                 0.00 0.00 88,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ผลิตสื่อ VDO ติวสอบ TOEIC ครบวงจรศูนย (108505050155) 108505050155 88,000.00                 0.00 0.00 88,000.00

6) กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอบ TOEIC ระยะยาว (6243000012) 6243000012 724,000.00               0.00 0.00 724,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอบ TOEIC ระยะยาว (108505060155) 108505060155 724,000.00               0.00 0.00 724,000.00

7) กิจกรรมทดสอบวัดความสามารถด�านภาษาอังกฤษเพื่อชิงทุนสอบ TOEIC ฟรี (6243000013) 6243000013 1,320,000.00             0.00 0.00 1,320,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - กิจกรรมทดสอบวัดความสามารถด�านภาษาอังกฤษเพื่อชิงทุนสอบ TOEIC ฟรี (108505070155) 108505070155 1,320,000.00             0.00 0.00 1,320,000.00

8) จัดทําระบบฐานข�อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6243000014) 6243000014 395,000.00               0.00 0.00 395,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - จัดทําระบบฐานข�อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (108505080155108505080155 395,000.00               0.00 0.00 395,000.00

9) จัดทําแบบทดสอบ TOEIC จําลอง (6243000015) 6243000015 402,000.00               0.00 0.00 402,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - จัดทําแบบทดสอบ TOEIC จําลอง (108505090155) 108505090155 402,000.00               0.00 0.00 402,000.00

10) อบรมติวสอบ TOEIC สําหรับนักศึกษาครู (6243000016) 6243000016 1,835,000.00             0.00 0.00 1,835,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ศูนย5อบรมติวสอบ TOEIC สําหรับนักศึกษาครู (108505100155) 108505100155 1,835,000.00             0.00 0.00 1,835,000.00

36 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 8,149,200.00 324,187.00 3.98 7,825,013.00

1) การพัฒนาเส�นทางท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือทะเลไทย (6208000061) 6208000061 650,000.00               0.00 0.00 650,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การพัฒนาเส�นทางท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือทะเลไทย (108506080155) 108506080155 650,000.00               0.00 0.00 650,000.00

2) การพัฒนาเส�นทางท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือทะเลไทย (คณะมนุษยศาสตร5ฯ) 150,000.00               0.00 0.00 150,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ท�องพงไพรวิถีคนกับป̀าบ�านป̀าเด็ง (108506080455) 108506080455 150,000.00               0.00 0.00 150,000.00

3) โครงการพัฒนาศูนย5บริการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนหาดเจ�าสําราญ บนเส�นทางท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือทะเลไทย 6273000040 300,000.00               164,287.00 54.76 135,713.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - โครงการพัฒนาศูนย5บริการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนหาดเจ�าสําราญ บนเส�นทางท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือทะเลไทย 108506040155 300,000.00               164,287.00 54.76 135,713.00

4) สุขภาพดีวิถีเกษตรบ�านในดง (คณะวิทยาการจัดการ) 300,000.00               17,750.00 5.92 282,250.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - สุขภาพดีวิถีเกษตรบ�านในดง (คณะวิทยาการจัดการ) (108506090955) 108506090955 300,000.00               17,750.00 5.92 282,250.00
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5) การพัฒนาเส�นทางท�องเที่ยวและส�งเสริมการพัฒนาชุมชนชาติพันธุ5กะเหรี่ยงบ�านยางน้ํากลัดใต�  อําเภอหนองหญ�าปล�อง จังหวัดเพชรบุรี 6298000038 350,000.00               0.00 0.00 350,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย5ไทย (108506140155) 108506140155 350,000.00               0.00 0.00 350,000.00

6) ยกระดับคุณค�าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนตาลโตนดตลอดห�วงโซ�คุณค�า (Value Chain) ระยะที่ 1 (โครงการตามบริบทของตนเอง6214000037 800,000.00               0.00 0.00 800,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ศึกษาป̂ญหาการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวตาลโตนด (108506100155) 108506100155 30,000.00                 0.00 0.00 30,000.00

    - พัฒนาต�นแบบนวัตกรรมในการปลูกและเก็บเกี่ยวตาลโตนด (108506100255) 108506100255 664,000.00               0.00 0.00 664,000.00

    - ถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�เกษตรกรในชุมชน (108506100354) 108506100354 106,000.00               0.00 0.00 106,000.00

7) โครงการพัฒนาศักยภาพการท�องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดนไทย สิงขร-มะริด (6298000029) 6298000029 600,000.00               0.00 0.00 600,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - กิจกรรมสํารวจและประเมินศักยภาพการท�องเที่ยวตามเส�นทางและผลิตภัณฑ5 (108506010155) 108506010155 32,720.00                 0.00 0.00 32,720.00

    - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ5ชุมชนตามเส�นทางการท�องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ5 (108506010255108506010255 373,580.00               90,000.00 24.09 283,580.00

    - กิจกรรมทดลองและประเมินเส�นทางการท�องเที่ยว 2 เส�นทาง (108506010355) 108506010355 32,720.00                 0.00 0.00 32,720.00

    - กิจกรรมพัฒนาองค5ความรู�และสื่อการประชาสัมพันธ5เส�นทางท�องเที่ยว (108506010455) 108506010455 160,980.00               20,980.00 13.03 140,000.00

8) การเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ5กุ�งเคยของอําเภอบ�านแหลมจังหวัดเพชรบุรี (6208000062) 6208000062 600,000.00               0.00 0.00 600,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - กิจกรรมต�นทาง ศึกษาบริบทชุมชนสถานการณ5ประมงเคยและลักษณะผลิตภัณฑ5 (108506170155) 108506170155 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00

    - กิจกรรมกลางทาง สร�างเส�นทางการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือทะเล, ถ�ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ5สินค�าด�านสุขภาพ 108506170255 389,200.00               0.00 0.00 389,200.00

    - กิจกรรมปลายทาง -ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ5หลังการฝAกอบรม -ประเมินรายได�ที่เพิ่มขึ้น (108506170355) 108506170355 160,800.00               0.00 0.00 160,800.00

9) ศูนย5พัฒนาสมรรถนะแรงงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ5 ตาม 10 อุตสาหกรรมเปvาหมาย ระยะที่ 1 6214000038 656,000.00               0.00 0.00 656,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - วิเคราะห5ข�อมูลความต�องการของสถานประกอบการและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้งเพื่อทดสอบมมาตรฐานฝSมือแรงงาน 108506120155 656,000.00               0.00 0.00 656,000.00

10) ศูนย5พัฒนาสมรรถนะแรงงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ5 ตามอุตสาหกรรมโรงแรมเปvาหมาย ระยะที่ 6263000006 150,000.00               0.00 0.00 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - อบรมและทดสอบมาตรฐานฝSมือแรงงานแห�งชาติ ระดับ 1 สาขาการประกอบอาหารไทยของนักศึกษา (108506180155108506180155 150,000.00               0.00 0.00 150,000.00

11) โครงการพัฒนาเส�นทางท�องเที่ยวโดยใช�สื่อดิจิตอลเพื่อการยกระดับการท�องเที่ยวชุมชน (6225000010) 6225000010 100,000.00               63,000.00 63.00 37,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการพัฒนาเส�นทางท�องเที่ยวโดยใช�สื่อดิจิตอลเพื่อการยกระดับการท�องเที่ยวชุมชน (108506050154) 108506050154 100,000.00               63,000.00 63.00 37,000.00

12) การเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ5แปรรูปจากกล�วยเพื่อใช�ประโยชน5เชิงพาณิชย5ในชุมชนบ�านหนองมะกอก อ. แก�งกระจาน จ. 6263000011 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ5แปรรูปจากกล�วยเพื่อใช�ประโยชน5เชิงพาณิชย5ในชุมชนบ�านหนองมะกอก อ. แก�งกระจาน จ108506160155 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00

13) การพัฒนาท�องถิ่นสร�างผลิตภัณฑ5และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ�มแปรรูปอาหารฮาลาลท�าแร�งออก (6264000005) 6264000005 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - อบรมแปรรูปโคเนื้อ (108506130155) 108506130155 50,000.00                 0.00 0.00 50,000.00

14) ยกระดับคุณภาพขีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (6244000018) 6244000018 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การส�งเสริมเกษตรปลอดภัย น�อมนําศาสตร5พระราชาสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน (108506150155) 108506150155 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00

15) ระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย5แบบอัจฉริยะสําหรับเกษตรอินทรีย5ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน6214000003 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย5แบบอัจฉริยะสําหรับเกษตรอินทรีย5ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (108506070155108506070155 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00

16) โรงเรียนเสริมสร�างสมรรถนะผู�สูงอายุในการสร�างเสริมสุขภาพและปvองกันภาวะแทรกซ�อนจากโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง ศูนย5สุขภาพผู�สูงวัยตําบลหาดเจ�าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี6273000026 100,000.00               51,700.00 51.70 48,300.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - โรงเรียนเสริมสร�างสมรรถนะผู�สูงอายุในการสร�างเสริมสุขภาพและปvองกันภาวะแทรกซ�อนจากโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง ศูนย5สุขภาพผู�สูงวัยตําบลหาดเจ�าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 108506030155 100,000.00               51,700.00 51.70 48,300.00
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17) การพัฒนาผลิตภัณฑ5มะพร�าวน้ําหอมเชิงพาณิชย5 6273000040 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การพัฒนาผลิตภัณฑ5มะพร�าวน้ําหอมเชิงพาณิชย5 108506190155 100,000.00               0.00 0.00 100,000.00

18) การเสริมสร�างสมรรถนะทางภาษาจีน(HSK) ของนักศึกษาฯ (6243000017) 6243000017 150,000.00               27,450.00 18.30 122,550.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การเสริมสร�างสมรรถนะทางภาษาจีน(HSK) ของนักศึกษาฯ (108506110155) 108506110155 150,000.00               27,450.00 18.30 122,550.00

19) พัฒนาฐานข�อมูลเพื่อการบริหารงานตามศาสตร5พระราชา (โครงการขับเคลื่อนระบบฐานข�อมูลเพื่อการบริหารงานตามศาสตร5พระราชาในกลุ�มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิภาคตะวันตก ระยะที่ 6266000020 1,000,000.00             0.00 0.00 1,000,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - พัฒนาฐานข�อมูลเพื่อการบริหารงานตามศาสตร5พระราชา (108506060155) 108506060155 1,000,000.00             0.00 0.00 1,000,000.00

20) พัฒนาบัณฑิตให�มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการ (6201000047) 6201000047 300,000.00               0.00 0.00 300,000.00 คณะครุศาสตร5

    - พัฒนาบัณฑิตให�มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการ (108506200155108506200155 300,000.00               0.00 0.00 300,000.00

21) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 1,543,200.00

37 โครงการอนุรักษ-พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 3,537,100.00 10,023.00 0.28 3,527,077.00

1) การสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ5พันธุกรรมพืชผ�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6201000031) 6201000031 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 คณะครุศาสตร5

    - การสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ5พันธุกรรมพืชผ�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (108507070155) 108507070155 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00

2) การศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ การงอกของเมล็ด และการเจริญของจาวตาลโตนด (6208000024) 6208000024 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การศึกษาเพื่อหาวิธีการกระตุ�นการงอกของเมล็ดตาลโตนด (108507080155) 108507080155 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

    - การศึกษาเพื่อหาวิธีการกระตุ�นการเจริญเติบโตของจาวตาลโตนด (108507080255) 108507080255 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

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

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

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

4) การใช�กระบวนการรีโทรเกรเดชันของแปvงเพื่อชะลอการสลายตัวของเนื้อตาลสุกแห�ง (6208000010) 6208000010 200,000.00               0.00 0.00 200,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การใช�กระบวนการรีโทรเกรเดชันของแปvงเพื่อชะลอการสลายตัวของเนื้อตาลสุกแห�ง (108507020155) 108507020155 200,000.00               0.00 0.00 200,000.00

5) สํารวจความหลากหลายของพันธุ5ปลา ที่ได�จากการทําประมงบริเวณชายฝ̂�งจังหวัดเพชรบุรี (6208000011) 6208000011 70,000.00                 1,064.00 1.52 68,936.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - สํารวจความหลากหลายของพันธุ5ปลาที่ได�จากการทําประมงบริเวณชายฝ̂�งจังหวัดเพชรบุรี (108507030155) 108507030155 41,504.00                 1,064.00 2.56 40,440.00

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

6) ผลของสารเคลือบผิวและบรรจุภัณฑ5ในการยืดอายุการเก็บรักษาลูกตาลอ�อน (6208000013) 6208000013 63,000.00                 5,793.00 9.20 57,207.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - ผลของสารเคลือบผิวและบรรจุภัณฑ5ในการยืดอายุการเก็บรักษาลูกตาลอ�อน (108507040155) 108507040155 63,000.00                 5,793.00 9.20 57,207.00

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

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

8) การดูดซับคาร5บอนของตาล จังหวัดเพชรบุรี (6260000007) 6260000007 11,800.00                 3,166.00 26.83 8,634.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การดูดซับคาร5บอนของตาล จังหวัดเพชรบุรี (108507060155) 108507060155 11,800.00                 3,166.00 26.83 8,634.00

9) ปริมาณสารหอม (2-acetyl- 1-pyrroline) และกิจกรรมต�านอนุมูลอิสระของข�าวหอมพันธุ5 (6259000009) 6259000009 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ปริมาณสารหอม (2-acetyl- 1-pyrroline) และกิจกรรมต�านอนุมูลอิสระของข�าวหอมพันธุ5 (108507090155) 108507090155 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
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10) ปรับปรุงและจัดแสดงศูนย5เรียนรู�ความหลากหลายทางชีวภาพ (6259000010) 6259000010 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ปรับปรุงและจัดแสดงศูนย5เรียนรู�ความหลากหลายทางชีวภาพ (108507100155) 108507100155 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

11) ศึกษาชีววิทยาของตาล (6259000012) 6259000012 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ดําเนินกิจกรรมศึกษาชีววิทยาตาล ศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของตาล (108507110155) 108507110155 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

12) รวบรวมและอนุรักษ5พันธุกรรมกล�วยไม� (6259000014) 6259000014 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - รวบรวมและอนุรักษ5พันธุกรรมกล�วยไม� (108507120155) 108507120155 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

13) อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (6259000015) 6259000015 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (108507130155) 108507130155 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

14) ดําเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร5เพชรวนาลัย (6259000016) 6259000016 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร5เพชรวนาลัย (108507140155) 108507140155 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

15) สํารวจความหลากหลายและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (6259000017) 6259000017 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - สํารวจความหลากหลายและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (108507150155) 108507150155 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

16) อบรมปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร5รุ�นเยาว5 รุ�นที่ 8 (6259000018) 6259000018 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - อบรมปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร5รุ�นเยาว5 (108507160155) 108507160155 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00

17) การใช�ประโยชน5เชิงนิเวศจากตาลโตนด (Borassus flabellifer L.) ของสัตว5ชนิดต�างๆที่มาอาศัย (6259000019) 6259000019 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การศึกษาเพื่อสร�างองค5ความรู�การใช�ประโยชน5จากต�นตาลของสัตว5ชนิดต�างๆ (108507170155) 108507170155 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

18) การสํารวจและทําแผนที่พื้นที่ปลูกตาลจังหวัดเพชรบุรี (6260000008) 6260000008 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การสํารวจและทําแผนที่พื้นที่ปลูกตาลจังหวัดเพชรบุรี (108507180155) 108507180155 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

19) การสํารวจคุณภาพดินและจุลินทรีย5ในดินบริเวณพื้นที่ปลูกตาล จังหวัดเพชรบุรี (6260000009) 6260000009 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การสํารวจคุณภาพดินและจุลินทรีย5ในดินบริเวณพื้นที่ปลูกตาล จังหวัดเพชรบุรี (108507190155) 108507190155 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

20) การพัฒนาผลิตภัณฑ5เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากตาลโตนดร�วมกับชุมชนใน อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี (6263000012) 6263000012 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การพัฒนาผลิตภัณฑ5เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากตาลโตนดร�วมกับชุมชนใน อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี (108507200155108507200155 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

21) การศึกษาฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม5 α-glucosidase ของงวงตาลในระยะต�าง ๆ 83,625.00 0.00 0.00 83,625.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - การศึกษาฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม5 α-glucosidase ของงวงตาลในระยะต�าง ๆ 83,625.00 0.00 0.00 83,625.00

22) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 1,557,675.00

38 โครงการผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม 1,100,000.00 72,804.64 6.62 1,027,195.36

1) รวบรวมองค5ความรู�และสร�างสื่อการจัดการเรียนรู�กระบี่กระบอง 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 คณะครุศาสตร5

    - รวบรวมองค5ความรู�และสร�างสื่อการจัดการเรียนรู�กระบี่กระบอง 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00

2) ศูนย5บัวหลวงพระราชินีหนองจอก 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ศูนย5บัวหลวงพระราชินีหนองจอก 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
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3) โครงการรวบรวมองค5ความรู�สกุลช�างเมืองเพชร (ลายรดน้ํา) (6225000002) 6225000002 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการรวบรวมองค5ความรู�สกุลช�างเมืองเพชร (ลายรดน้ํา) (108508040121) 108508040121 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

4) ยกระดับภูมิป̂ญญาด�านศิลปวัฒธรรมสกุลช�างเมืองเพชร งานปูนป̂�น (6244000020) 6244000020 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - ยกระดับภูมิป̂ญญาด�านศิลปวัฒนธรรมสกุลช�างเมืองเพชร งานปูนป̂�น (108508050155) 108508050155 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00

5) สืบสานน้ําตาลโตนดเมืองเพชรบุรี (6256000027) 6256000027 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - สืบสานน้ําตาลโตนดเมืองเพชรบุรี (108508030155) 108508030155 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

6) พัฒนานวัตกรรมด�วยการบูรณาการทางด�านศิลปวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีไอที (6266000018) 6266000018 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - พัฒนานวัตกรรมด�วยการบูรณาการทางด�านศิลปวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีไอที (108508070121) 108508070121 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

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

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

8) โครงการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม (6298000022) 6298000022 200,000.00               72,804.64 36.40 127,195.36 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - การเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม (108508020155) 108508020155 200,000.00               72,804.64 36.40 127,195.36

9) โครงการพัฒนาชุมชนโพไร�หวานสู�การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (6298000003) 6298000003 68,500.00 0.00 0.00 68,500.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - การจัดทําแผนที่ชุมชน (108508080155) 108508080155 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

    - ตกแต�ง ปรับปรุง บูรณะ โบราณสถานในวัดเพรียง (108508080255) 108508080255 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

    - การจัดประชุมเตรียมงาน/แจ�งความก�าวหน�า/สรุปงาน (108508080355) 108508080355 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

    - การจัดบริเวณเผยแพร�และการจัดนิทรรศการ (108508080455) 108508080455 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

10) โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของท�องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ5 (62980000266298000026 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - การสํารวจพื้นที่ประจวบฯ (108508110155) 108508110155 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

11) โครงการสํารวจและค�นคว�าเส�นทางวัฒนธรรมชุมชนบางจาก (6298000039) 6298000039 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - ค�าใช�จ�ายในการดําเนินโครงการ (108508120154) 108508120154 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

12) โครงการรวบรวมภูมิป̂ญญาล้ําค�าของจังหวัดเพชรบุรี (ศิลปะปูนป̂�น) (6298000040) 6298000040 44,500.00 0.00 0.00 44,500.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - ค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรม (108508130154) 108508130154 44,500.00 0.00 0.00 44,500.00

13) โครงการอนุรักษ5บัวหลวงราชินีอย�างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเปXนชุมชนต�นแบบทางวัฒนธรรมในชุมชนหนองจอก (62980000416298000041 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - ค�าใช�จ�ายในการดําเนินโครงการ (108508140154) 108508140154 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00

14) โครงการการจัดการความรู�และการจัดการมณฑปสมเด็จพระสังฆราชแตงโม (6298000012) 6298000012 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - กิจกรรมย�อยมณฑปพระสังฆราชแตงโม (108508150155) 108508150155 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

15) ขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศท�องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - ขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศท�องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

39 โครงการตามยุทธศาสตร-ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 800,000.00 119,770.00 14.97 680,230.00

1) การสร�างแปลงสาธิตเพื่อถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลําไยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (6208000057) 6208000057 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การสร�างแปลงสาธิตการผลิตลําไย (108509030155) 108509030155 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
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2) การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกล�วยหอมทองอินทรีย5เพื่อการส�งออก ด�วยเชื้อราไตรโคเดอร5มาบิวเวอเรียและไส�เดือนฝอย 6208000058 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกล�วยหอมทองอินทรีย5เพื่อการส�งออก ด�วยเชื้อราไตรโคเดอร5มาบิวเวอเรีย และไส�เดือนฝอย 108509040155 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

3) การสร�างเครือข�ายการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร5ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ5ระหว�างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับหน�วยงานภาครัฐและเอกชน 6225000032 99,380.00 54,040.00 54.38 45,340.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การสร�างเครือข�ายการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร5ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ5ระหว�างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับหน�วยงานภาครัฐและเอกชน 108509020155 99,380.00 54,040.00 54.38 45,340.00

4) สืบสานภาษาและวัฒนธรรม ชุมชนบ�านยางน้ํากลัดใต� สู�การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (6225000011) 6225000011 74,200.00 0.00 0.00 74,200.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - สืบสานภาษาและวัฒนธรรม ชุมชนบ�านยางน้ํากลัดใต� สู�การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (108509050155) 108509050155 74,200.00 0.00 0.00 74,200.00

5) เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ�มแม�บ�านชุมชน ตําบลนายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (62420000026242000002 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ�มแม�บ�านชุมชน ตําบลนายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 108509060155 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

6) พัฒนาชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา สู�ชุมชนต�นแบบแห�งการเรียนรู�ด�านสิ่งแวดล�อมตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6298000016 107,950.00               65,730.00 60.89 42,220.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - กิจกรรมพัฒนาชุมชนต�นแบบแห�งการเรียนรู�ตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา108509010155 107,950.00               65,730.00 60.89 42,220.00

7) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 238,470.00

40 โครงการยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด�านความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข�งขันในระดับสากล

1,540,000.00 273,970.00 17.79 1,266,030.00

1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ประจวบคีรีขันธ5 เขต 1: การพัฒนาการจัดการเรียนรู�ด�วยอินโฟกราฟuก 6201000041 176,800.00               0.00 0.00 176,800.00 คณะครุศาสตร5

    - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ประจวบคีรีขันธ5 เขต 1 108510010155 176,800.00               0.00 0.00 176,800.00

2) โครงการยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด�านความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันในระดับสากล 62A8000003 1,363,200.00             273,970.00 20.10 1,089,230.00 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    - ยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด�านความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันในระดับสากล 108510020155 1,363,200.00             273,970.00 20.10 1,089,230.00

ยุทธศาสตร-ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 12,089,800.00 2,219,407.51 18.36 9,870,392.49

41 โครงการพัฒนาผู�บริหารมืออาชีพ 900,000.00              264,580.00 29.40 635,420.00

1) พัฒนาผู�บริหารมืออาชีพ (6279000018) 6279000018 900,000.00               264,580.00 29.40 635,420.00 กองกลาง

    - พัฒนาผู�บริหารมืออาชีพ (308601180121) 308601180121 900,000.00               264,580.00 29.40 635,420.00

42 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ 1,389,800.00 209,719.51 15.09 1,180,080.49

1) การจัดการความรู�เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (6279000014) 6279000014 1,089,800.00             165,409.51 15.18 924,390.49 กองกลาง

    - การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด�วยการจัดการความรู� (308602140121) 308602140121 1,089,800.00             165,409.51 15.18 924,390.49

2) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเข�าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (6279000015) 6279000015 300,000.00               44,310.00 14.77 255,690.00 กองกลาง

    - พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเข�าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (308602150121) 308602150121 300,000.00               44,310.00 14.77 255,690.00

43 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 4,300,000.00 462,500.00 10.76 3,837,500.00

1) จัดการของเสียและคุณภาพน้ําภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6279000003) 6279000003 1,250,000.00             170,430.00 13.63 1,079,570.00 กองกลาง

    - จัดการของเสียและคุณภาพน้ําภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (308603010121) 308603010121 1,250,000.00             170,430.00 13.63 1,079,570.00

2) การบูรณาการกิจกรรมด�านสิ่งแวดล�อมกับการเรียนการสอนเพื่อการเปXนมหาวิทยาลัยสีเขียว (6279000011) 6279000011 1,130,000.00             64,200.00 5.68 1,065,800.00 กองกลาง

    - การบูรณาการกิจกรรมด�านสิ่งแวดล�อมกับการเรียนการสอนเพื่อการเปXนมหาวิทยาลัยสีเขียว (308603020121308603020121 1,130,000.00             64,200.00 5.68 1,065,800.00
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3) การพัฒนาระบบขนส�งไฟฟvามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6279000019) 6279000019 1,100,000.00             227,870.00 20.72 872,130.00 กองกลาง

    - ซื้อรถไฟฟvาขนส�งภายในมหาวิทยาลัย (308603030131) 308603030131 480,000.00               0.00 0.00 480,000.00

    - มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (308603030221) 308603030221 620,000.00               227,870.00 36.75 392,130.00

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

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

44 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู� 2,000,000.00 36,456.00 1.82 1,963,544.00

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

    - การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู�เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ระดับคณะครุศาสตร5 (308604010121308604010121 90,000.00                 0.00 0.00 90,000.00

2) พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะเทคโนโลยีการเกษตร (62080000396208000039 80,000.00                 0.00 0.00 80,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ (308604020121) 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) 308604030121 128,000.00               0.00 0.00 128,000.00

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

    - อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร�อมรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 1 ครั้ง /ระดับคณะ 1 ครั้ง (308604040121308604040121 58,800.00                 0.00 0.00 58,800.00

    - ตรวจประเมินระดับหลักสูตร (308604040221) 308604040221 245,200.00               0.00 0.00 245,200.00

5) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ (62440000066244000006 90,000.00                 0.00 0.00 90,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    - การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ปSการศึกษา 2561 (308604100121308604100121 291,500.00               0.00 0.00 291,500.00

11) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย (6296000002) 6296000002 235,300.00               0.00 0.00 235,300.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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    - การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปSการศึกษา 2561 (308604110121) 308604110121 235,300.00               0.00 0.00 235,300.00

12) โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA (6296000003) 6296000003 233,200.00               36,456.00 15.63 196,744.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - สัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (308604120121) 308604120121 233,200.00               36,456.00 15.63 196,744.00

13) โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการนําความรู�ด�านการประกันคุณภาพสู�แนวปฏิบัติที่เปXนเลิศ 6296000004 250,000.00               0.00 0.00 250,000.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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

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

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

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

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

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

    - อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ5สํานักฯ (308604150121) 308604150121 27,600.00                 0.00 0.00 27,600.00

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

45 โครงการพัฒนาภาพลักษณ-ที่ดีของมหาวิทยาลัย 1,500,000.00 65,688.00 4.38 1,434,312.00

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

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

2) พัฒนาระบบการสื่อสารและสร�างภาพลักษณ5ขององค5กร (6279000016) 6279000016 1,213,700.00             65,688.00 5.41 1,148,012.00 กองกลาง

    - ผลิตสื่อปvายโฆษณาไวนิลภายนอกมหาวิทยาลัย (308605010121) 308605010121 209,300.00               65,688.00 31.38 143,612.00

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

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

    - PBRU Open House (308605010421) 308605010421 150,000.00               0.00 0.00 150,000.00

3) พัฒนาระบบการสื่อสารและสร�างภาพลักษณ5ขององค5กร (6279000016) 6279000016 212,800.00               0.00 0.00 212,800.00 กองกลาง

    - ลงโฆษณาผ�านสื่อมวลชน (ป.โท) (408605010521) 408605010521 212,800.00               0.00 0.00 212,800.00

46 โครงการพัฒนาด�านเทคโนโลยีดิจิทัล 2,000,000.00 1,180,464.00 59.02 819,536.00

1) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (6279000017) 6279000017 400,000.00               0.00 0.00 400,000.00 กองกลาง

    - พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (408606010231) 408606010231 400,000.00               0.00 0.00 400,000.00

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (62A5000001) 62A5000001 1,082,000.00             787,048.00 72.74 294,952.00 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - จัดหาครุภัณฑ5 (408606020131) 408606020131 307,200.00               305,548.00 99.46 1,652.00

    - ค�าติดตั้งขยายระบบเครือข�ายอินเตอร5เน็ต (408606020221) 408606020221 300,000.00               12,500.00 4.17 287,500.00

    - ค�า License โปรแกรม Microsoft (408606020321) 408606020321 474,800.00               469,000.00 98.78 5,800.00

หนา้ที� 50



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

3) พัฒนาทักษะการใช�ไอซีทีแก�นักศึกษาและบุคลากร (62A5000002) 62A5000002 518,000.00               393,416.00 75.95 124,584.00 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - ค�าตอบแทนวิทยากร (408606030121) 408606030121 318,000.00               278,306.00 87.52 39,694.00

    - ค�าเอกสารประกอบการอบรม (408606030221) 408606030221 100,000.00               15,600.00 15.60 84,400.00

    - ค�าวัสดุประกอบการอบรม (408606030321) 408606030321 100,000.00               99,510.00 99.51 490.00

2.3 รายการค�าใช�จ�ายตามแผนงานฉุกเฉิน 206101080121 6,572,700.00 6,028,681.00 91.72 544,019.00

672,040,900.00 257,912,103.28 38.38 414,128,796.72รวมทั้งสิ้น

หนา้ที� 51



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 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) 

 
วัตถุประสงค$ของโครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ�าย 
ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ

บทเรียนที่ได2รับ 
ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด�านอาหารและการท�องเที่ยว 
กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 4 หลักสูตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. เพื่อเผยแพร�ความรู�
ทางด�านวิชาการให�กับ
ประชาชนและผู�สนใจทั่วไป  
2. เพื่อส�งเสรมิความรู�และ
วิชาชีพอิสระให�กับประชาชน
และผู�สนใจ  
3. เพื่อเปAนการเผยแพร�
ชื่อเสียงคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี
ให�เปAนที่รู�จักมากขึ้น 
ซึ่งในแต�ละกิจกรรมจะเริ่ม
อบรมในเดือนพฤษภาคม 
2562 เปAนต�นไป 

  116,700.00 10,136.00 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
ได�จัดดําเนินการ 4 
หลักสตูรได�แก� 
1. การอบรมการ
เพาะพันธุKปลาดุกน้ํา
จืด 
2. การแปรรูปน้ํา
ผลไม�-สมุMนไพรพร�อม
ดื่มให�ปลอดภัย 
3. การทําเต�าหู�นม 
4. การแปรรูปเห็ด 

      

โครงการที่ 7 การพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรให�ได�มาตรฐาน TQF และ TQR 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครูเปAนเลิศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และพลศึกษา (4 ป-) คณะครุศาสตรK 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 53) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1. วัตถุประสงคK เพื่อปรับปรุง
หลักสตูรปริญญาตรี 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
และสาขาวิชาพลศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2,561)  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ  
- หลักสูตรสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยและ
สาขาวิชาพลศึกษา
ได�รับการขึ้นทะเบียน 
TQF จํานวน 2 
หลักสตูร  
2.2 เชิงคุณภาพ  
- ได�หลักสูตรสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย และ
สาขาวิชาพลศึกษา ที่มี
มาตรฐาน  
2.3 เชิงเวลา  
- หลักสูตรได�รับการ
อนุมัติตามระยะเวลาที่
กําหนด บรรลุตามแผน
ที่กําหนด  
2.4 เชิงต�นทุน  
- ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเปAนไปตามที่
ได�รับจัดสรร 50,000 

50,000.00 3,880.00 ได�ปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยและ
สาขาวิชาพลศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2,561) ที่มีความ
ทันสมัยตาม
สถานการณK  

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 54) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

บาท เลิกจ�ายจริง 
50,000 บาท คงเหลือ 
0 บาท 

4. ปรับปรุงระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสู�การขึ้นทะเบียนTQR คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เพื่อให�การจัดการเรยีนการ
สอนของหลักสูตรมีคุณภาพ
ตามกรอบTQF และสามารถ
ได�รับการขึ้นทะเบียน TQR 

1. เชิงปริมาณ  
1.1 จํานวนหลักสูตรที่
ได�รับการปรับปรุง
หลักสตูรตามรอบ 
จํานวน 3 หลักสุMตร ผล
การดําเนินงาน 
ดําเนินการปรับปรุง
หลักสตูรตามรอบ
จํานวน 3 หลักสูตร 
ได�แก� วท.บ.
(เกษตรศาสตรK), วท.บ.
(การเพาะเลี้ยงสตัวKน้ํา)
และวท.บ.
(วิทยาศาสตรKและ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
1.2 จํานวนหลักสูตรที่
ได�รับการเตรียม
ปรับปรุงหลักสูตร 

110,000.00 0.00         



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 55) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

จํานวน 1 หลักสูตร ผล
การดําเนินงาน 
ดําเนินการปรับปรุง
หลักสตูรที่ยังไม�ครบ
ตามรอบ จํานวน 1 
หลักสตูร ได�แก� วท.บ.
(สัตวศาสตรK) 
2.เชิงคุณภาพ  
หลักสตูรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ได�รับผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับ
หลักสตูรในระดับที่
สูงขึ้น ร�อยละ 80 ผล
การดําเนินงาน อยู�
ระหว�างการเตรยีมรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร
ในเดือนกรกฎาคม 
3. เชิงเวลา โครงการ
แล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ผล



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 56) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

การดําเนินงาน อยู�
ระหว�างการดําเนินการ
ให�เสร็จสิ้นภายในไตร
มาส 3 

21. การรับนักศึกษา ป-การศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 
กิจกรรมย�อย การรับ
นักศึกษา ป-การศึกษา 2562 
วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบ
การรับนักศึกษาที่สามารถ
เพิ่มจํานวนนักศึกษา   

ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
1)ร�อยละของนักศึกษา
รับเข�าเทียบกับ
แผนการรับนักศึกษา 
ร�อยละ 80  อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  
2)ระดับความสําเร็จใน
การปรับปรุงระบบการ
รับนักศึกษา 4 ข�อ  

10,000.00 2,000.00 ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
1.1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีและศิลปะ
การประกอบอาหาร 
จํานวน 12 คน  
1.2 สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ
ประยุกตK จํานวน 6 
คน  
2. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  
2.1 สาขาวิชา
คณิตศาสตรK จํานวน 

อยู�ระหว�างดําเนินการ     



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 57) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

14 คน  
2.2 สาขาวิชาเคมี 
จํานวน 2 คน  
2.3 สาขาวิชา
วิทยาศาสตรKและ
เทคโนโลยี จํานวน 5 
คน  
2.4 สาขาวิชา
ชีววิทยา จํานวน 4 
คน  
รวมทั้งสิ้น 41 คน  

22. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานผลการเรยีนรู�  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 
โครงการ/กิจกรรม  การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู�  
วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อปรับปรุง
หลักสตูรเก�าตามเกณฑK
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output)  ร�อยละของ
หลักสตูรที่ได�รับการขึ้น
ทะเบียน TQR  
เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome)  ผลการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอยู�ใน

5,000.00 2,500.00 ผลการดําเนินงาน 
คณะวิทยาศาสตรK
และเทคโนโลยี ได�
ดําเนินการจัด
กิจกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู� ภาคการเรียน
ที่ 1/2561 ในวันที่ 
13 กุมภาพันธK 2562 

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 58) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ระดับดี  
ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ ร�อยละของ
หลักสตูรที่ได�รับการขึ้น
ทะเบียน TQR ร�อยละ 
80 อยู�ระหว�างรอผลกา
ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร 
ประจําป-การศึกษา 
2561  
เชิงเวลา กิจกรรมแล�ว
เสร็จตามเวลาที่กําหนด 
ไตรมาส 3 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการจัดกิจกรรม
ทวนสอบฯ ภาคการ
เรียนที่ 2/2561 
 
 
 
 

และอยู�ระหว�างการ
ดําเนินการจัด
กิจกรรม ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู� ภาคการเรียน
ที่ 2/2561 ต�อไป 
เพื่อเปAนแนวทางใน
การปรับปรุงหลักสูตร
ต�อไป  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 59) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

23. ประชาสัมพันธKและแนะแนว ป-การศึกษา 2562  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 
กิจกรรมย�อย ประชาสัมพันธK
และมสี�วนร�วมกับโรงเรียนใน
ช�วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู�. 
วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบ
การรับนักศึกษาที่สามารถ
เพิ่มจํานวนนักศึกษา    

ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
1) ร�อยละของนักศึกษา
รับเข�าเทียบกับ
แผนการรับนักศึกษา 
ร�อยละ 80  
อยู�ระหว�างดําเนินการ
เฟสที่ 2  

90,000.00 49,410.00 ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
1.1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีและศิลปะ
การประกอบอาหาร 
จํานวน 12 คน  
1.2 สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ
ประยุกตK จํานวน 6 
คน  
2. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  
2.1 สาขาวิชา
คณิตศาสตรK จํานวน 
14 คน  
2.2 สาขาวิชาเคมี 
จํานวน 2 คน  
2.3 สาขาวิชา
วิทยาศาสตรKและ

      

กิจกรรมย�อย แนะแนว
การศึกษาร�วมกับ
มหาวิทยาลยั  
วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบ
การรับนักศึกษาที่สามารถ
เพิ่มจํานวนนักศึกษา  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 60) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เทคโนโลยี จํานวน 5 
คน  
2.4 สาขาวิชา
ชีววิทยา จํานวน 4 
คน รวมทั้งสิ้น 41 
คน  

24. ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 
    45,000.00 45,000.00 ดําเนินการปรับปรุง

หลักสตูรสาขาวิชา
เทคโนโลยีและศิลปะ
การประกอบอาหาร
เรียบร�อยแล�ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 61) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

26. ปรับปรุงหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562 คณะพยาบาลศาสตรK 
1. วัตถุประสงคK  
1.1 ปรับปรุงหลักสตูรสาขา
พยาบาลศาสตรKให�ได�
มาตรฐานคุณวุฒิตาม
ระยะเวลา เพื่อยกระดบั
คุณภาพมาตรฐานหลักสูตร  
1.2 สร�างการยอมรับการผลติ
บัณฑิตอุดมศึกษา ผ�าน
หลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ที่สอดคล�องกับ 
กรอบคุณวุฒิมาตรฐาน
วิชาชีพพยาบาล (มคอ.1) 
พ.ศ.2,560  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ 
(หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2,562) 
เปXาหมาย 1 หลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 1 
หลักสตูร  
2.2 เชิงคุณภาพ 
(หลักสูตรได�รับการ
รับรองมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
พยาบาล) เปXาหมาย 1 
หลักสตูร ผลการ
ดําเนินงาน 1 หลักสตูร  
2.3 เชิงเวลา เปXาหมาย 
ไตรมาส4 ผลการ
ดําเนินงาน ไตรมาส4  
2.4 เชิงงบประมาณ 
เปXาหมาย 100,000 ผล

100,000.00 40,793.00 3.1 มีข�อมูลเชิง
ประจักษKที่เปAน
ประโยชนKต�อการ
พัฒนาหลักสตูร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ให�สอดคล�อง
กับความต�องการของ
ผู�ใช�และสังคม  
3.2 คณะพยาบาล
ศาสตรK มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี มี
หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบัณฑิตที่มี
มาตรฐาน วิชาชีพ 
2,560 ดําเนินการ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห�งชาติ 
ได�อย�างต�อเนื่อง  

 4.1 ผู�รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน�า
ภาควิชา ผู�บริหาร
รายวิชา และผู�สอน ได�
เรียนรู�ร�วมกันในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต พ.ศ.
2,557 ให�สอดคล�อง
ตามเกณฑKกรอบ
คุณวุฒิหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ที่ปรับเปลีย่น 
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห�งชาติ 
นโยบายการศึกษา
ระยะยาวของประเทศ
และทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน  
4.2 ได�เล�มหลักสูตร
พยาบาลศาสตร

5. ปeญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน มีการ
ปรับเปลีย่นผู�บริหาร
และผู�รับผดิชอบเดิม 
คณะกรรมการใหม�ที่
เข�ามารับผิดชอบ
เหลือเวลาจํากัด ใน
การดําเนินการให�
เปAนไปตามระบบและ
กลไกการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร 
ของสถาบันและสภา
วิชาชีพ  

6. ข�อเสนอแนะ มีระบบ
และกลไก ที่เสถียรใน
การดําเนินการพัฒนา 
ปรับปรุง และบริหาร
หลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต และ
พัฒนาผู�รับผดิชอบ
หลักสตูร สมัมนา
อาจารยKประจําหลักสตูร 
เพื่อให�เกิดความเข�าใจ
และนําหลักสตูรไปใช�
อย�างเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 62) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

การดําเนินงาน 40,793 
บาท  

บัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2,562 และ
หลักสตูรได�รับการ
รับรองมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
พยาบาล โดยการ
ปรับปรุง การ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ให�ดีขึ้น เพื่อให�เหมาะ
กับความต�องการของ
บุคคล และสภาพ
สังคม และมีข�อมูลเชิง
ประจักษKที่เปAน
ประโยชนKต�อการ
พัฒนาหลักสตูร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ให�สอดคล�อง
กับความต�องการของ
ผู�ใช�และสังคม  
 
 
 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 63) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยKให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ 

1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารยKคณะครศุาสตรK  คณะครุศาสตรK 

1. วัตถุประสงคKของ
โครงการ/กิจกรรม  
1.1 เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให�แก�อาจารยK
ในคณะครศุาสตรK  
1.2 เพื่อส�งเสริมให�อาจารยK
คณะครุศาสตรKเข�าศึกษาต�อ
ระดับปริญญาเอกได�  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ - 
จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม ร�อยละ 100  
2.2 เชิงคุณภาพ  
- ผู�เข�าอบรมมคีะแนน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
ร�อยละ 85  
- การเข�าศึกษาต�อ
ปริญญาเอก จํานวน 0 
คน  
2.3 เชิงเวลา  
- กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
กําหนด  
2.4 เชิงงบประมาณ - 
ได�รับจัดสรร 50,000 
บาท เบิกจ�ายจริง 

50,000 50,000 3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 อาจารยKคณะครุ
ศาสตรKมีการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษที่
สูงขึ้น  

4. องคKความรู�บทเรียน
ที่ได�รับจากการดาํเนิน
โครงการ/กิจกรรม  
4.1 การฝgกทักษะ
ภาษาอังกฤษด�วย
ตนเอง 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 64) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

50,000 บาท คงเหลือ 
0 บาท  

4. กิจกรรมการพัฒนาเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. เพื่อให�คณาจารยKมีคุณวุฒิ
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
2. เพื่อให�คณาจารยKมีการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ   
   1. อาจารยKมีคุณวุฒิ
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
อย�างน�อยสาขาละ 1 
คน เปXาหมายจํานวน 5 
คน  
ผลการดําเนินงาน อยู�
ระหว�างการดําเนินการ
และยื่นขอตําแหน�งทาง
วิชาการระดับรอง
ศาสตราจารยKแล�ว 1 
คน 
เชิงคุณภาพ    
   1. จํานวนหลักสูตรที่
มีคะแนนประกัน
คุณภาพตัวชี้วัดคุณวุฒิ
ของอาจารยKเพิ่มขึ้น 4 
คะแนน 
ผลการดําเนินงาน อยู�

130,000.00 0.00         



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 65) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ระหว�างการดําเนินการ 
เชิงเวลา   
   1.โครงการแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
กําหนด ไตรมาสที่ 3 
อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน 

5. พัฒนาสมรรถนะอาจารยKให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกสKและสาขาวิชาหุ�นยนตKอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตรK
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารยKในสาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร
อิเล็กทรอนิกสKและสาขาวิชา
หุ�นยนตKอุตสาหกรรมและ
ระบบอัตโนมัติ  
1.2 เพื่อพัฒนาอาจารยKเข�าสู�
ตําแหน�งทางวิชาการเพิ่มขึ้น  

2. ตัวชี้วัด  
เชิงคุณภาพ  
1.ร�อยละอาจารยKที่ผ�าน
มาตรฐานใบประกอบ
วิชาชีพของอาจารยK
ประจํา ร�อยละ 10  
2.ร�อยละของอาจารยKที่
ผ�านการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ร�อยละ 80  
เชิงเวลา  
1.ระยะเวลาดําเนิน

12,000.00 0.00 3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 อาจารยKใน
สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตรอิเล็กทรอนิกสK
และสาขาวิชาหุ�นยนตK
อุตสาหกรรมและ
ระบบอัตโนมัติ มี
ความถนัดทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ
มากยิ่งขึ้น  
3.2 อาจารยKเข�าสู�

อยู�ระหว�างดําเนินการ     



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 66) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมแล�วเสร็จ ไตร
มาสที่ 3 

ตําแหน�งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น  

6. พัฒนาสมรรถนะอาจารยKเพื่อเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการที่สูงขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    38,000.00 0.00 ดําเนินการไตรมาสที่ 
3  
 

      

7. พัฒนาสมรรถนะอาจารยKให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    28,000.00 0.00 ดําเนินการไตรมาสที่ 
3  

      

8. พัฒนาอาจารยKด�านการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟXา คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    20,000.00 0.00 ดําเนินการไตรมาสที่ 
3  

      

9. พัฒนาอาจารยKให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรKอิเล็กทรอนิกสK คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    20,000.00 0.00 ดําเนินการไตรมาสที่ 
3  
 
 
 
 
 

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 67) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

10. พัฒนาอาจารยKให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.วัตถุประสงคK วัตถุประสงคK
ของโครงการ/กิจกรรม  
1.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มี
สมรรถนะสากล เพื่อรองรับ
การเข�าสู�ประชาคมอาเซียน  
1.2 เพื่อเปAนการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการหรือ
วิชาชีพของคณาจารยK
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  
1.3 เพื่อเปAนการส�งเสริมการ
เผยแพร�งานวิจยัของ
สาขาวิชาศวกรรมพลังงานอีก
ทั้งยังเปAนการเผยแพร�
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีก
ด�วย  
1.4 เพื่อให�คณาจารยKของ
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
นําความรู�ที่ได�รับจากการ
อบรมสมัมนาใช�ในการพัฒนา
สาขาวิชา  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ  
-ร�อยละของอาจารยKที่
ผ�านการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ร�อยละ 80  
 
2.2 เชิงคุณภาพ  
-ได�บทความในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 1 บทความ  
-อาจารยKผ�านมาตรฐาน
ใบประกอบทางวิชาชีพ 
3 คน  
2.3 เชิงเวลา  
-กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เปXาหมาย ไตรมาส 3   
2.4 เชิงต�นทุน  
-ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม

24,000.00 0.00 3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 คณาจารยKและ
บุคคลากรสาย
สนับสนุนของ
สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานได�รับความรู�
ทางวิชาชีพทางด�าน
พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษKพลังงาน  
3.2 คณาจารยKของ
สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานนําความรู�ที่
ได�มาใช�บูรณาการใน
การเรยีนการสอน  

อยู�ระหว�างดําเนินการ     



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 68) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 24,000 บาท 

12. พัฒนาสมรรถนะอาจารยKให�มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อพัฒนาอาจารยKใน
สาขาวิชาให�มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น  
1.2 เพื่อพัฒนาอาจารยKให�มี
ตําแหน�งทางวิชาการที่สูงขึ้น  

2. ตัวชี้วัด  
เชิงปริมาณ  
1. ตําแหน�งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น 
เปXาหมาย 1 คน  
เชิงคุณภาพ  
1. ร�อยละของอาจารยK
ที่ผ�านการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ เปXาหมาย
ร�อยละ 80  
2. ร�อยละอาจารยKที่
ผ�านมาตรฐานใบ
ประกอบทางวิชาชีพ
ของอาจารยKประจํา 
เปXาหมายร�อยละ 10  
เชิงเวลา  
1.ระยะเวลาดําเนิน

20,000.00 0.00 3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 อาจารยKใน
สาขาวิชาได�รับการ
พัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาชีพ  
3.2 อาจารยKใน
สาขาวิชามีตําแหน�ง
ทางวิชาการที่เพิ่ม
สูงขึ้น  

อยู�ระหว�างดําเนินการ      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 69) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมแล�วเสร็จ     
ไตรมาสที่ 3  

13. พัฒนาศักยภาพสมรรถนะอาจารยKให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปeตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    28,000.00 0.00 ดําเนินการไตรมาสที่ 
3  

      

23.การจัดการความรู�เพื่อการพัฒนาการสอนรายวิชาอาหารหวานยุโรป  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    39,200.00 0.00 จะดําเนินงาน
กิจกรรมในไตรมาสที่ 
3 

      

24. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 70) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ระยะที่ 1 : บรรยายให�
ความรู�เกี่ยวกับเกณฑKและวิธี
พิจารณาตําแหน�งทาง
วิชาการ  
วันที่จัดกิจกรรม  27 
กุมภาพันธK 2562 
สถานที่   ห�องประชุมศูนยK
วิทยาศาสตรKและ
วิทยาศาสตรKประยุกตK 
วิทยากร  ผู�ช�วย
ศาสตราจารยKสนิท  ชุนดี  
และผู�ช�วยศาสตราจารยK ดร.
กฤตชน  วงษKรัตนK 
ระยะที่ 2 : อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนผลงาน
วิชาการ 
วันที่จัดกิจกรรม  21-22 
มีนาคม 2562 
สถานที่   ฐณิชาฌK  เฮลทKตี้รี
สอรKท  อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
วิทยากร  ผศ.ดร.พูนศิริ  

  70,600.00 55,890.00 ผลการดําเนิน
กิจกรรมในระยะที่ 1  
เปAนกิจกรรมให�
ความรู�เกี่ยวกับเกณฑK
และวิธีการพิจารณา
ตําแหน�งทางวิชาการ
ที่ประกาศใช�เมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 ที่ผ�านมา  มี
คณาจารยKเข�าร�วมฟeง
บรรยายจํานวน 60 
คน ประกอบด�วย
คณาจารยKจากคณะ
วิทยาศาสตรKฯ 
จํานวน 34 คน  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
จํานวน 5 คน  และ
คณะมนุษยศาสตรK
และสังคมศาสตรK
จํานวน 1 คน 
ผลการดําเนิน
กิจกรรมในระยะที่ 2  

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 71) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ทิพยKเนตร  อ.สุธิดา  ทองคํา  
และ อ.ดร.ปeทมาพร  ยอด
สันต ิ
 
 

เปAนกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการที่ให�
ผู�เข�าร�วมกิจกรรมที่
วางแผน  ออกแบบ
และทําผลงานทาง
วิชาการที่จะใช�ใน
กระบวนการกําหนด
ตําแหน�งทางวิชาการ  
ได�แก�  เอกสาร
ประกอบการสอน  
ตํารา  งานวิจัย  
รวมถึงผลงานทาง
วิชาการอื่นๆ 
กิจกรรมนี้มี
คณาจารยKเข�าร�วม
กิจกรรม 12 คนซึ่ง
วางแผนการทํา
ผลงานทางวิชาการ
ดังมีรายละเอียด
ต�อไปนี้ 
1. อ.ดร.อิสราภรณK  
ทองสมนึก  สาขาวิชา



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 72) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

คณิตศาสตรK 1.1 
เอกสารประกอบการ
สอนวิชาคณิตศาสตรK
ในชีวิตประจําวัน  
หรือวิชาพีชคณิต
นามธรรม /1.2 
งานวิจัย 2 เรื่อง 
2. อ.ปkยวัฒนK  เนียม
มาลัย  สาขาวิชา
คณิตศาสตรK 2.1 
เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรKสําหรับ
การแก�ปeญหา
คณิตศาสตรK / 2.2 
ตํารา 1 เรื่อง / 2.3 
งานวิจัย 1 เรื่อง 
3. อ.ดร.เวธกา  เช�า
เจริญ  สาขาวิชาเคมี 
3.1 เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 73) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ชีวเคมีพื้นฐาน / 3.2 
ตําราเรื่องชีวเคมี / 
3.3 งานวิจัย 1 เรื่อง 
4. อ.กฤษณะ  พวง
ระย�า  สาขาวิชาเคมี  
4.1 เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
เคมีพื้นฐาน / 4.2 
งานวิจัยเรื่องการ
วิเคราะหKอายุของเม็ด
เลือดด�วยเทคนิคโคร
มาโตกราฟฟ-
ของเหลวสมรรถนะ
สูง / 4.3 งานวิจัย
เรื่องการวิเคราะหK
ปริมาณโลหะหนักใน
ดินที่เพาะปลูกชมพู�
พันธุKพื้นเมืองเพชรบุร ี
5. อ.ดร.อัจฉริยะกูล  
พวงเพชรK  สาขาวิชา
อาหารและ
โภชนาการประยุกตK  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 74) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

5.1 เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการพัฒนา
ผลิตภณัฑKอาหารและ
การประเมินคุณภาพ
โดยประสาทสัมผัส  
หรือวิชาความรู�
เกี่ยวกับอาหารและ
การเตรียม / 5.2 
งานวิจัย 2 เรื่อง 
6. อ.วัชรินทรK  สุข
สนาน  สาขาวิชา
อาหารและ
โภชนาการประยุกตK 
6.1 เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
โภชนาการในวัย
ต�างๆ  / 6.2 งานวิจัย 
2 เรื่อง 
7. อ.ณปภา  
หอมหวล  สาขาวิชา
เทคโนโลยีและศิลปะ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 75) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

การประกอบอาหาร  
7.1 เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาเบเกอรี่ 1 / 7.2 
งานวิจัยรื่องอาหาร
ชะลอวัย / 7.3 
งานวิจัยเรื่องอาหาร
หวานเมืองเพชร 
8. อ.ศจีมาศ  นันต
สุคนธK  สาขาวิชา
เทคโนโลยีและศิลปะ
การประกอบอาหาร 
8.1 เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
อาหารฮาลาล / 8.2 
ตําราเรื่องการจัด
ดอกไม�และงาน
ใบตอง / 8.3 
งานวิจัย 1 เรื่อง 
9. อ.ดร.ไกรฤกษK  ทวี
เชื้อ  สาขาวิชา
ชีววิทยา 9.1 เอกสาร



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 76) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ประกอบการสอนวิชา
ชีววิทยาเชิงอนุรักษK  
วิชาชีววิทยาการ
สืบพันธุK  วิชา
เอ็มบริโอวิทยา / 9.2 
งานวิจัย 2 เรื่องด�าน 
Animal Biology 
และด�าน Animal 
Molecular Biology 
10. อ.ดร.ญาณพัฒนK  
พรมประสิทธิ์  
สาขาวิชาชีววิทยา 
10.1 เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
สัตววิทยา / 10.2 
งานวิจัย 2 เรื่อง 
11. อ.ดร.สุมติานันทK  
จันทะบุรี  สาขาวิชา
ชีววิทยา 11.1 
เอกสารประกอบการ
สอนวิชาชีววิทยา 2 / 
11.2 งานวิจัย 2 เรื่อง 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 77) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

12. อ.ดร.ประดิพันธK  
ทองแถม ณ อยุธยา 
12.1 เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ชีววิทยาพื้นฐาน / 
12.2 งานวิจัยเรื่อง
การพัฒนา
เครื่องหมายโมเลกุล
ในการจําแนกเพศ
และพันธุKของตาล / 
12.3 งานวิจัยเรื่อง
การปรับปรุงพันธุKไม�
ดอกโดยการฉายรังส ี



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 78) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

25. พัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารยK  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    180,200.00 55,774.16 จํานวนอาจารยKที่เข�า
ร�วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ
เท�ากับ 14 คน คิด
เปAนร�อยละ 28 ของ
จํานวนบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด 

      

5526. พัฒนาสมรรถนะอาจารยKให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. กิจกรรมพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารยK
เพื่อไปสู�ตําแหน�งทางวิชาการ  
วัตถุประสงคK  
1. เพื่อเพิ่มทักษะการเขียน
ผลงานวิจัยให�กับอาจารยK
และนักศึกษา  
2. เพื่อเพิ่มทักษะการ
นําเสนองานวิจัยให�กับ
อาจารยKและนักศึกษาด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. เชิงปริมาณ  
- จํานวนบทความที่
นําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ 15 
เรื่อง  
- ร�อยละของ
ผลงานวิจัยและงาน
สร�างสรรคKที่เผยแพร�ใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติต�ออาจารยK
ประจํา ร�อยละ 15  

140,000.00 60,540.00 เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output) : จํานวน
บทความที่นําเสนอใน
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 42 เรื่อง 
อาจารยKได�รับรางวัล
จากการนําเสนอ
งานวิจัย ร�อยละ 
28.5   
เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome)  

องคKความรู�ด�าน
คอมพิวเตอรKและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม�ๆ  

   ควรส�งเสริมให�อาจารยK
ตีพิมพKในระดับสูงขึ้น 
เช�น บทความ TCI/ACI 
เปAนต�น  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 79) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

- ตําแหน�งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 1 คน  
2. เชิงคุณภาพ  
- ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK  
3. เชิงเวลา  
- กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
กําหนด ร�อยละ 80  
4. เชิงต�นทุน  
- ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเปAนไปตามที่
ได�รับอนุมัติ เปXาหมาย 
75,000 บาท เบิกจ�าย
จริง 74,720 คงเหลือ 
280 

1. เพิ่มทักษะการ
เขียนบทความ
วิชาการให�อาจารยK  
2. อาจารยKมี
ประสบการณKในการ
นําเสนอบทความ
วิชาการในระดับชาติ  
3. อาจารยKมผีลงาน
วิชาการเพื่อเปAน
อาจารยKผู�รับผิดชอบ
หลักสตูรอาจารยK
ผู�สอน  

27. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยKให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตรK 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 80) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1. วัตถุประสงคK  
1.1 พัฒนาสมรรถนะอาจารยK
ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
วิชาชีพ และการจัดการ
เรียนรู�ที่สนับสนุนให�บัณฑิตมี
สมรรถนะสากลของพยาบาล
ในศตวรรษที่ 21  
1.2 สนับสนุนผู�รับผดิชอบ
หลักสตูร และอาจารยKประจํา
หลักสตูรให�มผีลงานวิชาการ 
การเข�าสู�ตําแหน�งทาง
วิชาการ และหรือการศึกษา
ต�อในระดับปริญญาเอก ให�
ชัดเจนและเปAนไปได�  
1.3 สนับสนุนการจัดทําแผน 
ติดตามการดําเนินการตาม
แผนระยะ 1 ป-ของภาควิชา
ในการพัฒนาผู�รับผิดชอบ
หลักสตูร และอาจารยKประจํา
หลักสตูรในการเข�าสู�ตําแหน�ง
ทางวิชาการ และหรือ

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ 
(สนับสนุนการผลิตผล
งานวิชาการ) เปXาหมาย 
1 เรื่อง/คน/ภาค ผล
การดําเนินงาน อยู�
ระหว�างดําเนินงาน  
2.2 เชิงคุณภาพ 
(ภาควิชามีแผนพัฒนา
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยKประจํา) 
เปXาหมาย 5 ภาควิชา 
ผลการดําเนินงาน อยู�
ระหว�างดําเนินงาน  
2.3 เชิงเวลา เปXาหมาย 
ไตรมาส 4 ผลการ
ดําเนินงาน อยู�ระหว�าง
ดําเนินงาน  
2.4 เชิงงบประมาณ 
เปXาหมาย 230,000 
บาท ผลการดําเนินงาน 
อยู�ระหว�างดําเนินงาน  

230,000.00 0.00 3. สรุปผลดําเนินงาน  
3.1 อาจารยKมี
พัฒนาการสมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะวิชาชีพ และ
การจัดการเรยีนรู�ใน
สาขาพยาบาลศาสตรK  
3.2 ผู�รับผิดชอบ
หลักสตูรและอาจารยK
ประจําหลักสตูรมี
ผลิตด�านวิชาการ  
3.3 ภาควิชามี
แผนพัฒนา
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยKประจํา
หลักสตูรในการเข�าสู�
ตําแหน�งทางวิชาการ
และหรือการศึกษา
ต�อในระดับปริญญา
เอก และมีการ
ดําเนินการตามแผน  
3.4 ผู�รับผิดชอบ

 4. องคKความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ได�การจัด
การศึกษาพยาบาล
ได�รับการควบคุม
มาตรฐานการศึกษา
โดยสภาวิชาชีพ ซึ่ง
เกณฑKการพัฒนา
เพื่อให�ผ�านมาตรฐาน
ประกอบด�วยการ
พัฒนาอาจารยKให�มี
ศักยภาพและมี
สมรรถนะเชี่ยวชาญ
เชิงวิชาชีพ เพื่อ
สามารถจัดการศึกษา
ที่จะพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ
เสรมิสร�างทักษะการ
เรียนรู�ในศตวรรษที่21 
“เปลี่ยนความรู� สู�
ทักษะ” (สํานักงาน

 5. ปeญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยKประจํา
หลักสตูร มภีาระงาน
นิเทศนอกที่ตั้ง ตลอด
ป-การศึกษา และไม�มี
กําหนดปkดภาค
การศึกษาของ
อาจารยK ที่พร�อมกัน
ทั้งคณะ อาจทําให�
ขาดโอกาสในการเข�า
ร�วมพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพความ
แข็งแกร�งทางวิชาการ 
และการจัดการเรยีนรู� 
ครบถ�วนตามการ
ออกแบบ  

6. ข�อเสนอแนะ  
6.1 จัดปรับการเปkด – 
ปkด แต�ละภาคการศึกษา 
ให�เปAนระบบเดี่ยวกันทุก
ชั้นป- และสอคคล�องกับ
ระบบของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให�ได�ประโยชนKใน
การพัฒนาอาจารยK ทั้ง
ในระดับสถาบันและ
คณะ  
6.2 จัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพความ
แข็งแกร�งทางวิชาการ
และการจัดการเรยีนรู� 
ระดับหลักสตูรและ
ระดับภาควิชาตามสาขา
เชี่ยวชาญ 5 สาขา 
เพื่อให�อาจารยKมี
คุณสมบัติในการเปAน 
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยKประจําหลักสตูร  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 81) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

การศึกษาต�อในระดับ
ปริญญาเอก  

หลักสตูรและอาจารยK
ประจําหลักสตูรเข�าสู�
ตําแหน�งทางวิชาการ
และหรือมีแผนการ
ศึกษาต�อในระดับ
ปริญญาเอก 

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา,2,557;46) 
โดยมีทักษะที่สําคัญ 3 
ด�าน คือ  
1) ทักษะชีวิต และ
การทํางาน 
ประกอบด�วย ความ
ยืดหยุ�นและการ
ปรับตัว การริเริม่
สร�างสรรคKและเปAนตัว
ของตัวเอง ทักษะด�าน
สังคมและทักษะข�าม
วัฒนธรรม การเปAน
ผู�สร�างหรือผลิตและ
ความรับผิดชอบ
เชื่อถือได� ภาวะผู�นํา
และความรับผดิชอบ  
2) ทักษะการเรียนรู�
และนวัตกรรม 
ประกอบด�วย 
ความคิดรเิริม่
สร�างสรรคKและ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 82) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

นวัตกรรม การคิด
อย�างมีวิจารณญาณ
และการแก�ปeญหา 
การสื่อสารและความ
ร�วมมือ  
3) ทักษะด�าน
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี 
ประกอบด�วย ใช�และ
ประเมินสารสนเทศได�
อย�างเท�าทันวิเคราะหK
และเลือกใช�สื่อได�
อย�างเหมาะสม และ 
ใช�เทคโนโลยีใหม�ได�
อย�างมีประสิทธิภาพ 
และก�อให�เกิด
คุณลักษณะของคนใน
ทศวรรษที่ 21 ที่มี
คุณลักษณะ ดังนี้  
1) คุณลักษณะด�าน
การทํางาน ได�แก� การ
การปรับตัว และความ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 83) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เปAนผู�นํา  
 2) คุณลักษณะด�าน
การเรยีนรู� ได�แก� การ
ชี้นําตนเอง การ
ตรวจสอบการเรียนรู�
ของ ตนเอง  
3) คุณลักษณะด�าน
ศีลธรรม ได�แก� ความ
เคารพผู�อื่น ความ
ซื่อสัตยK สํานึกพลเมือง 
โดยในวิชาชีพพยาบาล 
ได�เพิ่มสมรรถนะสากล
ดังนี้ 1) สมรรถนะด�าน
การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพด�วย
ภาษาสากล อาทิ 
ภาษาอังกฤษ 2) สรรถ
นะสากลด�าน
เทคโนโลยี 3) 
สมรรถนะด�านการ
สร�างผลิตผลที่มี
คุณภาพ 4) สมรรถนะ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 84) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ด�านวัฒนธรรม การมี
แนวคิด มุมมองเชิง
บวกกับความแตกต�าง
ทางวัฒนธรรม 5) 
สมรรถนะการบริหาร
จัดการ การสร�าง
แรงจูงใจให�บรรลุ
วัตถุประสงคK การ
รับผิดชอบต�อผลลัพธK 
โดย จัดความสาํคัญ
ของวิธีการ พัฒนา
แผนปฏิบัติการ 
จัดสรรทรัพยากรที่
จําเปAนและติดตามผล
ดําเนินงาน สร�างการมี
ส�วนร�วมระหว�าง
หน�วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองคKกร 
6) สมรรถนะสากล
ด�านการเปAนผู�นํา การ
ขับเคลื่อนองคKกรให�
ประสบผลสําเร็จ และ 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 85) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

7)สมรรถนะสากลด�าน
ความรู�เชิงวิชาการ ใน
การสร�างองคKความรู�ที่
เปAนสากล มีความรู�
และความเข�าใจอย�าง
ลึกซึ้ง ตระหนักรู�ใน
เรื่องเกี่ยวกับระดับ
นานาชาติ  
สมรรถนะสากลของ
พยาบาลในศตวรรษที่ 
21 สรุปได� 2 ประเด็น
หลักๆ คือ  
1) สมรรถนะ ที่
เกี่ยวข�องกับด�านการ
ปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 
จริยธรรม และ
กฎหมาย เช�น 
นโยบายสุขภาพ
แห�งชาติ โครงสร�าง
ประชากร อุบัติการณK 
การเกิดโรคของทั่วโลก 
โดยเฉพาะโรคของ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 86) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ประเทศกลุ�มอาเซียน 
ภาวะสุขภาพของ
ประชากรที่เกิดการ
เคลื่อนย�าย  
2) สมรรถนะ ด�าน
ประสิทธิภาพของ
บุคคล เช�น 
ความสามารถในการ
ปรับตัว การเคารพ
ความแตกต�างของ
วัฒนธรรมและการ
สื่อสารด�วย
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาอื่นๆ อย�างมี
ประสิทธิภาพ 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 87) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 
6. กิจกรรมอบรมทักษะด�านระบบความปลอดภัยของอาหาร (FSSC 22000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

   1. เพื่อพัฒนาความรู�และ
ทักษะด�านระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาหาร 
และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข�งขัน   
   2. เพื่อสร�างให�นักศึกษาได�
มีศักยภาพเปAนผู�เชี่ยวชาญ
ด�านระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยของอาหาร   
   3. เพื่อให�นักศึกษามีความ
พร�อมในการปฏิบัติงานด�าน
อุตสาหกรรมอาหาร 

  20,000.00 19,971.00 อยู�ระหว�างการอบรม
ให�กับนักศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพ
ของอาหาร ที่
สามารถนไปใช�ในการ
ทํางานได� 

    

7. กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ และสนับสนุนการเรยีนรู�ในศตวรรษที่ 21  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู�และ
ประสบการณK แก�นักศึกษาใน
การเข�าร�วมการแข�งขันทักษะ
วิชาการ และวิชาชีพ ใน
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
ได�เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณK 

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนรางวัลที่
ได�รับในระดับภูมภิาค 
และระดับชาติ จํานวน 
10 รางวัล  
ผลการดําเนินงาน 

200,000.00 182,820.05 สรุปผลการ
ดําเนินงาน 
ได�รับรางวัลจากการ
แข�งขันทักษะวิชาการ
และวิชาชีพรวม
จํานวน 19 รางวัล 

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 88) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

และบุคลากร เพื่อพัฒนา
ทักษะ และความสามารถใน
การแข�งขัน แก�นักศึกษาให�
สามารถเข�าสู�การแข�งขันใน
เวทีระดับภูมิภาค   และ
ระดับชาต ิ

ได�รับรางวัล 19 รางวัล 
เชิงคุณภาพ  
1. หลักสูตรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ได�รับผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับ
หลักสตูรในระดับที่
สูงขึ้น ร�อยละ 80 
ผลการดําเนินงาน อยู�
ระหว�างการประเมิน 
เชิงเวลา 
1. โครงการแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
กําหนด ไตรมาส 3  
ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการแล�วเสร็จ
เปAนไปตามแผน 

จากการคล�องโค 
สะบัดแส� การตอบ
คําถามทางวิชาการ 
การแข�งทักษะทาง
วิชาชีพ 
องคKความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม การ
ถ�ายทอดทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ
โดยอาศัย
กระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู�
ร�วมกันของอาจารยK 
นักศึกษา รุ�นพี่ศิษยK
เก�าที่มีประสบการณK
การแข�งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ
มาก�อน 

9. อบรมและฝgกปฏิบัติการด�านงานวิศวกรรม (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 89) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

    30,000.00 0.00 ดําเนินการไตรมาสที่ 
3  

      

10. พัฒนาทักษะความสามารถช�างไฟฟXาภายในอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    30,000.00 0.00 ดําเนินการไตรมาสที่ 
3  
 
 

      

11. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานเชิงปฏิบัติด�านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.วัตถุประสงคK วัตถุประสงคK
ของโครงการ/กิจกรรม  
1.1 เพื่อให�นักศึกษาสามารถ
สร�างสรรคKงานด�านวิศวกรรม
ได�  
1.2 เพื่อให�นักศึกษาได�เน�น
งานด�านปฏิบัติการ 

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ -
จํานวนงานสร�างสรรคK
ทางด�านวิศวกรรม
พลังงาน 3 ชิ้นงาน  
2.2 เชิงคุณภาพ - 
นักศึกษาได�รบัการ
พัฒนาคุณภาพ 3 กลุ�ม  
2.3 เชิงเวลา -กิจกรรม
แล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เปXาหมาย ไตรมาส 2-3  
2.4 เชิงต�นทุน -

30,000.00 0.00 3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 นักศึกษาได�รับ
การพัฒนาเปAน
บัณฑิตที่พร�อม
ทํางานด�วยวิชาการ
วิชาชีพและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  
3.2 นักศึกษาได�รับ
การฝgกภาคปฏิบัติ
โดยบูรณาการความรู�
ในทุกรายวิชา 

อยู�ระหว�างดําเนินการ     



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 90) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 30,000 บาท  

12. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในศตวรรษที่ 21 (อบรมไฟไนตKเอลิเมนตK) คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    21,100.00 0.00 ดําเนินการไตรมาสที่ 
3  
 
 

      

13. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในศตวรรษที่ 21 (อบรมทักษะด�านการทํางานวิจัย) คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    8,900.00 0.00 ดําเนินการไตรมาสที่ 
3  

      

14. พัฒนาความเข�มแข็งทางวิชาการด�านระบบการออกแบบฐานข�อมูล ของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

    30,000.00 0.00 ดําเนินการไตรมาสที่ 
3  

      

15. กิจจกรรมพัฒนาทักษะด�านความคิดสร�างสรรคKนวัตกรรม เพื่อการออกแบบงาน สาขาวิชาสถาปeตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.วัตถุประสงคK วัตถุประสงคK
ของโครงการ/กิจกรรม  
1.1 เพื่อพัฒนาทักษะ
ความคิดสร�างสรรคKของ
นักศึกษาในด�านวิชาการและ
วิชาชีพ สถาปeตยกรรม

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ -
นักศึกษาสาขา
สถาปeตยกรรมภายใน 
50 คน  
2.2 เชิงคุณภาพ - ร�อย

30,000.00 0.00  3. ผลที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ  
3.1 ทําให�นักศึกษามี
การพัฒนาทักษะ
ความคิดสร�างสรรคK
ในด�านวิชาการและ

4. องคKความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 91) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ภายใน  
1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาในด�านการสื่อสาร 
ผลงานทางด�านวิชาการและ
วิชาชีพได�ดีขึ้น  
1.3 เพื่อให�นักศึกษาเรียนรู�
การทํางานร�วมกับผู�อื่น  

ละของนักศึกษาที่ผ�าน
การพัฒนาทักษะ
ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ ร�อย
ละ 50 - จํานวนชิ้นงาน
ที่เกิดจากการคิด
สร�างสรรคKของ
นักศึกษา 10 ชิ้นงาน  
2.3 เชิงเวลา -กิจกรรม
แล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เปXาหมาย ไตรมาส 2  
2.4 เชิงต�นทุน -
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 30,000 บาท 

วิชาชีพ 
สถาปeตยกรรมภายใน  
3.2 ทําให�นักศึกษา
พัฒนาศักยภาพใน
ด�านการสื่อสาร 
ผลงานทางด�าน
วิชาการและวิชาชีพ
ได�ดีขึ้น  
3.3 ทําให�นักศึกษา
สามารถทํางาน
ร�วมกับผู�อื่นได�  

18. กิจกรรมสร�างแรงบันดาลใจการใช�ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 92) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1. วัตถุประสงคKของ
โครงการ/กิจกรรม  
1.1 เพื่อเสริมสร�างแรง
บันดาลใจและทัศนคติที่ดีใน
การใช�ภาษาอังกฤษในชีวิต  
1.2 เพื่อให�นักศึกษาได�พัฒนา
ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตและการใช�ภาษาอังกฤษ
ในการทํางาน    

2. เปXาหมายเชิงผลผลิต 
(Output) นักศึกษา
สามารถใช�/สื่อสาร
ภาษาอังกฤษใน
สถานการณKต�าง ๆ ได�  
3. เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) นักศึกษา
ได�รับแรงบันดาลใจ
และมีทัศนคติที่ดีกับ
ภาษาอังกฤษ  
4. ตัวชี้วัด เปXาหมาย 
และผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด เปXาหมาย ผล
การดําเนินงาน  
4.1 เชิงปริมาณ 
นักศึกษาเข�าร�วม
กิจกรรม ร�อยละ 100 
เข�าร�วมร�อยละ 100  
4.2 เชิงคุณภาพ ระดับ
ความพึงพอใจ/การ
พัฒนาการเรียนรู� 
ระดับมาก ระดับมาก  

60,000.00 9,700.00 5. ผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาได�รบัแรง
บันดาลใจและมี
ทัศนคติที่ดีต�อการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
และคิดต�อยอดที่จะ
เข�าร�วมกิจกรรมที่
ต�องใช�ภาษาอังกฤษ 
เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณKชีวิต
ให�กับตนเอง  

6. องคKความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม การสร�างแรง
บันดาลใจในการใช�
ภาษาอังกฤษ ต�องทํา
กิจกรรมที่ขจัดความ
กลัวหรือกําแพงในใจ
ของนักศึกษาให�ได�
ก�อน จึงทํากิจกรรม
เพื่อเพิ่มเตมิความรู�
ต�อไป  

7. ปeญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน นักศึกษา
ยังไม�ค�อยเปkดใจใน
การทํากิจกรรมด�าน
ภาษาอังกฤษ  

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 93) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

4.3 เชิงเวลา กิจกรรม
แล�วเสร็จตามกําหนด 
ไตรมาส 2 อยู�ระหว�าง
ดําเนินโครงการที่เหลือ  
4.4 เชิงงบประมาณ ใช�
งบประมาณคุ�มค�า 
60,000 บรรลุ
เปXาหมายร�อยละ 50  

19. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการด�านบริหารธุรกิจและการจัดการแข�งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธK ป- 2562  คณะวิทยาการจัดการ 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 94) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1. วัตถุประสงคKของ
โครงการ/กิจกรรม  
1.1 เพื่อส�งเสริมและ
สนับสนุนให�นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการเข�าร�วมการ
พัฒนาทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ  
1.2 เพื่อดําเนินการในการ
จัดการแข�งขันทักษะวิชาการ 
พ.จ.น.ก.สัมพันธK ป- 2,562  
1.3 เพื่อเปAนการ
ประชาสมัพันธKและสร�าง
ภาพลักษณKที่ดีให�กับคณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

2. เปXาหมายเชิงผลผลิต 
(Output) จํานวน
รายการแข�งขันและ
ผู�เข�าร�วมการแข�งขัน
เปAนไปตามที่กําหนด  
3. เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) 
คณาจารยKและ
นักศึกษาได�พัฒนา
ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ  
 
4. ตัวชี้วัด เปXาหมาย 
และผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด เปXาหมาย ผล
การดําเนินงาน  
4.1 เชิงปริมาณ  
1) จํานวนนักศึกษาที่
เข�าร�วมกิจกรรม 500 
คน  
2) จํานวนอาจารยKที่
เข�าร�วมกิจกรรม 100 

150,000.00 100,890.00 5. ผลการดําเนินงาน  
5.1 นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
ได�รับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพให�มีความ
เปAนเลิศ  
5.2 การจัดกิจกรรม
การแข�งขันทักษะ
วิชาการเปAนไปด�วย
ความเรยีบร�อย  
5.3 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีมี
ภาพลักษณKที่ดีด�าน
วิชาการและวิชาชีพ  

1. การจัดกิจกรรมการ
แข�งขันทักษะวิชาการ
ระหว�างสถาบันจะต�อง
ให�ความสําคัญกับการ
ประสานงานเพื่อสร�าง
ความร�วมมือในการ
ติดต�อประสานงาน
เพื่อให�กิจกรรม
ดําเนินการได�ทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  
2. การจัดกิจกรรมการ
แข�งขันทักษะวิชาการ
จะต�องใช�ระยะเวลา
ดําเนินการเตรยีม
ความพร�อมให�
เพียงพอเพื่อให�
ผู�เข�าร�วมการแข�งขันมี
ระยะเวลาในการ
เตรียมความพร�อมส�งผู�
เข�าแข�งขันได�ตาม
กําหนด  

ระยะเวลาเตรยีม
ความพร�อมในการ
จัดการแข�งขันน�อย
เกินไป เพราะ
กิจกรรมการแข�งขัน
ทักษะวิชาการบาง
ประเภทต�องใช�
ระยะเวลาในการ
ดําเนินการนาน เช�น 
การแข�งขันทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัควรมีการ
เตรียมความพร�อมต�าง 
ๆ ล�วงหน�ามากขึ้น
เพื่อให�หน�วยงาน
ดําเนินการสามารถ
เตรียมการจัดการ
แข�งขันรายการต�าง ๆ 
ได�ทัน เช�น การเตรียม
ประกาศนียบัตร เหรียญ
รางวัล ของที่ระลึก ควร
เตรียมการไว�ล�วงหน�า 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 95) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

คน  
4.2 เชิงคุณภาพ  
1) ร�อยละของความพึง
พอใจของผู�เข�าร�วม
กิจกรรม ร�อยละ 95  
2) ระดับการรับรู�
ภาพลักษณKที่ดีต�อคณะ
วิทยาการจัดการ มรภ.
เพชรบุรี ร�อยละ 90  
4.3 เชิงเวลา  
1) ดําเนินการเสร็จสิ้น
ภายในเวลาที่กําหนด 
ไตรมาส 2  
4.4 เชิงงบประมาณ  
1) ค�าใช�จ�ายเปAนไปตาม
งบประมาณที่ได�รับ
จัดสรร 150,000 บรรลุ
เปXาหมายร�อยละ 100  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 96) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

20. กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ และการแข�งขันทักษะการตลาดระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ  

1. เสริมสร�างความรู�และ
ทักษะด�านการวางแผนธุรกิจ 
แผนการตลาดฯ  
2. เสริมสร�างทักษะการ
นําเสนองาน การสร�าง
ความสัมพันธKและการทํางาน
เปAนทีม  

เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output) นักศึกษา
ร�วมกิจกรรมประกวด
แผนการตลาด 2 ครั้ง  
เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) นักศึกษา
ได�รับรางวัลและมี
ความรู�ด�านการ
วางแผนธุรกิจ แผนการ
ตลาด  
 
ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
1. เชิงปริมาณ จํานวน
นักศึกษา 40 คน/2 
รางวัล  
2. เชิงคุณภาพ ความ
พึงพอใจความรู� ร�อยละ 
90  
3. เชิงเวลา ไตรมาส 3  
4. เชิงงบประมาณ 

30,000.00 10,000.00 1.นักศึกษาร�วม
กิจกรรมเตรยีมความ
พร�อมโดยร�วมฟeง
บรรยายเทคนิคการ
วางแผนการตลาด 
จัดโดยสมาคม
การตลาดแห�ง
ประเทศไทย  
2.ร�วมประกวดทักษะ
การตลาด 1 ครั้ง  

เทคนิคการวิเคราะหK
สถานการณK การ
วิเคราะหKลูกค�า และ
การกําหนดกลยุทธK
การตลาด  

การบริหารเวลาและ
การเข�าร�วมกิจกรรม
ของนักศึกษา 

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 97) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

30,000 บรรลุ
เปXาหมายร�อยละ 

23. กิจกรรมการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรKด�วยการใช� Bootstrap คณะวิทยาการจัดการ 

1. เพื่อส�งเสรมิให�นักศึกษา 
ได�มโีอกาสในการศึกษาหา
ความรู�และการพัฒนาทักษะ
ทางด�านคอมพิวเตอรKและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. เพื่อเพิ่มทักษะการคิดและ
วิเคราะหKงานที่ได�จากการ
ปฏิบัติ  
3. เพื่อเพิ่มทักษะการสร�าง
เว็บไซตKในระดับที่สูงขึ้น  

ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
1. เชิงปริมาณ 
นักศึกษาของสาขาการ
จัดการสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 20  
2. เชิงคุณภาพ  
     ระดับความรู�และ
ทักษะที่นักศึกษาได�รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น 
ระดับ 4.12  
     ระดับการนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชนK 
ระดับ 4.05  
     ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน ระดับ4.35  
3. เชิงเวลา โครงการ

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาได�รบัการ
พัฒนาทักษะด�านการ
ออกแบบเว็บไซตKด�วย
การใช� Bootstrap 
ซึ่งนักศึกษาสามารถ
นําไปต�อยอดใน
รายวิชาโครงงาน
พิเศษได�  

1. นักศึกษาได�รับ
ความรู�เพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากรายวิชา
ที่เรียน  
2. นักศึกษาได�นํา
ความรู�ที่ได�รับมา
ประยุกตKใช�ในรายวิชา
โครงการพิเศษ ของ
หลักสตูร 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 98) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

แล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
ไตรมาส 2  
4. เชิงงบประมาณ 
ค�าใช�จ�ายในการดําเนิน
โครงการ 20,000 บาท 
บรรลเุปXาหมายร�อยละ 

25. กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการแข�งขันทักษะการบัญชีระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมย�อยที่ 3  
แข�งขันการใช�โปรแกรม
สําเรจ็รูปเพื่องานด�านบัญชี
และกิจกรรมตอบคําถามทาง
บัญชีระดับชาติ  
วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม  
1. เพื่อให�นักศึกษาที่เข�าร�วม
แข�งขันมีความพร�อม และ
มั่นใจในการเข�าร�วมแข�งขัน  

ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
1. เชิงปริมาณ จํานวน
นักศึกษาเข�าร�วม 6 คน  
2. เชิงคุณภาพ ผลการ
ประเมิน 3.98  
3.เชิงเวลา ไตรมาส 2  
4. เชิงงบประมาณ 
12,020 

50,000.00 28,820.00 นักศึกษาเข�าร�วมการ
แข�งขัน 6 คน ไม�ผ�าน
รอบ 30 ทีม  

การเตรียมความพร�อม
ควรเข�มข�นทั้ง
มาตรฐานการบัญชี 
ต�นทุน ภาษี มากขึ้น 
และเตรียมความพร�อม
ต�อเนื่อง  

นักศึกษาไม�สามารถ
ผ�านเข�ารอบ 2 (รอบ 
30 ทีม) ได�  

 ควรมีการเตรยีม
นักศึกษาต�อเนื่อง ก�อน
แข�งขัน 

26. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด�านนิเทศศาสตรK คณะวิทยาการจัดการ 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 99) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เพื่อให�นักศึกษามีความรู�และ
ทักษะในกระบวนการคิดงาน
ตลอดจนสามารถผลิตผลงาน
ด�านนิเทศศาสตรKอย�าง
สร�างสรรคK  

เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output) ดําเนินการ
จัดกิจกรรมจนสําเรจ็
ตามแผนที่กําหนดไว�  
เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) ผลงาน/
ชิ้นงานของนักศึกษาที่
เข�าร�วมกิจกรรม 
สามารถนําเสนอและ
เผยแพร�ผ�านช�องทาง
สื่อสาธารณะได�  
 
ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
1. เชิงปริมาณ  
- ผู�ร�วมโครงการ มี
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
จํานวน 40 คน  
- มีผลงานแข�งขันใน
ระดับชาติ มีรายการ
ท�องเที่ยว อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธK 

20,000.00 0.00 ผลการดําเนินงาน 
เปAนไปตามแผน
ดําเนินกิจกรรมที่
กําหนดไว� คือ สารมา
รถดําเนินจัดกิจกรรม
ให�แล�วเสร็จ และมี
ชิ้นงานที่เปAนรายการ
ท�องเที่ยว อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธK 
จํานวน 3 รายการ  

องคKความรู�และบทเรียน
ที่ได�รับจากการดาํเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
ความรู�เบื้องต�นของการ
ผลิตรายการโทรทัศนK 
ดร.บุญรักษK บุญญะเขต
มาลา เคยกล�าวว�า 
“ภาพยนตรK” เปAนศิลปะ
แขนงที่ 7 ที่รวมเอา 
ศิลปะทั้ง 6 แขนง
วรรณกรรม จิตรกรรม 
ประตมิากรรม 
สถาปeตยกรรม ดนตรี 
ละคร ไว�ด�วยกัน 
โทรทัศนK ก็คือการต�อ
ยอดของภาพยนตรK ที่
อาศัยวิทยาการและ
นวัตกรรมสมยัใหม� เข�า
มาเปAนเครื่องมือ แทน
ฟkลKมภาพยนตรKนั่นเอง 
ความหมายและบทบาท
หน�าที่ต�าง ๆของทีมผลติ

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 100) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

จํานวน 3 รายการ  
2. เชิงคุณภาพ  
- ความพอใจต�อการจัด
กิจกรรม ร�อยละ 92  
- การนําความรู�ไปใช� 
ร�อยละ 88  
3. เชิงเวลา ไตรมาส 2  
4. เชิงงบประมาณ 
20,000 บาท บรรลุ
เปXาหมายร�อยละ 100 

รายการ  
1. ผู�อํานวยการผลิต 
Excutive Producer 
เปAนผู�บรหิารระดับสูง มี
หน�าที่ การจัดร�าง จัดทํา 
ควบคุมงบประมาณการ
ผลิต เปAนแหล�ง
สนับสนุนด�านการหา
งบประมาณ และดูแล
รับผิดชอบเรื่องค�าใช�จ�าย
ต�างๆ ถ�าในระดับองคKกร 
มีตําแหน�งเทียบเท�ากับ 
CEO  
2. ผู�ควบคุมการผลติ 
Producer ดูแล ควบคุม 
และบรหิารการผลิต
รายการ ในทุกด�าน เปAน
ผู�มีอํานาจตัดสินใจสูงสดุ
ในการผลติรายการ
โทรทัศนK  
3. ผู�ช�วยผู�ควบคุมการ
ผลิต Co-producer 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 101) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เปAนผู�ช�วยของProducer 
ในด�านต�างๆ  
4. ผู�สร�างสรรคKรายการ 
Creative พัฒนาและ
สร�างสรรคKรูปแบบการ
นําเสนอรายการให�
น�าสนใจ  
5. Script-writer ร�อย
เรียงเนื้อหา ผลิตบท
สําหรับพิธีกร และ
รายการ  
6. ประสานงาน Co-
ordinator มีหน�าที่
ติดต�อประสานงาน ทั้ง
ภายนอก (แขกรับเชิญ / 
สถานที่ / อาหาร ฯลฯ) 
และภายใน (ฝ�ายต�างๆ) 
ให�ทํางานได�อย�างราบรื่น
และสมัพันธKกัน  
7. ศิลปกรรม ดูแล ผลติ
และออกแบบฉาก และ
บรรยากาศให�เปAนไป



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 102) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ตามเนื้อหาในรายการ  
8. ช�างภาพ 
Cameraman  
9. ผู�กํากับเทคนิค ( 
Technical Director )  
10. ช�างกล�อง ( 
Camera Operators )  
11. ช�างเทคนิคด�านแสง 
( Lighting Technician) 
หรือ ผู�กํากับแสง  
12. ช�างเทคนิคด�านภาพ 
( Video Engineer ) 
หรือ ผู�กํากับภาพ  
13.ช�างเทคนิคด�านเสียง 
( Audio Engineer ) 
หรือผู�กํากับเสียง  
14.ช�างเทคนิคผู�ควบคุม
การตัดต�อ ( Videotape 
Editor )  
15.ผู�ช�วยประสานงาน
การผลิต ( Production 
Assistant )  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 103) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

16.ผู�กํากับเวที ( Floor 
or Stage Manager ) 
กระบวนการผลติ
รายการโทรทัศนK ปeจจัย 
และองคKประกอบที่
จะต�องคํานึงทุกครั้ง ใน
กระบวนการผลติ
รายการโทรทัศนK (4 M 
+ 1 T)  
     - คน (MAN)  
     - อุปกรณK 
(MATERIAL)  
     - งบประมาณ 
(MONEY)  
     - การจัดการ 
(MANAGEMENT)  
     - เวลา (TIME)  
หัวใจของการผลิต
รายการ 1. เขียนบท 2. 
ถ�ายทํา 3. กํากับ 4. ตัด
ต�อ ขั้นตอนการผลิต
รายการ บันได 3 ขั้น ( 3 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 104) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

P ) Pre- Production 
ขั้นตอนการเตรียมงาน 
Production ขั้นตอน
การผลิตรายการ Post-
Production ขั้นตอน
เรียบเรียงและลําดับ
รายการ ก�อนเปAนชิ้นงาน



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 105) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

27. กิจกรรมการแข�งขันทักษะวิชาการทางด�านนิเทศศาสตรKระดับชาติและนานาชาติ  คณะวิทยาการจัดการ 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 106) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1. เพื่อให�นักศึกษามีความรู�
และทักษะในกระบวนการคิด
งานอย�างสร�างสรรคKเพื่อการ
ประกวดผลงานระดับชาติ
และนานาชาติ   
2.เพื่อผลิตผลงานส�งเข�า
ประกวดในระดับชาติและ
นานชาติ  

เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output) ดําเนินการ
จัดกิจกรรมจนสําเรจ็
ตามแผนที่กําหนดไว�  
เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) ผลงาน/
ชิ้นงานของนักศึกษาที่
เข�าร�วมกิจกรรม 
สามารถส�งเข�าแข�งขัน
ในระดับชาติและ
นานาชาติได�  
ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
1. เชิงปริมาณ  
- มีผู�ร�วมโครงการ 
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
จํานวน 30 คน  
- มีผลงานแข�งขันใน
ระดับชาติ สามารถส�ง
ชิ้นงานของนักศึกษา
เข�าร�วมแข�งขันและ
ได�รับการคัดเลือกให�

30,000.00 0.00 ผลการดําเนินงาน 
เปAนไปตามแผน
ดําเนินกิจกรรมที่
กําหนดไว� คือ สารมา
รถดําเนินจัดกิจกรรม
ให�แล�วเสร็จ และ
ส�งผลงานของ
นักศึกษาเข�าร�วม
แข�งขันทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ  

องคKความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม โดยรวมแล�ว
งานสร�างหนังจะผ�าน 
5 ขั้นตอน ต�อไปนี้  
1.เสนอราคาค�าถ�าย
หนังกับลูกค�า  
     เริ่มที่ขั้นแรก การ
เสนอราคา เราจะดู
จากผลงานของผู�
กํากับฯต�างๆ ที่คิดว�า
เหมาะกับงานนั้น ผู�
กํากับฯบางคนถนัด
ถ�ายพวกอาหารสวยๆ 
บางคนก็เก�งในการ
กํากับเด็ก บางคนถนัด
หนังวิวหรือหนังตลก 
หนังประทับใจ เมื่อเรา
เลือกได�ผู�กํากับฯที่
เหมาะสม ซึ่งตดัสิน
จากผลงานใน 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 107) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เข�ารอบ 10 ทีม 
สุดท�าย จํานวน 2 
รายการ  
- มีผลงานแข�งขันใน
ระดับนานาชาติ 
สามารถส�งชิ้นงานของ
นักศึกษาเข�าร�วม
แข�งขัน จํานวน 1 
รายการ  
2. เชิงคุณภาพ  
-ความพอใจต�อการจัด
กิจกรรม ร�อยละ 90 -
การนําความรู�ไปใช� 
ร�อยละ 87  
3. เชิงเวลา ไตรมาส 2  
4. เชิงงบประมาณ 
30,000 บรรลุ
เปXาหมายร�อยละ 100  

Showreel และการ
ว�างรับงานของเขาแล�ว 
เราจะส�งรายละเอียด
ของงานไปให� สิ่งที่เรา
ให�เขาเพื่อการ Quote 
ราคาก็มี Storyboard 
สคริปตK และ
รายละเอียดอื่น ๆ ของ
งานนั้น ซึ่งเราอาจจะ
คุยกันทางโทรศัพทK
หรือนัดคุยกันก็ได� ยิ่ง
ให�ข�อมูลได�มากเท�าไร 
การ Quote ราคาก็จะ
ยิ่งแม�นยํายิ่งขึ้น 
หลังจากนั้น Studio 
ต�าง ๆ ก็จะส�งค�าทํา
หนังซึ่งแจกแจงเปAน
รายละเอียดมาให�เรา 
เราจะดูเปรียบเทียบ
กันแล�วเลือก Quote 
ที่เหมาะสมที่สดุเสนอ
ลูกค�า ไม�จําเปAนเสมอ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 108) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ไปว�า Quote ที่เหมาะ
ที่สุดจะต�องเปAน 
Quote ที่ราคาถูก
ที่สุด  
2.ประชุมก�อนถ�ายทํา  
     ขั้นต�อไปคือ Pre-
production การ
เตรียมงานก�อนถ�ายทํา 
ขั้นนี้ค�อนข�างใช�เวลา 
อาจจะประมาณ 1 
สัปดาหK หรือ 2-3 
เดือน ขึ้นกับความยาก
ง�ายของงาน อย�างเช�น 
การคัดเลือกผู�แสดง
จํานวนมาก หรือหาที่
ถ�ายทําแปลกๆ ซึ่งกว�า
จะได�อาจต�องออกไป
หาหลายจังหวัด 
บางครั้งต�องออกแบบ
ฉากใหญ� มี
รายละเอียดจุกจิกที่
ต�องให�ลูกค�าตกลงด�วย



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 109) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

จึงจะสร�างได� เหล�านี้
ล�วนแต�ใช�เวลา รวมทั้ง
บางทีต�องทดลองทํา
เทคนิคภาพใหม�ๆ  
หรือไม�ก็อาจต�องสั่งทํา
เปAนพิเศษขึ้นมาเพื่อ
งานนั้น แต�หนังที่ใช�
คนแสดงมาพูดคน
เดียวไม�มีฉากยุ�งยากก็
พอทําได�ในเวลาอันสั้น 
สิ่งสําคัญคือ ต�องให�
เวลาให�พอเพียงกับ
การเตรียมพร�อมเพื่อ
การถ�ายหนังแต�ละครั้ง 
เราจะหลีกเลี่ยงการใช�
เงินมากและการ
เปลี่ยนแปลงนาที
สุดท�ายได�ก็ด�วยการ
เตรียมงานอย�าง
รอบคอบล�วงหน�า
เท�านั้น สิ่งหนึ่งที่
สําคัญที่สุดในขั้นตอน



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 110) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

นี้ก็คือการประชุมก�อน
การถ�ายทํา เพราะเปAน
โอกาสเดียวเท�านั้นที่
ทุกคนที่เกี่ยวข�องใน
งานสร�างหนัง 
Copywriter, Art 
Director, ผู�กํากับฯ, 
ลูกค�า, Producer, 
Account Executive 
ทุกคนจะมารวมกันอยู�
ในห�องประชุมพร�อม 
ๆ กัน เปAนเวลาที่เรา
จะถกกันถึง
รายละเอียดทุกแง�มมุ
ของหนังเรืองนั้น 
ตั้งแต�เรื่องผู�แสดง, 
เสื้อผ�า, แบบฉาก, 
เลือกรูป Location, 
อุปกรณKประกอบฉาก, 
การจัดไฟหรือเทคนิค
ภาพ เวลาถ�ายทําสิ่งที่
เราหวังได�รับทางด�าน



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 111) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

อารมณKและการแสดง
ของผู�แสดง เปAนเวลา
เหมาะที่สุดที่เราจะได�
ตอบปeญหาลูกค�าและ
รับรู�สิ่งที่เขาต�องการ 
เราต�องคํานึงไว�อย�าง
หนึ่งว�า เมื่อผมพูดว�า
เราจะถ�ายแม�บ�านใน
ครัว แต�ละคนก็จะวาด
ภาพกันไปแต�ละอย�าง 
เปAนแม�บ�านที่ไม�
เหมือนกัน ในครัวที่
หน�าตาไม�เหมือนกัน 
ครัวของคนหนึ่งอาจ
เปAนสีฟXา อีกคนอาจจะ
สีเหลือง คนหนึ่งเห็น
แม�บ�านสาว อีกคน
เห็นแม�บ�านแก� แต�เรา
กําลังจะถ�ายหนังเรื่อง
เดียวเท�านั้น จึงจําเปAน
ที่ทุกคนในที่ประชุมจะ
จากกันไปด�วยการมี



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 112) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ภาพในใจของหนังที่
เราจะถ�ายเปAนภาพ
เดียวกัน 
3.ถ�ายหนัง  
     การถ�ายทํา 
แน�นอน ขั้นนี้เปAน
หัวใจของงานผลิต แต�
ก็ไม�น�าจะมีอะไรเหลือ
ให�ต�องพูดกันมากอีก 
เพราะทุกอย�างเราได�
พูดคุยตกลงกันไปแล�ว
ในขั้น Pre-
Production เราเลือก
โลเคชั่น ตกลงกันเรื่อง
มุมกล�อง การแสดง 
คุณรู�กันแล�วว�าเสื้อผ�า 
ของใช� และฉาก
หน�าตาเปAนยังไง 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา
หวังก็คือจะได�นั่งดูการ
ถ�ายทําเกิดขึ้นตรงหน�า 
และเมื่อจบวันถ�ายคุณ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 113) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ก็ได�เงินค�าสร�างไปแล�ว
ถึง 80%  
4.ตัดต�อ  
     จะเปAนที่ความยาว 
15 /30 / 45 / 60 / 
90 วินาที แล�วแต�งาน
นั้นๆ การตดัต�อใช�
เวลาประมาณ 5 วัน 
จบลงด�วยคุณมีหนังที่
ตัดต�อเปAนรูปร�าง
สําหรับฉายให�คนใน 
Agency และลูกค�าดู 
เรียกว�า Rough cut 
หรือ Double head 
ซึ่งก็คือการเลือกเอา
ภาพที่ดีที่สุดมาตดัต�อ
ให�สอดคล�องกัน ให�
เล�า message ที่
ต�องการสื่อกับผู�ดู
เกี่ยวกับตัวสินค�าได�
อย�างน�าสนใจและ
สมเหตุสมผล ขั้นนี้



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 114) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

หนังโฆษณาของเรายัง
ไม�เรียบร�อยดีนัก อาจ
ยังขาดเพลงประกอบ 
เสียงประกอบยังไม�
สมบูรณK ยังไม�ใส� 
Super ยังไม�มีเทคนิค
ภาพพวก Fade หรือ 
Dissolves ผลการ
ทํางานอย�างรัดกุมใน
ขั้น Pre-Production 
จะมาปรากฏในขั้นตัด
ต�อนี้ได�เหมือนกัน การ
เตรียมงานที่รอบคอบ
จะช�วยให�คุณไม�ต�อง
เผชิญกับสิ่งที่เรา
ทั้งหลายไม�ต�องการจะ
ได�ยิน “ผมไม�ได�คิดว�า
คุณจะทําอย�างนี้” 
5.Finish หนัง ทําภาพ
กับเสียงให�สมบูรณK  
     เมื่องานตัดต�อใน
ขั้นนี้เสร็จ คุณก็ได�ใช�



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 115) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เงินค�าผลติไปแล�ว
ประมาณ 90% เงินที่
เหลือจะถูกใช�ไปกับ
การ Finish หนัง เรา
จะอัดเสียง, Mixเสียง
เปAนครั้งสดุท�าย, 
Transfer ภาพลง 
Video, แก�สี, ใช�
เทคนิคภาพ หรือ 
Special Effect ต�างๆ 
เมื่อ Agency กับ
ลูกค�าตกลงใจกับ
มาสเตอรKของหนังที่
เสร็จสมบูรณK เราก็สั่ง 
Release Tape คือ
เทปที่ก�อปป-�จาก
มาสเตอรK เพื่อส�ง
สถานีออกอากาศ 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 116) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

28. PBRU Master Chef คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

 

  30,000.00 30,000.00  มีนักเรียนเข�าร�วม
กิจกรรมการประกวด
ความสามารถด�าน
อาหาร 5 โรงเรยีน 
โดยผลการแข�งขัน 
PBRU Master Chef 
ประเภทอาหารจาน
เดียว โดยใช�วัตถุดิบ
ท�องถิ่น “ชะคราม” 
ได�แก�  
อันดับ 1 ได�แก� 
โรงเรียนบางจาน
วิทยา  
อันดับ 2 ได�แก� 
โรงเรียนสุวรรณ
รังสฤษฎKวิทยาลัย  
อันดับ 3 ได�แก� 
โรงเรียนห�วยทราย
ประชาสรรคK  
รางวัลชมเชย ได�แก� 
โรงเรียนวัดจันทรา

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 117) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

วาส (ศุขประสาร
ราษฎรK) รางวัล
ชมเชย ได�แก� 
โรงเรียนบางตะบูน
วิทยา 

29. เตรียมความพร�อมก�อนเข�าศึกษา ป-การศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

 

  50,000.00   อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ โดยแต�ละ
สาขากําหนดกิจกรรม
ไว�ประมาณเดือน 
กรกฎาคม 2,562 
หลังการจัดกิจกรรม
ร�วมของมหาวิทยาลยั 

      

30. สัปดาหKวิทยาศาสตรK ประจําป- 2562  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

 

  250,000.00   จะดําเนินจัดกิจกรรม
ในวันที่ 18-20 
สิงหาคม 2,562 

      

31. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 118) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 1  
อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพด�านการ
สอบใบรับรองความสามารถ
ของ Microsoft Office 
Specialist (mos) : 
Microsoft word 2016  
1. วัตถุประสงคK 
   1.1 เพื่อเปkดโอกาสให�
นักศึกษานําความรู�และ
ประสบการณKที่ได�รับมาใช�ใน
การปฏิบัตจิริง 
   1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในสาขาวิชา
คอมพิวเตอรKประยุกตK แขนง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรK 
สํานักงานเกี่ยวกับการใช�งาน
โปรแกรมไมโครซอฟทK 
ออฟฟkศ 
   1.3 เพื่อนักศึกษามีความรู�
เข�าใจในมาตรฐานวิชาชีพ
ด�านการสอบใบรับรอง

    1. เชิงปริมาณ 
          1. จํานวน
ผู�เข�าร�วมโครงการ
อบรมใบ
ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ จํานวน 30 คน  
          2. จํานวน
ผู�สอบผ�านทักษะใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จํานวน 20 คน  2. เชิง
คุณภาพ 
          1. ร�อยละของ
โครงการ/นักศึกษามี
ทักษะในการสอบใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
          2. ร�อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ�าน
เกณฑKการทดสอบ
ทักษะใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   2. เชิงคุณภาพ 
          1. ร�อยละของ

220,000.00 138,607.25           - เปXาหมาย
เชิงผลผลิต (Output) 
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 30 คน เข�า
ร�วมโครงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให�
พร�อมทํางานด�วย
วิชาการวิชาชีพและ
ทักษะในศตวรรษที่ 
กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพด�าน
การสอบใบรับรอง 
ความสามารถของ 
Microsoft office 
Specialist (MOS) : 
Microsoft 
Word2016  
           - เปXาหมาย
เชิงผลลัพธK 
(Outcome) 

นักศึกษาสามารถ
ใบรับรอง
ความสามารถของ 
Microsoft Office 
Specialist (mos) : 
Microsoft Word 
2016 สามารถนําไป
ประยุกตKใช�ใน
ชีวิตประจําวันได�  

มีงบประมาณไม�
เพียงพอ  

อาจมีการ
ประชาสมัพันธK เพื่อ
ความเตรียมพร�อมของ
นักศึกษา  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 119) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ความสามารถของ 
Microsoft Office 
Specialist (mos) : 
Microsoft Word 2016  
   1.4 เพื่อให�นักศึกษามี
ทักษะในการนําวิชาชีพด�าน
ความสามารถของ 
Microsoft Office 
Specialist (mos) : 
Microsoft Word 2016  
เพื่อใช�ในการประกอบอาชีพ 

โครงการ/นักศึกษามี
ทักษะในการสอบใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
          2. ร�อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ�าน
เกณฑKการทดสอบ
ทักษะใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   3. เชิงเวลา 
          กิจกรรมแล�ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด 
   4. เชิงต�นทุน 
          งบประมาณที่
ได�รับจัดสรร 15,000 
บาท เบิกจ�ายจริง 
15,000 คงเหลือ 0.00 
บาท 

นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สอบผ�านทักษะใบ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  
          นักศึกษานํา
ความรู�และ
ประสบการณKที่ได�รับ
มาใช�ในการปฏิบัติจริ 
และมีความรู�เข�าใน
มาตรฐานวิชาชีพด�าน
การสอบใบรับรอง
ความสามารถของ 
Microsoft Office 
Specialist (mos) : 
Microsoft Word 
2016  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 120) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 2 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะด�านใบรับรองวิชาชีพ
ด�านความปลอดภยัในยุค 
ดิจิตอล 
 
1. วัตถุประสงคK 
1.1 เพื่อนักศึกษามีความรู�
ความเข�าใจทางด�าน 
Security 
1.2 เพื่อให�นักศึกษาสอบ
ใบรับรองทาง Comp TIA 
Security+เพื่อใช�ในการ
ทํางาน  

    1. เชิงปริมาณ 
         - จํานวน
ผู�เข�าร�วมโครงการ ไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80     
    2. เชิงคุณภาพ 
         - นักศึกษา
สามารถสอบใบรับรอง
ความสามารถทาง
คอมพิวเตอรKระดับ
นานาชาติได�   
    3. เชิงเวลา 
         - กิจกรรมแล�ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด  
    4. เชิงต�นทุน 
         - ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเปAนไปตามที่
ได�รับอนุมัติ เปXาหมาย 
20,000 บาท เบิกจ�าย
จริง 16,800.00 
คงเหลือ 3,200 

 นักศึกษามีความ
เข�าใจในมาตรฐาน
ปฏิบัติการทางด�าน 
Network Security 
และหาที่อบรม
สอดคล�องกับ
หลักสตูรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
โดยให�ผู�เรียน 
สามารถเรียนรู�จาก
การปฏิบัติงานจริง  

 ได�ความรู�เรื่อง 
มาตรฐานปฏิบัติการ
ทางด�าน Network 
Security ตามความ
ต�องการขององคKกร  

    ในการสอบ
ใบรับรอง
ความสามารถทาง
คอมพิวเตอรKระดับ
นานาชาติได�นั้น 
นักศึกษาสอบต�องมี
ค�าใช�จ�ายที่สูงมาก 
นักศึกษายังไม�
สามารถเก็บเงินเพื่อ
สอบได�หลังจากอบรม 
แต�คาดว�าไม�เกิน 1 ป- 
นักศึกษาจะมีความ
พร�อมเพราะอาจารยK
ผู�รับผิดชอบในสาขา 
ทําการติดตาม
ทบทวนความรู�ก�อนไป
สอบตลอดจนกว�า
นักศึกษาจะสามารถ
สอบผ�านใบรับรอง
ทาง CompTIA 
Security+ เพื่อใช�ใน
การทํางาน 

        อยากให�
สนับสนุนด�านอุปกรณK
ทางด�านฮาดรKแวรKเพราะ
เก�ามาก ส�งผลให�การ
เรียนใช�งานโปรแกรมใน
การอบรม เพราะใช�
โปรแกรมรุ�นใหม�มีความ
ต�องการความเร็วในการ
ประมวลผลมากขึ้น  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 121) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 3  
อบรมเชิงปฏิบัติการสร�างสื่อ
การเรยีนรู�จากการปฏิบัติ 
Action Learning  
 
1.วัตถุประสงคK 
1.1 เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร�างสื่อการเรียนรู�
จากการปฏิบัติ Action 
Learning 
1.2 เพื่อประเมินจํานวนสื่อที่
สามารถนําไปใช�ได�จริง 
1.3 เพื่อให�นักศึกษาสามารถ
นําสื่อการเรียนรู�ไปต�อยอด
กับรายวิชาอื่นได� 

    1.1 เชิงปริมาณ 
         - จํานวน
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม (รุ�น
ละ 30 คน) จํานวน 60 
คน  
         - จํานวนสื่อ
การเรยีนรู�ที่ได�จากการ
อบรม อย�างน�อย 15 
ชิ้น  
    1.2 เชิงคุณภาพ 
         - ผลประเมิน
การจัดการเรยีนการ
สอน โดยให�ผู�เรยีน
สามารถเรียนรู�จากการ
ปฏิบัติจริง  ระดับมาก 
    1.3 เชิงเวลา 
         - กิจกรรมแล�ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด  
    1.4 เชิงต�นทุน 
         - ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเปAนไปตามที่

  - เปXาหมายเชิง
ผลผลติ (Output)  
      แปลนความคิด
ในการสร�างสรรคK
ผลงาน  
    - เปXาหมายเชิง
ผลลัพธK (Outcome)  
     แนวทางการ
สร�างสื่อการเรยีนรู�ที่
สามารถนําไป
ประยุกตKใช�ใน
รายวิชาอื่นๆ ได�  
    บรรลุเปXาหมาย
ทุกตัวชี้วัด โดย
กิจกรรมจัดจํานวน 2 
รุ�น รุ�นละ 30 คน จึง
มีผู�เข�าร�วมโครงการ
ทั้งหมด 60 คน 
บรรลเุปXาหมายที่ตั้ง
ไว� ด�านจํานวนสื่อ
การเรยีนการสอน
แบบ Action 

การวางแผนการสอน
แบบ Action 
Learning เพื่อให�การ
สอนมีคุณภาพ และไม�
น�าเบื่อ เปAนการ
กระตุ�นผู�เรยีนให�เกิด
ความสนใจ และอยาก
เรียนรู�ตลอดเวลา  

   การดําเนินการอยู�
ในช�วงวันหยุด ทําให�
นักศึกษาบางส�วน
เดินทางกลับ
ภูมิลําเนา จึงทําให�
ขาดโอกาสในการเข�า
ร�วมกิจกรรมดังกล�าว  

    นักศึกษาได�แสดง
ความคิดของตนเองให�
เพื่อนและรุ�นพี่ทราบ ทํา
ให�สร�างความมั่นใจใน
ตัวเองมากยิ่งขึ้น จึงควร
มีการจัดโครงการ
ลักษณะนี้อีก  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 122) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ได�รับอนุมัติ เปXาหมาย 
30,000 บาท เบิกจ�าย
จริง 29,793.00 
คงเหลือ 207 

Learning ที่ตั้งไว�
อย�างน�อย 15 ชิ้นงาน 
ผลการดําเนิน
โครงการ ได�สื่อ
จํานวน 20 ชิ้นงาน 
เปAนการวางแผนการ
เรียนการสอนแบบ 
Action Learning 
โดยสอดแทรก
กิจกรรมเพื่อส�งเสริม
การเรยีนรู�ให�ผู�เรียน
เกิดความสนใจในการ
เรียนมากยิ่งขึ้น 

33. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู�บัณฑิตพร�อมทํางาน วิชาชีพและสู�ศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตรK 
1. วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อพัฒนานักศึกษาให�
เปAนบัณฑิตที่มีทักษะศตวรรษ
ที่ 21  
1.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาและ
บัณฑิตให�พร�อมการเรียนรู�
เพื่อการทํางานทั้งด�าน
วิชาการและวิชาชีพ  

2. เปXาหมายเชิงผลผลิต 
(Output) นักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตรK มี
ความสุขในการเปAน
นักศึกษาและ พร�อม
เปAนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
3. เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) บัณฑิต

120,000.00 108,150.00 นักศึกษาและ
ผู�ปกครองเข�าร�วม
โครงการทั้งสิ้น 662 
คน ผู�ปกครอง 440 
คน และนักศึกษาเข�า
ร�วม 262 คน ความ
พึงพอใจในระดับดีถึง
ดีมาก นักศึกษาและ

นักศึกษาและ
ผู�ปกครองมีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
พยาบาล / เปAน
แบบอย�างและสร�าง
แรงบันดาลใจ ให�กับ
รุ�นน�องได�เปAนอย�างดี  

 ห�องประชุมแคบ  ควรให�มีการจัดทุกป-  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 123) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

คณะพยาบาลศาสตรK มี
คุณลักษณะสอคล�อง
กับความต�องการของ 
สังคม  
4. ตัวชี้วัด  
4.1 เชิงปริมาณ  
- (จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม) เปXาหมาย
ร�อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงานร�อยละ 100  
- จํานวนบัณฑิตที่สอบ
ผ�านการขึ้นทะเบียน 
เปXาหมายร�อยละ 50 
ผลการดําเนินงานร�อย
ละ 74  
4.2 เชิงคุณภาพ  
-ความพึงพอใจของ
(ผู�ใช�บัณฑิต เปXาหมาย
เฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.51
จากคะแนน5 ผลการ
ดําเนินงาน ผ�านเกณฑK 
4.25  

ผู�ปกครองมีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
พยาบาล 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 124) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

34. กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธK สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1.เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่ม
ศักยภาพในด�านความรู�
ทางด�านวิชาการของ
นักศึกษา  
2.เพื่อจัดกิจกรรมการแข�งขัน
ทักษะวิชาการ จํานวน 
ทั้งหมด 47 กิจกรรม  
3.เพื่อสร�างความร�วมมือใน
กลุ�มราชภฏัภมูิภาคตะวันตก
ในการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ  

เชิงปริมาณ  
1. จํานวนกิจกรรมที่ส�ง
เข�าแข�งขนทักษะ
วิชาการ พ.จ.น.ก. 
มากกว�า 30 กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ  
1. ระดับการพัฒนา
ความรู�และทักษะทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นระดับ
มาก  
เชิงเวลา  
1. กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามกําหนด ธันวาคม 
2,561- 31 มีนาคม 
2,562  
เชิงงบประมาณ  
1. ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเปAนไปตามที่
ได�รับ 500,000 บาท 
งบประมาณ ได�รับ
จัดสรร 500,000 บาท 

500,000.00 386,350.00 1.นักศึกษาได�พัฒนา
ทักษะและเพิ่ม
ศักยภาพในด�าน
ความรู�ทางด�าน
วิชาการ  
2.มีกิจกรรมการ
แข�งขันทักษะ จํานวน 
46 กิจกรรม  
3.แต�ละมหาวิทยาลยั
มีความร�วมมือเปAน
อันหนึ่งอันเดียวกันใน
กลุ�มภมูิภาคตะวันตก 

ผู�เข�าร�วมกิจกรรมการ
แข�งขันทักษะวิชาการ 
พ.จ.น.ก. สัมพันธK ได�
พัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการ ระดับ
ความรู�และทักษะทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น  

การประสานงานแต�
ละมหาวิทยาลัยใน
การจัดการแข�ง
ขัทักษะวิชาการต�อง
ประสานไปยัง
ส�วนกลางทําให�ข�อมูล
ไม�ทั่วถึงเท�าที่ควร  

ควรจัดทําโปรแกรม
เชื่อมโยงคลังข�อมูลให�
เปAนฐานเดียว 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 125) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เบิกจ�ายจริง 461,160 
คงเหลือ 38,840 บาท  

35. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. เพื่อให�นักศึกษาได�เรยีนรู�
วิธีการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภณัฑK และนําความรู�ที่ได�
ไปใช�ในการประกอบอาชีพ  
2. เพื่อให�นักศึกษานําความรู�
ที่ได�ไปใช�ในการถ�ายให�กับ
ประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการสร�าง
ผลิตภณัฑKให�แก�ชุมชน  

เชิงปริมาณ  
1.นักศึกษาที่ผ�านการ
พัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ 50 คน  
เชิงคุณภาพ  
1. ผลิตภัณฑKที่ได�รับ
การพัฒนา 1 ชิ้น  
2. นักศึกษาได�รับความ
พึงพอใจจากการจัด
กิจกรรม ร�อยละ 80  
เชิงเวลา  
1. ดําเนินการจัดงานได�
ตรงตามวันและเวลาที่
กําหนดไว� ร�อยละ 100  
เชิงงบประมาณ  
1. ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเปAนไปตามที่

80,000.00 0.00 อยู�ระหว�างการเสนอ
โครงการ  

นักศึกษาได�รบัการ
พัฒนา 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 126) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ได�รับอนุมัติ 80,000 
บาท งบประมาณ 
ได�รับจัดสรร 80,000 
บาท เบิกจ�ายจริง - 
บาท คงเหลือ 80,000 
บาท ทักษะทางวิชาชีพ 

โครงการที่ 11 พัฒนาอัตลักษณKและคุณลักษณะที่พึงประสงคK 
1. กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณKความซื่อสัตยK มีวินัย ใฝ�เรยีนรู� การมีจิตอาสา แก�นักศึกษาคณะครุศาสตรK คณะครุศาสตรK 

กิจกรรมที่ย�อย 1  กิจกรรม
การให�คําปรึกษาและดูแล
นักศึกษาคณะครุศาสตรK  
1.วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม  
1.1 เพื่อพัฒนาทักษะในการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก�
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  
1.2 เพื่อสร�างองคKความรู�ใหม�
ทางจิตวิทยาการปรึกษาแก�
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ - 
จํานวนผู�เข�าร�วมกิจรรม
จํานวน 30 คน  
2.2 เชิงคุณภาพ - 
ความพึงพอใของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมี
ค�าเฉลี่ย 4.59  
2.3 เชิงเวลา -จัด
โครงการแล�วเสร็จเปAน
ที่เรียบร�อยในไตรมาส 
3  
2.4 เชิงต�นทุน - ได�รับ

120,000.00 10,000.00 ผู�เข�าร�วมโครงการมี
ทักษะในการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา เพื่อ
สามารถช�วยให�ตนเอง
และผู�อื่นเกิดความ
เข�าใจในตนเองและ
สามารถวางแนว
ทางการดําเนินชีวิต
ตนเองได�อย�าง
เหมาะสม สามารถ
เผชิญสถานการณKที่
เกิดขึ้นในชีวิตได�อย�าง
มั่นคงและสามารถ

ผู�เข�าร�วมโครงการ
สามารถต�อยอดทักษะ
ในการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา และเกิดการ
สร�างแกนนําผู�ที่ทํา
หน�าที่ในการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาเพื่อ
ช�วยเหลือผู�อื่นต�อไป  

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 127) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

จัดสรร 10,000 บาท 
เบิกจ�ายจริง 10,000 
บาท คงเหลือ 0 บาท  

จัดการปeญหาของตน
ได�อย�างสอดคล�อง
และเหมาะสมกับเปAน
จริงและยังช�วยให�
ค�นพบศักยภาพได�
อย�างเต็มที่ 

2. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเกษตรให�มีอัตลักษณKตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคK คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม 
 1. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
เกษตรนําความรู�เกี่ยวกับ
วิชาการและวิชาชีพด�าน
การเกษตรไปประกอบธุรกิจ
ได�อย�างยั่งยืน  
 2. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
ได�นําแนวทางจากโครงการ
พระราชดํามาปฏิบัติใช�ใน
การดําเนินชีวิต(ศาสตรKของ
พระราชา) 
 3. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามี
ทักษะการใช�ชีวิตทางสังคม
ร�วมกับผู�อื่น 

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2  
เชิงปริมาณ จํานวน
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 50 
คย ผลการดําเเนินงาน 
มีจํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม จํานวน 80 
คน 
เชิงคุณภาพ ความพึง
พอใจในด�านการนํา
ความรู�กิจกรรมระดับ 
3.51 ผลการประเมินได�
เท�ากับ 4.15 

120,000.00 14,000.00 มีกิจกรรมทั้งหมด 4 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมเกษตร
สร�างสรรคKตามรอย
พ�อฯ 
2. กิจกรรมแแอปพลิ
เคชั่นเกษตรรุ�นใหม� 
    ดําเนินกิจกรรมใน
วันที่ 3 เมษายน 
2562 การดําเนิน
กิจกรรม ดังนี้ 
ช�วงแรก (13.00-
15.30 น.) จัดอบรม
การให�ความรู�
เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 128) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

 4. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยK 
และห�างไกลจากยาเสพติด   
 5. เพื่อส�งเสริมนักศึกษาให�มี
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด�านการเกษตร  
 6. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
ได�สบืสาน อนุรักษK
ศิลปวัฒนธรรมของท�องถิ่น 

ทางการเกษตร 
ช�วงสอง (15.30-
17.00 น.) จัดให�
นักศึกษาฝgกการการ
ใช�แอปพลิชันทาง
การเกษตรในด�านที่
ตนเองศึกษา เช�น 
แอปพลิเคชันการ
จัดการโรคพืช แอป
พลิเคชันการจัดการ
คํานวณน้ําหนักตัว
สัตวK และทําคิวอารK
โค�ดสินค�า 
ซึ่งจากการอบรมให�
ความรู� และนักศึกษา
ได�ฝgกปฏิบัติการใช�
แอปพลิเคชัน เพื่อ
การจัดการงานด�าน
เกษตร โดยนักศึกษา
ได�นําความทักษะ
ความรู�พื้นฐานทาง
การเกษตรมาใส�ใน



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 129) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

รายละเอียดและฝgก
ทําการจัดข�อมลู การ
คํานวณน้ําหนักตัว
สัตวK คํานวณปริมาณ
อาหารที่ต�องให�สัตวK
กิน ซึ่งหลังจากการ
อบรมไปแล�วนั้น
นักศึกษาทุกคน
สามารถนําความรู�
การใช�แอปพลิเคชัน
บนสมารKทโฟน ไปใช�
ในการทํางานฟารKม
จริงและงานทางด�าน
การวิจัยได�อย�าง
ถูกต�อง  
3. กิจกรรมรณรงคK
การแต�งกายไม�สูบ
บุหรี ่
4. กิจกรรมแทงหยวก
ถวายเทียนพรรษา 

3. กิจกรรมสร�างอัตลักษณK มีวินัย ใฝ�เรียนรู� มีจิตอาสา ตามคุณลักษณะบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 130) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 1 ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม�และพิธีบายศรสีู�
ขวัญคณะวิศวกรรมศาสตรK
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( 
30,000บาท)  
1.วัตถุประสงคK วัตถุประสงคK
ของโครงการ/กิจกรรม  
1.1 เพื่อพัฒนาอัตลักษณKและ
คุณสมบัติที่พึงประสงคKของ
คณะวิศวกรรมศาสตรKและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1.2 เพื่อสร�างภูมิคุ�มกันและ
สามารถแก�ปeญหาต�างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นของนักศึกษา  
1.3 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามี
ความพร�อมกับการเปAน
บัณฑิตที่มคีุณภาพ  
1.4 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา 
ได�สบืสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ -ร�อย
ละของนักศึกษาที่เข�า
ร�วมโครงการ เปXาหมาย
ร�อยละ 80  
2.2 เชิงคุณภาพ  
-ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมการอบรม/
กิจกรรม เปXาหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51  
-ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK เปXาหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51  
-ระดับความสําเร็จใน
การสร�างอัตลักษณKและ
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคK เปXาหมาย5ข�อ  
ก. มีการจัดทําแนวทาง
ส�งเสริมการจัดกิจกรรม
ที่สอดคล�องกับอัต

120,000.00 0.00 3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 สามารถปลูกฝeง
คุณธรรม จรยิธรรม 
และสร�างจิตสํานึกที่ดี
ที่ถูกต�องแก�นักศึกษา
ได�  
3.2 นักศึกษาสามารถ
คิดเปAน แยกแยะ 
และแก�ปeญหา
เหตุการณKต�าง ๆ ได�  
3.3 นักศึกษาเห็น
ความสําคัญและรู�จัก
การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของท�องถิ่น  

 ความสามัคคีและ
ความร�วมมือร�วมใจ  

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 131) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ลักษณKและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคK
ของบัณฑิต  
ข. มีการส�งเสรมิให�
คณะและองคKการ
นักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษาให�ครบทุก
ประเภท โดยอย�างน�อย
ต�องดําเนินการใน 5 
ประเภท ดังนี้ 1) 
กิจกรรมส�งเสริมอัต
ลักษณKและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคK 2) 
กิจกรรมกีฬาและการ
ส�งเสริมสุขภาพ 3) 
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนKและรักษา
สิ่งแวดล�อม 4) 
กิจกรรมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรมและ 5) 
กิจกรรมส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 132) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ค. มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรม
ทั้งที่ ดําเนินการโดย
คณะและองคKการ
นักศึกษา  
ง. การสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรม
ต�อผู�บริหาร  
จ. มีการนําผลการ
ประเมินโครงการหรือ
กิจกรรม ไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาอย�าง
ต�อเนื่อง  
2.3 เชิงเวลา  
-กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เปXาหมาย ไตรมาส 3-4  
2.4 เชิงต�นทุน  
-ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 133) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 30,000 บาท  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 134) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 2 ส�งเสรมิ
ทักษะวิชาชีพและการเตรียม
ความพร�อมของนักศึกษา
ทางด�านวิศวกรรมศาสตรK
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ในศตวรรษที่ 21 
(50,000บาท)  
1. วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อส�งเสริมและพัฒนา
พร�อมทักษะทาง
วิศวกรรมศาสตรKให�กับ
นักศึกษาใหม�  
1.2 เพื่อสนับสนุนนักศึกษา
ให�เกิดการพัฒนาในพร�อม
ทักษะทางวิศวกรรมศาสตรK
แก�นักศึกษา  
1.3 เพื่อเปAนการเตรยีมความ
พร�อมก�อนเข�าศึกษาต�อใน
คณะวิศวกรรมศาสตรKและ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ  
-ร�อยละของนักศึกษาที่
เข�าร�วมโครงการ 
เปXาหมายร�อยละ 80  
2.2 เชิงคุณภาพ  
-ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมการอบรม/
กิจกรรม เปXาหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51  
-ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK เปXาหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51  
-ระดับความสําเร็จใน
การสร�างอัตลักษณKและ
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคK เปXาหมาย5ข�อ  
ก. มีการจัดทําแนวทาง
ส�งเสริมการจัดกิจกรรม
ที่สอดคล�องกับอัต

3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 นักศึกษาใหม�
พัฒนาความพร�อม
ทักษะทาง
วิศวกรรมศาสตรK  
3.2 นักศึกษาเกิดการ
พัฒนาความพร�อม
ทางด�านคณิตศาสตรK 
และ ความรู�ทาง
วิศวกรรมก�อนเข�า
ศึกษา  
3.3 นักศึกษาของ
คณะฯได�รับความ
ยอมรับ จาก 
หน�วยงานหรือองคKกร
ภายในและภายนอก  

ความสามัคคีและ
ความร�วมมือร�วมใจ  

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 135) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ลักษณKและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคK
ของบัณฑิต  
ข. มีการส�งเสรมิให�
คณะและองคKการ
นักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษาให�ครบทุก
ประเภท โดยอย�างน�อย
ต�องดําเนินการใน 5 
ประเภท ดังนี้ 1) 
กิจกรรมส�งเสริมอัต
ลักษณKและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคK 2) 
กิจกรรมกีฬาและการ
ส�งเสริมสุขภาพ 3) 
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนKและรักษา
สิ่งแวดล�อม 4) 
กิจกรรมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรมและ 5) 
กิจกรรมส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 136) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ค. มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรม
ทั้งที่ ดําเนินการโดย
คณะและองคKการ
นักศึกษา  
ง. การสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรม
ต�อผู�บริหาร  
จ. มีการนําผลการ
ประเมินโครงการหรือ
กิจกรรม ไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาอย�าง
ต�อเนื่อง  
2.3 เชิงเวลา -กิจกรรม
แล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เปXาหมาย ไตรมาส 3-4  
2.4 เชิงต�นทุน -
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 137) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 50,000 บาท  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 138) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 3 ปeจฉิม
นิเทศและเสรมิสร�างอัต
ลักษณKด�านบุคลิกภาพการ
ทํางานอย�างมืออาชีพในยุค
ไทยแลนดK 4.0 ( 10,000
บาท)  
1. วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อเปAนการเตรยีมความ
พร�อมของนักศึกษา ในการ
เข�าสู�โลกแห�งอาชีพ  
1.2 เพื่อกระตุ�นให�นักศึกษาที่
กาลังจะสาเร็จการศึกษามจีิต
สานึกที่ดีต�อการประกอบ
อาชีพอย�างมีจรรยาบรรณ
และพร�อมที่จะรับใช�สังคม
ต�อไป  
1.3 เพื่อเปAนการแนะนําแนว
ทางการประกอบอาชีพ
ทางด�านวิศวกรรมศาสตรK
ให�แก�นักศึกษาก�อสําเร็จ
การศึกษา 

 2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ  
-ร�อยละของนักศึกษาที่
เข�าร�วมโครงการ 
เปXาหมายร�อยละ 80  
2.2 เชิงคุณภาพ  
-ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมการอบรม/
กิจกรรม เปXาหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51  
-ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK เปXาหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51  
-ระดับความสําเร็จใน
การสร�างอัตลักษณKและ
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคK เปXาหมาย5ข�อ  
ก. มีการจัดทําแนวทาง
ส�งเสริมการจัดกิจกรรม
ที่สอดคล�องกับอัต

3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 นักศึกษาได�
เตรียมความพร�อมใน
การเข�าสู�โลกแห�ง
อาชีพ  
3.2 นักศึกษาที่กาลัง
จะสําเร็จการศึกษามี
จิตสานึกที่ดตี�อการ
ประกอบอาชีพอย�าง
มีจรรยาบรรณ แลt
พร�อมที่จะรับใช�สังคม
ต�อไป  
3.3 นักศึกษาที่กําลัง
จะสําเร็จการศึกษา
ได�รับแนวทางที่ดีใน
การประกอบอาชีพใน
ด�านวิศวกรรมศาสตรK  

 ความสามัคคีและ
ความร�วมมือร�วมใจ 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 139) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ลักษณKและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคK
ของบัณฑิต  
ข. มีการส�งเสรมิให�คณะ
และองคKการนักศึกษา
จัดกิจกรรมนักศึกษาให�
ครบทุกประเภท โดย
อย�างน�อยต�อง
ดําเนินการใน 5 
ประเภท ดังนี้ 1) 
กิจกรรมส�งเสริมอัต
ลักษณKและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคK 2) 
กิจกรรมกีฬาและการ
ส�งเสริมสุขภาพ 3) 
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนKและรักษา
สิ่งแวดล�อม 4) กิจกรรม
สร�างคุณธรรม 
จริยธรรมและ 5) 
กิจกรรมส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 140) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ค. มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรม
ทั้งที่ ดําเนินการโดย
คณะและองคKการ
นักศึกษา  
ง. การสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรม
ต�อผู�บริหาร  
จ. มีการนําผลการ
ประเมินโครงการหรือ
กิจกรรม ไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาอย�าง
ต�อเนื่อง  
2.3 เชิงเวลา  
-กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เปXาหมาย ไตรมาส 3-4 
2.4 เชิงต�นทุน  
-ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 141) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 10,000 บาท  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 142) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 4 ปลูกฝeงและ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
(15,000บาท)  
1. วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อปลูกฝeงคุณธรรม 
จริยธรรม และสร�างจิตสํานึก
ที่ดีที่ถูกต�อง  
1.2 เพื่อสร�างภูมิคุ�มกันและ
สามารถแก�ปeญหาต�างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นของนักศึกษา  
1.3 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามี
ความพร�อมเพื่อเปAนบัณฑิตที่
พึงประสงคKของมหาวิทยาลัย  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ  
-ร�อยละของนักศึกษาที่
เข�าร�วมโครงการ 
เปXาหมายร�อยละ 80  
2.2 เชิงคุณภาพ  
-ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมการอบรม/
กิจกรรม เปXาหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51  
-ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK เปXาหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51  
-ระดับความสําเร็จใน
การสร�างอัตลักษณKและ
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคK เปXาหมาย5ข�อ  
ก. มีการจัดทําแนวทาง
ส�งเสริมการจัดกิจกรรม
ที่สอดคล�องกับอัต

3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 สามารถปลูกฝeง
คุณธรรม จรยิธรรม 
และสร�างจิตสํานึกที่ดี
ที่ถูกต�องแก�นักศึกษา
ได�  
3.2 นักศึกษาสามารถ
คิดเปAน แยกแยะ 
และแก�ปeญหา
เหตุการณKต�างๆ ได�  
3.3 นักศึกษาเห็น
ความสําคัญและรู�จัก
การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของท�องถิ่น 

ความสามัคคีและ
ความร�วมมือร�วมใจ 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 143) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ลักษณKและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคK
ของบัณฑิต  
ข. มีการส�งเสรมิให�
คณะและองคKการ
นักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษาให�ครบทุก
ประเภท โดยอย�างน�อย
ต�องดําเนินการใน 5 
ประเภท ดังนี้ 1) 
กิจกรรมส�งเสริมอัต
ลักษณKและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคK 2) 
กิจกรรมกีฬาและการ
ส�งเสริมสุขภาพ 3) 
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนKและรักษา
สิ่งแวดล�อม 4) 
กิจกรรมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรมและ 5) 
กิจกรรมส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 144) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ค. มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรม
ทั้งที่ ดําเนินการโดย
คณะและองคKการ
นักศึกษา  
ง. การสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรม
ต�อผู�บริหาร  
จ. มีการนําผลการ
ประเมินโครงการหรือ
กิจกรรม ไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาอย�าง
ต�อเนื่อง  
2.3 เชิงเวลา  
-กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เปXาหมาย ไตรมาส 3-4  
2.4 เชิงต�นทุน  
-ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 145) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 15,000 บาท  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 146) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 5 แลกเปลีย่น
การเรยีนรู�ต�างสถาบัน เพื่อ
พัฒนาอัตลักษณK ในศตวรรษ
ที่ 21 (15,000บาท)  
1. วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อส�งเสริมและพัฒนา
ความเปAนผู�นําให�กับนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตรKและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1.2 เพื่อสนับสนุนนักศึกษา
ให�เกิดการพัฒนาในการ
ทํางาน และการเรียน  
1.3 เพื่อสนับสนุนให�
นักศึกษาสร�างความมีมนุษยK
สัมพันธKกับเครือข�ายพันธมิตร
กับสถาบันอื่นๆ  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ  
-ร�อยละของนักศึกษาที่
เข�าร�วมโครงการ 
เปXาหมายร�อยละ 80  
2.2 เชิงคุณภาพ  
-ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมการอบรม/
กิจกรรม เปXาหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51  
-ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK เปXาหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51  
-ระดับความสําเร็จใน
การสร�างอัตลักษณKและ
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคK เปXาหมาย5ข�อ  
ก. มีการจัดทําแนวทาง
ส�งเสริมการจัดกิจกรรม
ที่สอดคล�องกับอัต

3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 ส�งเสริมและ
พัฒนาความเปAนผู�นํา
ให�กับนักศึกษา  
3.2 นักศึกษาเกิดการ
พัฒนาในการทํางาน 
และการเรียน  
3.3 นักศึกษามีจิต
อาสา ซื่อสัตยK มีวินัย 
ใฝ�เรียนรู�  

 ความสามัคคีและ
ความร�วมมือร�วมใจ 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 147) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ลักษณKและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคK
ของบัณฑิต  
ข. มีการส�งเสรมิให�
คณะและองคKการ
นักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษาให�ครบทุก
ประเภท โดยอย�างน�อย
ต�องดําเนินการใน 5 
ประเภท ดังนี้ 1) 
กิจกรรมส�งเสริมอัต
ลักษณKและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคK 2) 
กิจกรรมกีฬาและการ
ส�งเสริมสุขภาพ 3) 
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนKและรักษา
สิ่งแวดล�อม 4) 
กิจกรรมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรมและ 5) 
กิจกรรมส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 148) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ค. มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรม
ทั้งที่ ดําเนินการโดย
คณะและองคKการ
นักศึกษา  
ง. การสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรม
ต�อผู�บริหาร  
จ. มีการนําผลการ
ประเมินโครงการหรือ
กิจกรรม ไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาอย�าง
ต�อเนื่อง  
2.3 เชิงเวลา -กิจกรรม
แล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เปXาหมาย ไตรมาส 3-4  
2.4 เชิงต�นทุน -
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 149) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 15,000 บาท  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 150) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

6. เสริมสร�างอัตลักษณKคณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี ซื่อสัตยK มีวินัย ใฝ�เรียนรู� สู�จติสาธารณะ คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

กิจกรรมย�อยที่ 1 โครงการ/
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ
และรณรงคKด�านมารยาทและ
การแต�งกายที่ถูกต�อง  
วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม - เพื่อสร�างความ
ตระหนักให�นักศึกษามี
มารยาทไทยและการแต�งกาย
ที่ถูกต�องตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยั  

ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ   
1) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่ร�วม
โครงการ  
2) ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมี
ความตระหนักการมี
มารยาทไทยและการ
แต�งกายที่ถูกต�องตาม
กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยั  
3) ระดับความสําเร็จใน
การสร�างอัตลักษณKและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคK 

120,000.00 71,000.00 ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมมารยาทและ
การแต�งกายที่ฝ�าย
กิจการนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรKและ
เทคโนโลยีที่จัดขึ้นนี้
ได�เห็นถึงความสําคัญ
ของการอยู�ร�วมกันใน
สังคม ซึ่งมารยาท
เปAนคุณลักษณะ
ประจําตัวของบุคคล 
แต�ละคนก็แสดง
ออกมาไม�เหมือนกัน
เช�น การไหว� การแต�ง
กาย การพูด การฟeง 
การกล�าวคําขอโทษ
อย�างจริงใจเมื่อ
กระทําผดิต�อผู�อื่น 
การกล�าวคําขอบคุณ
เมื่อได�รับความ
ช�วยเหลือจากผู�อื่น 

 องคKความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม จากกิจกรรม
นักศึกษาได�เห็นถึง
ความสําคัญของการ
อยู�ร�วมกันกับผู�อื่นใน
สังคม มารยาทและ
การวางตัวที่เหมาะสม
ต�อบุคคลและสถานที่ 
สร�างจิตสํานึกที่ดี
เรียนรู�ในการอยู�
ร�วมกับผู�อื่นในสังคม
ได�อย�างมีความสุข  

ไม�มีปeญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

สามารถนําไปปรับใช�กับ
ชีวิตจริงและในอนาคตที่
นักศึกษาต�องไปฝgกสอน
ในสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 151) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

การไหว�เปAนการ
แสดงออกถึงการให�
เกียรติกัน แสดงออก
ถึงมิตรภาพ มี
อัธยาศัยไมตรีอันดซีึ่ง
จะเปAนที่รักใคร�ของผู�
ที่ได�พบเห็น ในเรื่อง
ของการแต�งกายควร
แต�งกายให�เหมาะสม
กับเวลาและสถานที่ 
ถือว�าเปAนผู�มี
วัฒนธรรมและจะ
ได�รับความเกรงใจต�อ
ผู�พบเห็น การอบรม
ในครั้งนี้ทางฝ�าย
กิจการนักศึกษาเห็น
ว�าน�าจะเกิด
ประโยชนKสําหรับ
นักศึกษา เพราะใน
อนาคตนักศึกษาต�อง
ออกฝgกสอนใน
สถานศึกษาและฝgก



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 152) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ประสบการณKวิชาชีพ 
เมื่อนักศึกษามี
มารยาทและการแต�ง
กายที่ดีก็จะเปAนที่รัก
และได�รับความ
เมตตาจากครูพี่เลี้ยง
และพี่ที่ดูแลนักศึกษา 

กิจกรรมย�อยที่ 2 โครงการ/
กิจกรรม การสร�างความ
พร�อมด�านครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) จากการเรยีนรู�และ
ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน  
วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม - เพื่อสร�างแรง
บันดาลใจและทักษะทาง
วิชาชีพครูให�กับนักศึกษาด�าน
ครุศาสตรบัณฑิต การมีจติ

ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ  
- ฐานกิจกรรมการ
เรียนรู�  
1) กิจกรรมนี้ช�วยสร�าง
แรงบันดาลใจให�
นักศึกษาวิชาชีพครู  
2) กิจกรรมนี้สร�างเสริม
ทักษะความพร�อมสู�การ

ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมการเตรียม
ความพร�อมให�กับ
นักศึกษาครุศาสตร
บัณฑิต นักศึกษาไป
ศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
วิทยาศาสตรK (ร.ร.
จุฬาภรณKราช

องคKความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม เปAนกิจกรรม
เพื่อสร�างทักษะทาง
วิชาชีพครู นําความรู�ที่
ได�มาใช�ให�เกิด
ประโยชนKมากที่สุด
โดยจัดกิจกรรมค�าย
วิทยาศาสตรKให�กับ

ไม�มีปeญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

 ข�อเสนอแนะ กิจกรรม
นี้ได�ฝgกกระบวนการคิด 
การทํางานร�วมกันกับ
ผู�อื่น การมีจติสาธารณะ  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 153) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

สาธารณะของนักศึกษา และ
พร�อมสู�การทํางานในสาย
วิชาชีพครูต�อไป 

ทํางานของนักศึกษาใน
สายวิชาชีพครู  
3) กิจกรรมนี้สร�างเสริม
การมีจิตสาธารณะ
ให�กับนักศึกษาในสาย
วิชาชีพครู 
เชิงเวลา  
ไตรมาส 2 ไตรมาส 2  

วิทยาลัย) เพื่อเปAน
แนวทางในการปฏิบัติ
ตนขณะกําลังศึกษา
อยู�ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และ
นํารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่ได�รับ
ความรู�จากการศึกษา
ดูงานไปใช�ให�เกิด
ประโยชนKในขณะที่
ออกฝgกสอนใน
สถานศึกษา สร�างแรง
บันดาลใจพร�อมเข�าสู�
การทํางานสาย
วิชาชีพครูในอนาคต
ต�อไป  

นักเรียน ร.ร.บ�านดอน
ขุนห�วย อ.ชะอํา จ.
เพชรบุรี และพร�อมที่
จะเข�าสู�การทํางานใน
สายวิชาชีพครูใน
อนาคตและสามารถ
ดํารงตนในสังคมได�
อย�างมีความสุขต�อไป 

กิจกรรมย�อยที่ 3 โครงการ/
กิจกรรม การสร�างความ
พร�อมด�านวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) จากการ
เรียนรู�และปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ  

ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ  
- ฐานกิจกรรมการ
เรียนรู�   
เชิงคุณภาพ  

ผลการดําเนินงาน 
เปAนกิจกรรมที่เตรียม
ความพร�อมให�กับ
นักศึกษา
วิทยาศาสตรKบัณฑิต 
(วท.บ.) ทางด�านการ

 องคKความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม เปAนกิจกรรม
เพื่อสร�างทักษะ
วิชาชีพทางด�านอาหาร

ไม�มีปeญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

 ข�อเสนอแนะ กิจกรรม
นี้ได�ฝgกทักษะวิชาชีพ
ทางด�านอาหาร การ
ทํางานร�วมกับผู�อื่น 
ความรักความสามคัคีใน
หมู�คณะ  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 154) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม - เพื่อสร�างแรง
บันดาลใจและทักษะทาง
วิชาชีพทางด�านอาหาร การมี
จิตสาธารณะของนักศึกษา 
และพร�อมสู�การทํางานใน
สายวิชาชีพด�านอาหารต�อไป  

1) กิจกรรมนี้ช�วยสร�าง
แรงบันดาลใจให�
นักศึกษาด�าน วิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
2) กิจกรรมนี้สร�างเสริม
ทักษะความพร�อมสู�การ
ทํางานของนักศึกษา
ด�านวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.)  
3) กิจกรรมนี้สร�างเสริม
การมีจิตสาธารณะ
ให�กับนักศึกษาด�าน
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 
เชิงเวลา  
ไตรมาส 2 /ผลการ
ดําเนินงาน ไตรมาส 2  

ทําอาหาร จากสถาน
ปฏิบัติการจริง (ร.ร.
การอาหารนานาชาติ
เพชรบุรี) โดยมี
ผู�เชี่ยวชาญมาให�
ความรู� เพื่อให�
นักศึกษาเกิดแรง
บันดาลใจในสาย
วิชาชีพของตน สร�าง
ความรักความสามคัคี
ในหมู�คณะระหว�าง
นักศึกษา 2 สาขา คือ 
สาขาเทคโนโลยีและ
ศิลปะการประกอบ
อาหาร และสาขา
อาหารและ
โภชนาการประยุกตK 
การมีจิตสาธารณะต�อ
สังคม และนําความรู�
ที่ได�รับจากกิจกรรมนี้
นํามาใช�ให�เกิด
ประโยชนKมากที่สุด 

โดยมผีู�เชี่ยวชาญมาให�
ความรู� และจาก
กิจกรรมนักศึกษา
สามารถต�อยอดองคK
ความรู�ที่ได�รับมาจัด
กิจกรรมให�กับน�องๆ 
ร.ร.บ�านดอนขุนห�วย 
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
เพื่อให�เกิดประโยชนK
มากที่สุดและพร�อมสู�
การทํางานในสาย
วิชาชีพต�อไป 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 155) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

7. กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณKคณะ “ซื่อสตัยK มีวินัย ใฝ�เรียนรู� ก�าวสู�มืออาชีพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมย�อย Mr.&Miss 
PBRU Smart and Miss 
International  
1. วัตถุประสงคK 
  1.1 เพื่อฝgกทักษะการคิด
เชิงสร�างสรรคK กล�าแสดงออก 
และมสี�วนร�วมในการทํา
กิจกรรมร�วมกัน 
  1.2 เพื่อให�นักศึกษาเกิด
ความสามัคคี และมีสมัพันธK
ภาพที่ดีต�อเพื่อนนักศึกษา
ด�วยกัน  

    1. เชิงปริมาณ 
         - จํานวน
นักศึกษาที่เข�าร�วม
กิจกรรม เปXาหมาย 30 
คน  
    2. เชิงคุณภาพ 
         - มีทักษะการ
คิดเชิงสร�างสรรคK กล�า
แสดงออกและมีส�วน
ร�วมในการทํากิจกรรม
ร�วมกัน ระดับมาก  
         - นักศึกษาเกิด
ความสามัคคี และมี
สัมพันธภาพที่ดตี�อ
เพื่อนนักศึกษาด�วยกัน 
ระดับมาก 
    3. เชิงเวลา 
         - กิจกรรมแล�ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด  
    4. เชินต�นทุน 

5,000.00 5,000.00   - นักศึกษามีความ
กล�าแสดงออก กล�า
คิด กล�าตดิสินใจ 
ตลอดจนเพื่อเปAน
สะพานสร�าง
สัมพันธไมตรีอันดีงาม
ระหว�างนักศึกษาให�
เปAนหนึ่งเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลยั อีกทั้ง
เปAนการเสรมิสร�าง
บุคลิกภาพที่ดีให�กับ
นักศึกษา รวมทั้ง
สามารถแก�ไขปeญหา
เฉพาะหน�าและกล�าที่
จะแสดงออกในทางที่
ถูกต�องเหมาะสม 

 - นักศึกษาสามารถ
แก�ไขปeญหาเฉพาะ
หน�าได� สามารถนําไป
ประยุกตKใช�
ชีวิตประจําวันได�  

ควรกระชับเวลาการ
จัดกิจกรรม 

1. อาจมีการ
ประชาสมัพันธK เพื่อ
ความเตรียมพร�อมของผู�
เข�าประกวดให�นานกว�า
นี้ 
2. ควรมีการ
ประชาสมัพันธKกิจกรรม
ให�เร็วกว�านี้เพื่อจะได�
เตรียมความพร�อมของ
คนเข�าประกวด 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 156) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

         - ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเปAนไปตามที่
ได�รับอนุมัติ เปXาหมาย 
5,000 บาท  

กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาอัตลกัษณKและคุณลักษณะที่พึงประสงคK คณะพยาบาลศาสตรKประจําป-การศึกษา 2561  คณะพยาบาลศาสตรK 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาอัต
ลักษณKและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคK คณะพยาบาล
ศาสตรKประจําป-การศึกษา 
2561  
1. วัตถุประสงคKของ
โครงการ/กิจกรรม  
1.1) เพื่อให�นักศึกษามีอัต
ลักษณK “ซื่อสตัยK มีวินัย ใฝ�
เรียนรู� บริการด�วยใจเอื้อ
อาทร และจิตใจของความ
เปAนมนุษยK”  
1.2) เพื่อส�งเสริมการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่สร�างอัต
ลักษณKและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคK  

2. ตัวชี้วัด  
2.1) เชิงปริมาณ:
จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม  
- กิจกรรมพัฒนาความ
ซื่อสัตยKสุจรติโดยการ 
อบรมผ�านเว็บไซตK
สุจรติไทย เปXาหมาย 
ทุกคน  
- กิจกรรมพัฒนาความ
เอื้ออาทรโดยการ
บริจาคโลหิต เปXาหมาย 
100 คน  
- กิจกรรมใฝ�เรียนรู�
เตรียมความพร�อมทาง
วิชาการ เปXาหมาย 
200 คน  

100,000.00 0.00  3. สรุปผล
ดําเนินงาน ได�บัณฑิต
ที่พึงประสงคK มี
คุณภาพ การจะ
พัฒนาให�เปAนเช�นนั้น
ได� ต�องเริม่จาก
นักศึกษาและ
คณาจารยKที่มสี�วน
เกี่ยวข�องในการผลติ
บัณฑิต รวมถึง
องคKการนักศึกษาที่
ร�วมกันขับเคลื่อนให�
สอดรับกับอัตลักษณK
ของมหาวิทยาลัย 
คณะพยาบาลศาสตรK
เปAนส�วนหนึ่งมีหน�าที่
ผลิตบัณฑิตและมีอัต

4. องคKความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม คาดการณKว�า 
หลังเสร็จโครงการ
นักศึกษา นักศึกษามี
ทักษะตามอัตลักษณK
ของมหาวิทยาลัย และ
คณะ คือ ซื่อสตัยK มี
วินัย ใฝ�เรียนรู� บริการ
ด�วยจิตใจเอื้ออาทร
และจิตใจของความ
เปAนมนุษยK 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 157) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

- กิจกรรมเข�าค�ายฝgก
ความมีระเบียบวินัย 
เปXาหมาย 200 คน  
2.2) เชิงคุณภาพ  
- นักศึกษามีคะแนน
การพัฒนาอัตลักษณK
และคุณลักษณKที่พึง
ประสงคKหลังทํา
กิจกรรมมากกว�าก�อน
ทํากิจกรรม เปXาหมาย
หรือเท�ากับ 3.51  
- ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม ไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80 - 
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80  
2.3) เชิงเวลา : 
กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เปXาหมาย ไตรมาสที่ 4  

ลักษณKที่สอดรับกับ
มหาวิทยาลยั คือ 
ซื่อสัตยK มีวินัย ใฝ�
เรียนรู� บริการด�วย
ความเอื้ออาทรและ
จิตใจความเปAนมนุษยK 
คณะพยาบาลศาสตรK
จึงให�สโมสรนักศึกษา
เปAนส�วนหนึ่งในการ
พัฒนาอัตลักษณKและ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคK
และบริการด�วยจิตใจ
ความเปAนมนุษยK  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 158) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

2.4) เชิงงบประมาณ : 
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ เปXาหมาย 
100,000 บาท 

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 
2. กีฬาดอนขังใหญ�เกมสK คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    150,000.00   ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
ในไตรมาสที่ 1 แล�ว 

      

3. การประกวดชุดรีไซเคิล Green Agri Fashion (โครงการพัฒนาสขุภาวะของนักศึกษา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    30,000.00 0.00 อยู�ระหว�างการ
ดําเนินกิจกรรม 

      

4. สร�างเสริมสุขภาวะที่ดีแก�นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 159) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 1 ส�งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย (15,000บาท) 
1. วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา 
ได�สบืสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
1.2 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
สร�างสมัพันธภาพที่ดีระหว�าง
กัน ตลอดจนการร�วมแรง 
ร�วมใจกัน  
1.3 เพื่อให�นักศึกษามีสุข
ภาวะทางสังคมที่ดี  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ  
- ร�อยละของนักศึกษา
ที่เข�าร�วมกิจกรรม
ส�งเสริมสุขภาพด�วย
กีฬาและนันทนาการ 
เปXาหมายร�อยละ 80  
2.2 เชิงคุณภาพ  
-ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
เปXาหมายมากกว�า 
3.51  
-ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK เปXาหมาย
มากกว�า 3.51  
2.3 เชิงเวลา  
-กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เปXาหมาย ไตรมาสที่ 3-
4  
2.4 เชิงต�นทุน  

200,000.00 150,000.00 3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 นักศึกษา ได�สืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย  
3.2 นักศึกษาได�สร�าง
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว�างกัน ตลอดจน
การร�วมแรง ร�วมใจ
กัน  
3.3 นักศึกษามี
สุขภาพร�างกายที่
สมบูรณKแข็งแรง และ 
มีความสามัคคีในหมู�
คณะ  
3.4 นักศึกษามี
สุขภาพจิตที่ดี
ก�อให�เกิดความสุข
และส�งผลให�สุขภาพ
ร�างกายดีในที่สดุ  
3.5 นักศึกษามี

4. องคKความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ความสามัคคี
และความร�วมมือร�วม
ใจ 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 160) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

-ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ เปXาหมาย 
15,000 บาท  

บุคลิกภาพที่ดี และ
เปAนแบบอย�าง 
ต�นแบบที่ดีแก�เพื่อนๆ
ในคณะ  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 161) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 2 EnTech 
Smart Student and 
Music Challenge 4.0 
(20,000บาท)   
1. วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อให�นักศึกษารู�และ
เข�าใจถึงบุคลิกภาพที่เปAนจุด
ด�อยและจุดเด�นของตนเอง
และสามารถนําความรู�ที่
ได�รับไปปรับและพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเองให�
เหมาะสมและดยีิ่งขึ้น  
1.2 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
ใช�เวลาว�างให�เปAนประโยชนK
และห�างไกลจากยาเสพติด  
1.3 เพื่อให�นักศึกษามีสุข
ภาวะที่ดีก�อให�เกิดความสุข
และส�งผลให�ถึงสุขภาพ
ร�างกาย  
1.4 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
เตรียมความพร�อมมีความ
เปAนมืออาชีพก�อนเข�าฝgก

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ  
- ร�อยละของนักศึกษา
ที่เข�าร�วมกิจกรรม
ส�งเสริมสุขภาพด�วย
กีฬาและนันทนาการ 
เปXาหมายร�อยละ 80  
2.2 เชิงคุณภาพ  
-ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
เปXาหมายมากกว�า 
3.51  
-ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK เปXาหมาย
มากกว�า 3.51  
2.3 เชิงเวลา  
-กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เปXาหมาย ไตรมาสที่ 3-
4  
2.4 เชิงต�นทุน  

3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 สร�าง
ความสัมพันธKอันดี
ระหว�างรุ�นพี่ กับรุ�น
น�อง และคณาจารยK
ภายในคณะ  
3.2 นักศึกษาใช�เวลา
ว�างให�เปAนประโยชนK
และห�างไกลจากยา
เสพติด  
3.3 นักศึกษามี
สุขภาพจิตที่ดี
ก�อให�เกิดความสุข
และส�งผลให�สุขภาพ
ร�างกายดีในที่สดุ  
3.4 นักศึกษามี
บุคลิกภาพที่ดี และ
แต�งกายถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย  

ความสามัคคีและ
ความร�วมมือร�วมใจ  

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 162) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ประสบการณKวิชาชีพและสห
กิจศึกษา  
1.5 เพื่อเปAนการสร�างความ
สามัคคีภายในหมู�คณะ  

-ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ เปXาหมาย 
20,000 บาท  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 163) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 3 กีฬา
วิศวกรรมสัมพันธK 
(15,000บาท)   
1. วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อสร�างความสมัพันธKที่
ดีระหว�างนักศึกษาโดยใช�
กิจกรรมสันทนาการและ
นันทนาการ  
1.2 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
ใช�เวลาว�างให�เปAนประโยชนK
และห�างไกลจากยาเสพติด  
1.3 เพื่อให�นักศึกษามีสุข
ภาวะที่ดสี�งผลให�ถึงสุขภาพ
ร�างกายและการสร�าง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ  
- ร�อยละของนักศึกษา
ที่เข�าร�วมกิจกรรม
ส�งเสริมสุขภาพด�วย
กีฬาและนันทนาการ 
เปXาหมายร�อยละ 80  
2.2 เชิงคุณภาพ  
-ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
เปXาหมายมากกว�า 
3.51  
-ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK เปXาหมาย
มากกว�า 3.51  
2.3 เชิงเวลา -กิจกรรม
แล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เปXาหมาย ไตรมาสที่ 3-
4  
2.4 เชิงต�นทุน -

3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 นักศึกษามี
ความสัมพันธKอันดี
ผ�านกิจกรรมสันทนา
การและนันทนาการ  
3.2 นักศึกษาใช�เวลา
ว�างให�เปAนประโยชนK
และห�างไกลจากพิษ
ภัยของยาเสพติด  
3.3 นักศึกษามีสุข
ภาวะที่ดสี�งผลให�ถึง
สุขภาพร�างกายและ
การสร�างคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น  

ความสามัคคีและ
ความร�วมมือร�วมใจ  

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 164) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ เปXาหมาย 
15,000 บาท  

กิจกรรมย�อยที่ 4 โครงการ
เข�าร�วมกีฬาระหว�างคณะ
ดอนขังใหญ� ประจําป- 2,561 
(150,000บาท)   
1. วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อเสริมสร�างสุขภาวะ
นักศึกษาให�แข็งแรง และ
ความมีน้ําใจนักกีฬา  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ  
- ร�อยละของนักศึกษา
ที่เข�าร�วมกิจกรรม
ส�งเสริมสุขภาพด�วย
กีฬาและนันทนาการ 
เปXาหมายร�อยละ 80 
ผลดาํเนินงานบรรลุ  

3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 นักศึกษามี
สุขภาพแข็งแรงและมี
น้ําใจนักกีฬา  
3.2 นักศึกษามี
ความสัมพันธKที่ดีกับ
นักศึกษาในคณะและ

4. องคKความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม  
4.1 ความสามัคคีและ
ความร�วมมือร�วมใจ  
4.2 ความมีน้ําใจ
นักกีฬา 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 165) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1.2 เพื่อเสริมสร�าง
ความสัมพันธKระหว�าง
นักศึกษากับนักศึกษา  
1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา  

2.2 เชิงคุณภาพ  
-ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
เปXาหมายมากกว�า 
3.51 ผลดําเนินงาน
บรรลุ  
-ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK เปXาหมาย
มากกว�า 3.51 ผล
ดําเนินงานบรรลุ  
2.3 เชิงเวลา  
-กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ผล
ดําเนินงานบรรลุ  
2.4 เชิงต�นทุน  
-ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ เปXาหมาย 
15,000 บาท ผล
ดําเนินงานบรรลุ  
 

ต�างคณะมากขึ้น  
3.3 นักศึกษามี
ศักยภาพในการทํา
กิจกรรมและการ
เรียนมากขึ้น  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 166) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

8. พัฒนาสุขภาวะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

กิจกรรมย�อยที่ 1 กิจกรรม
สนับสนุนการแข�งขันกีฬา
ดอนขังใหญ�  
1. วัตถุประสงคKของ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ส�งเสริมให�นักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ
ทางปeญญา ทักษะ
ความสัมพันธKระหว�างบุคคล
และความรับผดิชอบ และ
ทักษะการวิเคราะหKเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช�
เวลาว�างให�เกิดประโยชนKไม�
ข�องเกี่ยวกับยาเสพตดิ และ
การนําหลักประชาธิปไตยมา
ใช�ในการดําเนินกิจกรรม  

2. ตัวชี้วัด เปXาหมาย 
และผลการดําเนินงาน  
- ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
ระดับคะแนน 3.51 ผล
การดําเนินงาน 4.03  
- ระดับของนักศึกษาที่
มีคุณธรรมจริยธรรม 
ทักษะทางปeญญา 
ทักษะความสัมพันธK
ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบและ
ทักษะการวิเคราะหKเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการนํา
หลักประชาธิปไตยมา
ใช�ในการดําเนิน
กิจกรรม ระดับคะแนน 
4 4.04   

210,000.00 177,500.00 ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ เปAน
กิจกรรมที่ส�งเสริม
และพัฒนาให�
นักศึกษามีความ
แข็งแรงสมบูรณKทั้ง
ร�างกาย อารมณK และ
สังคม และเปAนการ
สนับสนุนให�นักศึกษา
ใช�เวลาว�างให�เกิด
ประโยชนKไม�ข�อง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
พร�อมนําหลัก
ประชาธิปไตยและ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช�ในการดําเนิน
กิจกรรม รวมถึงพิธี
ปkดกีฬาดอนขังใหญ� 
ที่นําไปสู�การพัฒนา
อย�างยั่งยืน เกิดชีวิตที่

เปAนกิจกรรมที่
นักศึกษาได�ใช�ทักษะ
การวางแผน การ
ทํางานเปAนทีม การ
แก�ปeญหาเฉพาะหน�า 
และการจัดการ
งบประมาณให�
เหมาะสมกับกิจกรรม 
เพื่อไปปรับใช�ใน
ชีวิตประจําวันและการ
ทํางานในอนาคตต�อไป  

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 167) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

สมดลุ และพร�อม
รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม
ยุคใหม�ภายใต�กระแส
โลกาภิวัตนK  

กิจกรรมย�อยที่ 2 โครงการ
เสรมิสร�างบัณฑิตให�มีทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑  
1. วัตถุประสงคKของ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
เสรมิสร�างนักศึกษาให�มี
ทักษะการเรยีนรู�ในศตวรรษ
ที่ 21 ด�านภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน  

2. ตัวชี้วัด เปXาหมาย 
และผลการดําเนินงาน   
เชิงคุณภาพ  
1) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต�อ
กิจกรรม  
2) นักศึกษามีทักษะ
การเรยีนรู�ในศตวรรษที่ 
21 ด�านภาษาอังกฤษ 
4.00  
 
เชิงเวลา  
-ไตรมาส 2 /ผลการ

กิจกรรมโครงการ
เสรมิสร�างบัณฑิตให�มี
ทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ ด�าน
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 
วัตถุประสงคKเพื่อใช�
เตรียมสอบ TOEIC 
เพื่อให�ผู�เข�าอบรมฝgก
ทักษะการใช�
ภาษาอังกฤษในด�าน
การฟeง และการอ�าน 
พัฒนาความสามารถ

เปAนกิจกรรม
เสรมิสร�างทักษะ
ความรู�การใช�
ภาษาอังกฤษในด�าน
การฟeง และการอ�าน 
เพื่อใช�การเตรียมตัว
สอบนําเอาคะแนน 
TOEIC ไปใช�สมัครงาน  

ไม�มีปeญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน  

อยากให�จัดกิจกรรม
แบบนี้ในทุกๆป-เพราะ
เปAนกิจกรรมที่ได�ความรู�
ในการเตรยีมสอบ 
TOEIC 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 168) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ดําเนินงาน ไตรมาส 2  
 
เชิงงบประมาณ  
- 27,500 บาท /ผล
การดําเนินงาน  
27,500 บาท   

ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน TOEIC 
และใช�ในการสอบ 
TOEIC ตลอดจน
สร�างโอกาสให�
นักศึกษาที่กําลังจะ
สําเรจ็การศึกษาได�ฝgก
ทักษะด�าน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช�
ในการเตรยีมตัว
ประกอบอาชีพใน
อนาคต 

11. บริการดูแลสุขภาพของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตรK 

กิจกรรมย�อย บริการดูแล
สุขภาพของนักศึกษา  
1. วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อให�มีเวชภัณฑKที่
พร�อมในด�านการ
รักษาพยาบาลเบื้องต�นให�กับ
ผู�ที่มารับบริการได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ และคลอบคลุม
ทุกกลุ�มโรค  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ 
จํานวนผู�เข�ารับบริการ 
(จํานวนบุคลากร/
นักศึกษา/นักเรยีน
โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี) เปXาหมาย 
จํานวน 1,00คน (ต�อ

100,000.00 65,927.00 3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ ยา
เพียงพอ / อุปกรณK
ในการตรวจทันสมัย
และเพียงพอ / ผู�ป�วย
ไว�ใจและเชื่อมั่นใน
การมารับบริการที่
ศูนยKวิทยาศาสตรK
สุขภาพ คลินิกเวช

4. องคKความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม  
4.1. ผู�มารับบริการมี
ความประทับใจ และ
ไว�ใจในการให�บริการ  
4.2. ส�งเสริมสร�าง
เสรมิสุขภาพที่ดีให�กับ

5. ปeญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน  
5.1 อาจารยKหรือ
นักศึกษาที่ป�วยจริงๆ 
ไม�ยอมมาตรวจเอง 
หรือบางทีให�เพื่อนมา
ขอยาแทน  
5.2 เจ�าหน�าที่ประจํา

6. ข�อเสนอแนะ  
6.1 แพทยKแผนปeจจุบัน
ควรจะไปอยู�รวมกับ
แพทยKแผนไทย (เพราะ
เปAนอีกทางเลือกของผู�
มารับบริการและ
สามารถให�คําแนะนําได�)  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 169) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1.2 ผู�รับบริการได�รับความ
สะดวก พึงพอใจต�อการ
ให�บริการของศูนยK
วิทยาศาสตรKสุขภาพ อย�าง
ต�อเนื่อง  
1.3 เตรียมความพร�อมเพื่อ
สนับสนุนการออกหน�วยของ
นักศึกษา/อาจารยK ในการทํา
กิจกรรมกับชุมชน 

ป-งบประมาณ) ผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 
371 คน (กันยายน 61 
– มีนาคม 62)  
2.2 เชิงคุณภาพ มียา
และเวชภณัฑKพร�อมใน
การให�บริการและคล
อบคลุมทุกกลุ�มโรค 
เปXาหมาย ระดับดี ผล
การดําเนินงาน ระดับดี 
(ปeญหา/อุปสรรค = 
นักศึกษามาขอรับยา
แทนผู�ป�วย (เนื่องจาก
ต�องกรอกประวัติและ
ซักประวัตผิู�ป�วย เพื่อน
อาจจะไม�ทราบอาการ
และประวัติอาจให�
ข�อมูลผดิซึ่งเสีย่งต�อตัว
ผู�ป�วยเอง) *โดยเฉพาะ
อาจารยKผู�สอน*)  

กรรม มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี  

ผู�มารบับริการ (โดย
การแนะนําการใช�ยา
และวิธีการปฏิบัตติัว
หลังจากกลับไป
พักผ�อนที่บ�าน)  

ศูนยKวิทยาศาสตรK
สุขภาพ มีเพียง 1 คน 
ซึ่งเวลามีเหตุฉุกเฉิน
ไม�สามารถออกไปให�
การช�วยเหลือได� 
เพราะไม�มีใครดูแล
ศูนยK (ซึ่งถ�าออกไป
และปkดศูนยK
วิทยาศาสตรKสุขภาพ
ไว�ในเวลาทําการ ก็
อาจจะมีนักศึกษาหรือ
ผู�ป�วยมาใช�บริการที่
ศูนยKได�) *ซึ่งก็มีความ
จําเปAนเท�าเทียมกัน*  
5.3 การนําอุปกรณKใน
การปฐมพยาบาล เช�น 
Set dressing(
อุปกรณKทําแผล) ก็ไม�
สามารถนําออกไปได�
เพราะอุปกรณKต�อง
ปลอดเชื้อและต�องทํา



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 170) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ในสถานพยาบาล
เท�านั้น  

โครงการที่ 14 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมจิตอาสาด�วยศาสตรKพระราชา 

2. คุณธรรมจิตอาสาด�วยศาสตรKพระราชา คณะเทโนโลยีการเกษตร 

    

50,000.00   ดําเนินกิจกรมใน
เเดือนมิถุนายน 
2562       

3. กิจกรรมสร�างภาวะผู�นําและจิตอาสา ENTECH เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด�วยศาสตรKพระราชา คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
1.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกของ
การเปAนผู�ให� รู�จักแบ�งปeน 
เสียสละเพื่อส�วนรวม ให�กับ
นักศึกษา  
1.2 เพื่อให�นักศึกษาได�นํา
ศาสตรKพระราชาไปใช�ในการ
ในการดําเนินชีวิตและการ
ช�วยเหลือผู�อื่น  
1.3 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
สร�างภาวะผู�นําและมีความ
พร�อมเพื่อเปAนบัณฑิตที่พึง
ประสงคKของ  

2. ตัวชี้วัด 
2.1 เชิงปริมาณ -ร�อย
ละของนักศึกษาที่เข�า
ร�วมกิจกรรมจิตอาสา 
ร�อยละ 80  
2.2 เชิงคุณภาพ - 
ระดับค�าเฉลีย่จากการ
ทดสอบการนํา ศาสตรK
พระราชาไปประยุกตKใช�
ในการเรียนการดําเนิน
ชีวิต ระดับ >3.51  
2.3 เชิงเวลา -กิจกรรม

70,000.00 0.00 3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 นักศึกษา ได�มี
ส�วนร�วมในการจัด
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนKแก�ส�วนรวม  
3.2 นักศึกษาได�นํา
ความรู�จากห�องเรียน
ไปฝgกปฏิบัติงานจริง
ภายนอกห�องเรียนได�  
3.3 นักศึกษาสามารถ
คิดวิเคราะหKและ

การบําเพ็ญประโยชนK
แก�ส�วนรวม และความ
มีจิตอาสา 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 171) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

แล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เปXาหมาย ไตรมาส 3-4  
2.4 เชิงต�นทุน -
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 70,000 บาท 

แก�ปeญหาเหตุการณK
เฉพาะหน�าได�  

6. จิตอาสาเพื่อพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตรKพระราชา  
คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี             
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ท�องถิ่นตามศาสตรKพระราชา  
 เพื่อให�นักศึกษามีจิตอาสา 
ช�วยเหลือสังคม ถวายเปAน
พระราชกุศลแด�
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรม
นาถบพิตร และ พระ
เจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  

3. ตัวชี้วัด เปXาหมาย 
และผลการดําเนินงาน  
- ร�อยละของนักศึกษา
ที่เข�าร�วมกิจกรรมจิต
อาสา 120 คน/ผลการ
ดําเนินงาน 120 คน  
- จํานวนพื้นที่ที่ได�รับ
การพัฒนาอย�างเปAน
รูปธรรมด�วยกิจกรรม
จิตอาสาของนักศึกษา 
จํานวน 1 แห�ง /ผล
การดําเนินงาน จํานวน 
1 แห�ง  

80,000.00 80,000.00 ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ 
กิจกรรมโครงการจิต
อาสาปลูกป�าเพื่อ
พัฒนาท�องถิ่น โดย
น�อมนําศาสตรK
พระราชามาใช�ในการ
ดําเนินกิจกรรม 
มุ�งเน�นให�บุคลากร
และนักศึกษาได�มี
ส�วนร�วมในการ
พัฒนาสิ่งแวดล�อม
ให�กับชุมชนท�องถิ่น       



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 172) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ในที่ที่ตนอยู� เกิด
สํานึกรักบ�านเกิด จน
กลายเปAนจิตอาสาที่
เปAนอัตลักษณKของ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรKและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี  

7. กิจกรรมค�ายรวมพลังไอทีเพื่อชุมชน ตามศาสตรKพระราชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. วัตถุประสงคK 
   1.1 เพื่อสร�างจิตสํานึกด�าน
จิตสาธารณะหรือจิตอาสา
ให�แก�นักศึกษา 
   1.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกใน
การทําความดีบําเพ็ญ
ประโยชนKให�กับสังคม 
   1.3 เพื่อเปAนแรงบันดาลใจ
จะน�อมนําศาสตรKพระราชา
ไปศึกษาใช�ให�เกิดประโยชนK
แก�ตนเอง สังคม และ
ประเทศชาต ิ

    1. เชิงปริมาณ 
         - จํานวน
นักศึกษาที่เข�าร�วม
กิจกรรม เปXาหมาย 60 
คน  
    2. เชิงคุณภาพ 
         - นักศึกษาเกิด
จิตสํานึกด�านจิต
สาธารณะหรือจิตอาสา 
เปXาหมาย ระดับมาก 
         - นักศึกษาเกิด
แรงบันดาลใจจะน�อม

50,000.00 50,000.00 นักศึกษามีความกล�า
แสดงออก กล�าคิด 
กล�าตัดสินใจ 
ตลอดจนเพื่อเปAน
สะพานสร�างสมัพันธK
ไมตรีอันดีงาม
ระหว�างนักศึกษาให�
เปAนหนึ่งเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลยั ทั้MงเปAน
การทําประโยชนKและ
ให�วิชาความรู�ที่มี
นําไปพัฒนาชุมชน 

นักศึกษาสามารถ
แก�ไขปeญหาเฉพาะ
หน�าได� และสามารถ
นําไปประยุกตKใช�ใน
ชีวิตประจําวันได� 

1. วัสดุที่ใช�ใน
กิจกรรม เช�น สี แปรง
ทาสี มีงบประมาณไม�
เพียงพอ 
2. นักศึกษาขาด
ทักษะในการทาสี 
และงานช�างไม�  

อาจมีการฝgกทักษะการ
ทาสี งานช�างไม� ให�กับ
นักศึกษาก�อนออกทํา
กิจกรรมงานค�าย 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 173) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

นําศาสตรKพระราชาไป
ศึกษาใช�ให�เกิด
ประโยชนKแก�ตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ 
เปXาหมาย ระดับมาก  
    3. เชิงเวลา 
         - กิจกรรมแล�ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด 
    4. เชิงต�นทุน 
         - ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเปAนไปตามที่
ได�รับอนุมัติ เปXาหมาย 
50,000 บาท  

อีกทั้งยังเปAนการ
ฝgกฝนและเรียนรู�
เพิ่มเตมินอกชั้นเรียน 
และมีจติอาสา
ช�วยเหลือชุมชนให�มี
วิถีชีวิตที่ดีขึ้น หรือ
เปAนการบรรเทาความ
เดือดร�อนของชุมชน 
และได�เรียนรู�ถึง
วัฒนธรรมของชุมชน
ที่สามารถนํามาปรับ
ประยุกตKใช�ในการ
ดําเนินชีวิต เพื่อสริม
สร�างให�นักศึกษา
เข�าใจและเข�าถึง 
ศาสตรKพระราชา จาก
การศึกษาหลักการ
ทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เพื่อเปAนแรง
บันดาลใจที่จะน�อม



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 174) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

นําหลักคิดและพระ
ราชกรณยีกิจของ
พระองคKไปศึกษา
ใช�ได�เกิดประโยชนKแก�
ตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ ด�วย
ความเข�าใจ และ
เข�าถึงความพอเพียง
ตามคําพ�อสอน โดย
นําไปสู�การปฏิบัติ
ด�วยความจริงจัง 
ต�อเนื่อง  

8. กิจกรรมส�งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตรK และให�นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรKเห็นคุณค�าของวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตรK 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 175) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1. วัตถุประสงคKของ
โครงการ/กิจกรรม  
1.1) เพื่อพัฒนานักศึกษาให�มี
ความรู�ความเข�าใจต�อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
1.2) เพื่อพัฒนานักศึกษาให�
พร�อมการทํางานด�าน
กระบวนการคิด-วางแผน-
ทํางานและพัฒนางานได�
อย�างเปAนระบบ 

 2. ตัวชี้วัด  
2.1) เชิงปริมาณ 
(จํานวนกิจกรรมที่
สโมสรนักศึกษาใช�
กระบวนการPDCA) 
เปXาหมาย ร�อยละ 50 
ผลการดําเนินงาน  
2.2) เชิงคุณภาพ (มี
ระบบครอบครัวในการ
สร�างสมัพันธภาพ) 
เปXาหมาย 5 ครอบครัว 
ผลการดําเนินงาน  
2.3) เชิงเวลา 
เปXาหมาย ไตรมาส 3  
2.4) เชิงงบประมาณ 
เปXาหมาย 60,000 
บาท  

60,000.00 27,320.00 3. สรุปผลดําเนินงาน  
3.1 สโมสรนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตรK 
ได�พัฒนา
กระบวนการคิดอย�าง
เปAนระบบ  
3.2 นักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตรK มี
ความสุขในการเปAน
นักศึกษา ที่ได�รับ
ความรักความเอาใจ
ใส�และมีความสามัคคี 
ทั้งระหว�างนักศึกษา-
อาจารยK-บุคลากร  

การดําเนินการผลิต
บัณฑิต ใน
ระดับอุดมศึกษา มี
ความจําเปAนต�อง
พัฒนาความรู�ความ
เข�าใจเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
กระบวนการนําไปสู�
การปฏิบัติ โดย
ศักยภาพของนักศึกษา 
ซึ่งในป-การศึกษา 
2,561 คณะพยาบาล
ศาสตรK ได�ส�งเสริม
กิจกรรมที่เน�น
คุณลักษณะของการ
เปAนบัณฑิตคุณภาพ
ผ�านการจัดตั้งสโมสร
นักศึกษาที่สามารถ
ประยุกตKใช�
กระบวนการวางแผน 
ดําเนินการ การ
ประเมินและการ

นักศึกษามีการเรียน
การสอนและออกฝgก
ปฏิบัติ จึงหาช�วงเวลา
ในการจัดกิจกรรม
ค�อนข�างยาก 

บริหารจัดการเวลา
ร�วมกับนักศึกษาและ
เครือข�าย  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 176) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

วางแผนปรับปรุง (P-
D-C-A) การเปkด
โอกาสให�ได�รับความรู�
ที่เปAนหลักการที่
ถูกต�องและมีอาจารยK
ร�วมให�คําปรึกษาใน
การทดลองปฏิบัติ จะ
เปAนการสร�างศักยภาพ
ที่เหมาะสมและสโมสร
นักศึกษาสามารถ
ดําเนินการกิจกรรม
ต�างๆ ร�วมกับ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ 
ได�เพื่อให�เกิดความ
ร�วมมือเปAนเครือข�าย
ระดับองคKกรนักศึกษา 
องคKกรทางการศึกษา
ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
และสามารถคิด
กิจกรรมของสโมสรที่
ตรงกับความต�องการ 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 177) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

การใช�วิทยาการที่
ทันสมัยและทักษะที่
จําเปAนในการ
ประสานงานเชิง
คุณภาพอย�างเปAน
ระบบ จากผู�แทน
แหล�งเรียนรู�ที่ควบคู�ไป
การเรยีนรู�ในศาสตรK
สาระของหลักสตูร 
เพราะกระบวนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถ
ส�งเสริมกระบวนการ
คิดอย�างเปAนระบบให�
นักศึกษา และเมื่อได�
ประยุกตKใช�จริงจะทํา
ให�เกิดความเข�าใจที่
ยั่งยืน สามารถนําไปสู�
การสร�าง
ความสามารถพิเศษที่
เหมาะสมกับนักศึกษา
ในการพัฒนาตนเอง



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 178) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

อย�างต�อเนื่อง (Life 
Long Learning) 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 179) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิด ด�วยการสร�างชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC)  คณะครุศาสตรK 
วัตถุประสงคK  
1. เพื่อให�นักศึกษาระดับ
บัณฑิตและคุณครูที่เข�าร�วม
โครงการสามารถพัฒนา
ระบบกลไกในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 
Active Learning  
2. เพื่อให�นักศึกษาระดับ
บัณฑิตและคุณครูที่เข�าร�วม
โครงการสามารถใช�กลวิธีใน
การจัดการเรยีนการสอนที่
เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติ
จริง  
3. เพื่อให�นักศึกษาระดับ
บัณฑิตและคุณครูที่เข�าร�วม
โครงการจัดทําสื่อ อุปกรณK
การเรยีนการสอนที่เหมาะสม
กับกลวิธีในการจัดการเรยีน
การสอน  

4. ตัวชี้วัด  
4.1 เชิงปริมาณ - 
จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม จํานวน 40 
คน คิดเปAนร�อยละ 100  
4.2 เชิงคุณภาพ - 
ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม คิด
เปAนร�อยละ 95.60 - 
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK คิดเปAนร�อย
ละ 100   
4.3 เชิงเวลา - 
กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  
4.4 เชิงต�นทุน - 
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ

20,000.00 20,000.00         



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 180) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

4. เพื่อให�นักศึกษาระดับ
บัณฑิตและคุณครูที่เข�าร�วม
โครงการจัดทําสื่อ อุปกรณK
การเรยีนการสอนที่เหมาะสม
กับกลวิธีในการจัดการเรยีน
การสอน  

อนุมัติ 20,000 บาท 
เบิกจ�ายจริง 20,000 
บาท คงเหลือ 0.00 
บาท 

3. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร�างสรรคKของนักเรยีนโดยใช�กระบวนการ PDCA โรงเรียนบ�านป�าเด็ง (20,000) คณะครุศาสตรK 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ครูในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�เพื่อพัฒนาทักษะ
ความคิดสร�างสรรคKของ
นักเรีนโดยใช�กระบวนการ 
PDCA โรงเรียนบ�านป�าเด็ง  
2. เพื่อนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�เพื่อพัฒนาทักษะ
ความคิดสร�างสรรคKของ
นักเรียนโดยช�กระบวนการ 
PDCA โรงเรียนบ�านป�าเด็ง  
3. เพื่อจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู�
เพื่อพัฒนาทักษะความคิด

1. เชิงปริมาณ - 
จํานวนครูที่ผ�านการ
พัฒนาทักษะความคิด 
จํานวน 40 คน คิดเปAน
ร�อยละ 100  
2. เชิงคุณภาพ - ครูมี
ศักยภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�เพื่อ
พัฒนาทักษะความคิด
สร�างสรรคKโดยใช�
กระบวนการ PDCA 
อยู�ในระดับดี - 
นักเรียนมีความคิด
สร�างสรรคK อยู�ในระดับ 
ดี  

20,000.00 13,020.00         



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 181) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

สร�างสรรคKของนักเรียนโดย
ใช�กระบวนการ PDCA 
โรงเรียนบ�านป�าเด็ง  

3. เชิงเวลา - ไตรมาส 
2 และ 3  

4. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมอืกับสถานประกอบการและเครือข�าย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม 
 1. เพื่อให�กระบวนการ
เรียนรู�แบบ Action 
learning  ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สามารถดําเนินการได�อย�าง
ต�อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให�นักศึกษาได�มี
โอกาสฝgกทักษะการแก�ไข
ปeญหาในงานจริงในสถาน
ประกอบการ 

  150,000.00    อยู�ระหว�างการ
ดําเนินกิจกรรม 

      

5. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติการและสร�างความร�วมมือกับเครือข�าย คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรK
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 182) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เพื่อให�นักศึกษาเข�าร�วมการ
แข�งขันทักษะทางวิชาการ 
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 41  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ -
จํานวนนักศึกษาที่เข�า
ร�วมโครงการฯ 30 คน  
2.2 เชิงคุณภาพ -
ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนากระบวนการ
สอน Active Learning 
3 ข�อ ก. มีระบบและ
กลไกในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน ข. มีกลวิธีในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน�นการเรียนรู�จากการ
ปฏิบัติ ค. มสีื่อ 
อุปกรณKการสอนที่
เหมาะสมกับกลวิธีใน
การสอน ง. มีการ
กํากับ ติดตาม การ
สอนของอาจารยKอย�าง
เปAนระบบ  
2.3 เชิงเวลา -

40,000.00 35,371.56 ผลการดําเนินงาน มี
การสร�างเครือข�าย
ด�านวิชาการ ในกลุ�ม
ราชภัฏภาคตะวันตก  

 นักศึกษาได�รับ
ประสบการณKจากการ
แข�งขันทักษาะทาง
วิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้ง
ที่ 41 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 183) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

โครงการฯ ดําเนินการ
ได�ตรงตาม
วัตถุประสงคKภายใน
เวลาที่กําหนด ไตรมาส
ที่ 2  
2.4 เชิงต�นทุน -
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 40,000 บาท  

6. กิจกรรมศึกษาดูงานและพัฒนาความร�วมมือกับสถานประกอบการด�านเทคโนโลยีการผลติของนักศึกษา (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. เพื่อศึกษาดูงานและหา
แนวทางเพื่อทําข�อตกลง
ร�วมกับสถานประกอบการ  
2. เพื่อให�นักศึกษาได�มี
ประสบการณKในการได�เห็น
ระบบและเทคโนโลยีต�างๆ ที่
เกี่ยวข�องกับวิชาชีพด�าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ -
จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม 40 คน  
2.2 เชิงคุณภาพ -ความ
พึงพอใจของการจัด
กิจกรรม 3.51 คะแนน 
-ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาการเรียนรู�
ของนักศึกษาร�วมกับ
สถานประกอบการ 5 
ข�อ  

20,000.00 17,000.00 1. นักศึกษาได�มี
ประสบการณK
เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตหรือเทคโนโลยี
สมัยใหม�  
2. นักศึกษาสามารถ
นําเทคโนโลยีต�างๆ ที่
ได�ศึกษามา
ประยุกตKใช�ใน
โครงงานวิจัย  
3. คณาจารยKได�
เรียนรู�กระบวนการ

นักศึกษาได�รบัความรู�
และประสบการณKจาก
การเรยีนรู�ร�วมกับ
สถานประกอบการ
เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตหรือเทคโนโลยี
สมัยใหม� 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 184) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

     ก. มีการทําความ
ตกลงตาม MOU ผ�าน
รูปแบบ WIL  
     ข. มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม MOU 
ผ�านรูปแบบWIL  
     ค. มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามMOU  
     ง. มีการนําเสนอ
ผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก�ไขการ
ดําเนินกิจกรรม  
2.3 เชิงเวลา -
โครงการฯ ดําเนินการ
ได�ตรงตาม
วัตถุประสงคKภายใน
เวลาที่กําหนด ไตรมาส
ที่ 3  
2.4 เชิงต�นทุน -
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม

ด�านการผลติใหม�ๆ 
เพื่อใช�ในการเรียน
การสอน 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 185) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 20,000 บาท  

7. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนจากโครงงานวิจัย (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เพื่อบูรณาการสื่อการเรยีน
การสอนจากงานวิจัยของ
สาขาวิชาเททคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ -
จํานวนโครงงานวิจัยที่
นํามาบูรณาการ 1 ชิ้น  
2.2 เชิงคุณภาพ -
นักศึกษามีความพึง
พอใจ 3.51 คะแนน -
ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนากระบวนการ
สอน Active Learning 
4 ข�อ  
     ก. มีระบบและ
กลไกในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน  
     ข. มีกลวิธีในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน�นการเรียนรู�จากการ
ปฏิบัติ  

10,000.00 9,500.00 นักศึกษาได�มี
ประสบการณKในการ
เรียนและแก�ปeญหา
ต�างๆ จาก
โครงงานวิจัยของ
ตนเองหรือของรุ�นพี่ 
เพื่อประยุกตKหรือต�อ
ยอดงานวิจัยให�มี
คุณภาพมากขึ้น  

นักศึกษาได�นําความรู�
จากการเรียนมา
ประยุกตKใช�กับโครงง
งานวิจัย 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 186) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

     ค. มีสื่อ อุปกรณK
การสอนที่เหมาะสมกับ
กลวิธีในการสอน  
     ง. มีการกํากับ 
ติดตาม การสอนของ
อาจารยKอย�างเปAน
ระบบ  
2.3 เชิงเวลา -
โครงการฯ ดําเนินการ
ได�ตรงตาม
วัตถุประสงคKภายใน
เวลาที่กําหนด ไตรมาส
ที่ 3  
2.4 เชิงต�นทุน -
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 10,000 บาท  

8. กิจกรรมความร�วมมือทางด�านวิชาการกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟXา คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    30,000.00 0.00 ดําเนินงานไตรมาสที่ 3       

9. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานที่เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 187) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1. เพื่อให�นักศึกษาได�ฝgก
ปฏิบัติการใช�เครื่องมือ
ตรวจวัดพลังงานในสถาน
ประกอบการจริง  
2. เพื่อให�นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหKผลการใช�พลังงาน
ในสถานประกอบการได�  
3. เพื่อให�นักศึกษาเกิด
แนวคิดในการนําพลังงาน
ทดแทนมาใช�ประโยชนK  
4. เพื่อทําความร�วมมือกับ
โรงไฟฟXาชีวมวลในการส�ง
นักศึกษาไปสหกิจศึกษาหรือ
ทํางานในอนาคต  

2. เปXาหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
2.1 จํานวนนักศึกษาที่
เข�าร�วมโครงการฯ  
2.2 จํานวนสถาน
ประกอบการ/ศูนยK
เรียนรู�ด�านพลังงานที่
เข�าร�วมโครงการฯ  
2.3 จํานวนชิ้นงาน
ต�นแบบการนําพลังงาน
ทดแทนมาประยุกตKใช�  
 
3. เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) 
3.1 นักศึกษามีความรู� 
ความเข�าใจด�าน
พลังงาน และคิด
วิเคราะหKได�เพิ่มขึ้น  
3.2 มีสถาน
ประกอบการสําหรับ
ความร�วมมือสหกิจ
ศึกษาเพิ่มขึ้น  

30,000.00 500.00 ตอนนี้อยู�ระหว�างการ
ดําเนินโครงการฯ มี
รายละเอียด ดังนี้  
1. วันที่ 25 เม.ย. 62 
เรียนรู�กระบวนการ
ผลิตไฟฟXาจากชีวมวล 
และกิจกรรมฝgก
ปฏิบัติการใช�
เครื่องมือตรวจวัด
พลังงานในโรงไฟฟXา
ชีวมวลโดยใช�
เครื่องมือตรวจวัด
พลังงาน และ
วิเคราะหKข�อมูลที่ได�
จากการตรวจวัด  
2. วันที่ 26 เม.ย. 62 
เยี่ยมชมศูนยKเรยีนรู�
ของการไฟฟXาฝ�าย
ผลิต ทับสะแก 
เกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน และเยี่ยมชม

อยู�ระหว�างการดําเนิน
โครงการฯ  

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 188) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

3.3 มีการสร�างชิ้นงาน
ต�นแบบจากการนํา
พลังงานทดแทนมา
ใช�ได�จริง  
4. ตัวชี้วัด  
4.1 เชิงปริมาณ -
จํานวนนักศึกษาที่เข�า
ร�วมโครงการฯ 13 คน -
จํานวนสถาน
ประกอบการ/ศูนยKการ
เรียนรู�ด�านพลังงานที่
เข�าร�วมโครงการฯ 1 
แห�ง  
4.2 เชิงคุณภาพ -ผล
การประเมินความรู�ด�าน
การตรวจวิเคราะหK
พลังงานและวิศวกรรม
โรงจักรต�นกําลังเพิ่ม
มากขึ้น ร�อยละ 10 -มี
ชิ้นงานต�นแบบการนํา
พลังงานทดแทนมา
ประยุกตKใช� 1 ชิ้นงาน -

โรงไฟฟXาพลังงาน
แสงอาทิตยK 5 MW  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 189) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาการเรียนรู�
ของนักศึกษาร�วมกับ
สถานประกอบการ 1 
ข�อ (ก. มีการทําความ
ตกลงตาม MOU ผ�าน
รูปแบบ WIL / ข. มี
การดําเนินกิจกรรมตาม 
MOU ผ�านรูปแบบWIL 
/ ค. มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามMOU /
ง. มีการนําเสนอผลการ
ประเมินมาปรบัปรุง
แก�ไขการดําเนิน
กิจกรรม -ระดับ
ความสําเร็จของการ
พัฒนากระบวนการ
สอน Active Learning 
3 ข�อ ก. มีระบบและ
กลไกในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 190) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

สอน ข. มีกลวิธีในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน�นการเรียนรู�จากการ
ปฏิบัติ ค. มสีื่อ อุปกรณK
การสอนที่เหมาะสมกับ
กลวิธีในการสอน ง. มี
การกํากับ ติดตาม การ
สอนของอาจารยKอย�าง
เปAนระบบ  
4.3 เชิงเวลา -
โครงการฯ ดําเนินการ
ได�ตรงตามวัตถุประสงคK
ภายในเวลาที่กําหนด 
ไตรมาสที่ 3  
4.4 เชิงต�นทุน -
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 30,000 บาท 5. 
ผลการดําเนินงาน 
ได�รับการอนุมัติ
กิจกรรม เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2,562 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 191) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

10. กิจกรรม MOU ร�วมกับสถานประกอบการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ศึกษาดูงานสถานประกอบการ) คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 192) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1.วัตถุประสงคK วัตถุประสงคK
ของโครงการ/กิจกรรม  
1.1 เพื่อบูรณาการการเรียนรู�
วิชาทฤษฎี และปฏิบัติการ 
กับการศึกษางานจริง  
1.2 เพื่อสร�างเครือข�าย
ระหว�างสาขาวิชากับ
ภาคอุตสาหกรรม และทํา
ความร�วมมือกัน MOU  
1.3 เพื่อพัฒนาส�งเสริมการ
เรียนรู�ให�แก�นักศึกษา - 
อาจารยK  

2. เปXาหมายเชิงผลผลิต 
(Output) การศึกษาดู
งานดําเนินงานตาม
แผนการดาํเนินงานและ
ตามตัวชี้วัด  
3. เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) ความรู�ที่
นักศึกษาได�รบัจาก
การศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ  
4. ตัวชี้วัด  
4.1 เชิงปริมาณ -จํานวน
ผู�เข�าร�วมโครงการ 80 
คน  
4.2 เชิงคุณภาพ -
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK ร�อยละ 80 -
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา ร�อยละ 80 -
ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาการเรียนรู�ของ

30,000.00 29,760.00 ได�ดําเนินโคร
การศึกษาดูงาน 
บริษัท โอกาโมโต� 
ประเทศไทย จํากัด 
และบริษัท ไทยเอเชีย
แปซิฟkกสK จํากัด เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 
2,562 โดยมีอาจารยK
จํานวน 5 คน และ
นักศึกษา จํานวน 75 
คน โครงการสําเร็จ
ลุล�วงไปได�ด�วยดตีาม
วัตถุประสงคKของ
โครงการ 

นักศึกษามีความรู�และ
ประสบการณKเพิ่มขึ้น
จากการศึกษาดูงาน 
ได�เห็นกระบวนการ
ผลิต การทํางานใน
สถานประกอบการ 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 193) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

นักศึกษาร�วมกับสถาน
ประกอบการ 5 ข�อ  
      ก. มีการทําความตก
ลงตาม MOU ผ�าน
รูปแบบ WIL  
      ข. มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม MOU ผ�าน
รูปแบบWIL  
      ค. มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามMOU  
      ง. มีการนําเสนอผล
การประเมินมาปรับปรุง
แก�ไขการดําเนินกิจกรรม 
      จ. ผลการมีงานทํา
ของบัณฑิตในสาขาที่
ร�วมกับสถาน
ประกอบการสูงกว�า
ค�าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย 
4.3 เชิงเวลา -โครงการฯ 
ดําเนินการได�ตรงตาม
วัตถุประสงคKภายในเวลา



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 194) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ที่กําหนด ไตรมาสที่ 2  
4.4 เชิงต�นทุน -ค�าใช�จ�าย
ของกิจกรรมเปAนไป
ตามที่ได�รับอนุมตัิ 
30,000 บาท  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 195) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

11. กิจกรรมศึกษาดูงาน และพัฒนาความร�วมมือการเรียนรู�ร�วมกับบริษัท แคล-คอมพK อีเล็คโทรนิคสK (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทด�านการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ คณะวิศวกรรมศาสตรK
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 196) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1.วัตถุประสงคK วัตถุประสงคK
ของโครงการ/กิจกรรม  
1.1 เพื่อดําเนินกิจกรรมตาม
บันทึกข�อตกลงความร�วมมือ 
(MOU) กับสถาน
ประกอบการที่ได�ทําไว�แล�ว  
1.2 เพื่อแสวงหาความ
ร�วมมือกับสถานประกอบการ
รายใหม�  
1.3 เพื่อพัฒนาความรู�
ความสามารถของนักศึกษา 
ในการนําความรู�ที่ได�ศึกษาไป
ปฏิบัติงานจริง  
1.4 เพื่อให�อาจารยKและ
นักศึกษาได�มโีอกาสศึกษาดู
งาน และนํามาบูรณาการกับ
การเรยีนการสอน  

2. เปXาหมายเชิงผลผลิต 
(Output) อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  
3. เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) อยู�
ระหว�างดําเนินการ  
 
4. ตัวชี้วัด  
4.1 เชิงปริมาณ -
จํานวนนักศึกษาและ
อาจารยKที่เข�าร�วม
กิจกรรม 50 คน  
4.2 เชิงคุณภาพ -
ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาการเรียนรู�
ของนักศึกษาร�วมกับ
สถานประกอบการ 5 
ข�อ  
       ก. มีการทําความ
ตกลงตาม MOU ผ�าน
รูปแบบ WIL  
      ข. มีการดําเนิน

30,000.00 0.00 5. ผลการดําเนินงาน  
5.1 สาขาวิชาฯ ได�
สร�างความร�วมมือกับ
สถานประกอบการ  
5.2 นักศึกษาได�รับ
ประสบการณKใน
วิชาชีพจากการ
ปฏิบัติงานจริง  
5.3 นักศึกษาได�
เพิ่มพูนสมรรถนะใน
ด�านความรู� การ
แก�ปeญหา และการ
ทํางานเปAนทีม  
5.4 สาขาวิชาฯ ได�ทํา
บันทึกข�อตกลงความ
ร�วมมือ (MOU) กับ
สถานประกอบการ
รายใหม�  

อยู�ระหว�างดําเนินการ     



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 197) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมตาม MOU 
ผ�านรูปแบบ WIL  
      ค. มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม MOU  
      ง. มีการนําเสนอ
ผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก�ไขการ
ดําเนินกิจกรรม  
     จ. ผลการมีงานทํา
ของบัณฑิตในสาขาที่
ร�วมกับสถาน
ประกอบการสูงกว�า
ค�าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลยั  
4.3 เชิงเวลา -
โครงการฯ ดําเนินการ
ได�ตรงตาม
วัตถุประสงคKภายใน
เวลาที่กําหนด ไตรมาส
ที่ 2  
4.4 เชิงต�นทุน -



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 198) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 30,000 บาท 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 199) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

12. กิจกรรมความร�วมมือกับสถานประกอบการเพื่อดําเนินการสหกิจศึกษาสาขาวิชาสถาปeตยกรรมภายใน บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโฮม จํากัด  คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 200) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1.วัตถุประสงคK วัตถุประสงคK
ของโครงการ/กิจกรรม  
1.1 เพื่อให�นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู�จากประสบการณKตรง
ด�านวิชาชีพ และเรียนรู�การ
ปฏิบัติงานทางด�านวิชาชีพใน
ยุคปeจจุบันผ�านสถาน
ประกอบการด�าน
สถาปeตยกรรมภายใน  
1.2 เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู�โดยการปฏิบัติงานจริง
ของนักศึกษาสาขาวิชา
สถาปeตยกรรมภายในร�วมกับ
สถานประกอบการต�อไปใน
อนาคต  

2. เปXาหมายเชิงผลผลิต 
(Output) อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  
3. เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) อยู�
ระหว�างดําเนินการ  
4. ตัวชี้วัด  
4.1 เชิงปริมาณ -
นักศึกษาสาขาวิชา
สถาปeตยกรรมภายใน 
50 คน  
4.2 เชิงคุณภาพ -
ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาการเรียนรู�
ของนักศึกษาร�วมกับ
สถานประกอบการ 5 
ข�อ  
      ก. มีการทําความ
ตกลงตาม MOU ผ�าน
รูปแบบ WIL  
      ข. มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม MOU 

30,000.00   5. ผลการดําเนินงาน  
5.1 นักศึกษามีความ
เข�าใจต�อวิชาชีพมาก
ขึ้น เนื่องจากได�
เรียนรู�จาก
ประสบการณKตรง
ด�านวิชาชีพผ�านการ
ปฏิบัติด�านวิชาชีพใน
ยุคปeจจุบันกับสถาน
ประกอบการด�าน
สถาปeตยกรรมภายใน  
5.2 เกิดความร�วมมือ
การจัดการการเรียนรู�
โดยปฏบิัติงานจริง
ของนักศึกษาสาขา
สถาปeตยกรรมภายใน
ร�วมกับสถาน
ประกอบการ และ
ความร�วมมือกับ
สถานประกอบการ
เพื่อดําเนินการสหกิจ
ศึกษา เพื่อฝgกฝน

อยู�ระหว�างดําเนินการ     



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 201) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ผ�านรูปแบบWIL  
      ค. มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามMOU  
      ง. มีการนําเสนอ
ผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก�ไขการ
ดําเนินกิจกรรม  
      จ. ผลการมีงานทํา
ของบัณฑิตในสาขาที่
ร�วมกับสถาน
ประกอบการสูงกว�า
ค�าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลยั  
4.3 เชิงเวลา -
โครงการฯ ดําเนินการ
ได�ตรงตาม
วัตถุประสงคKภายใน
เวลาที่กําหนด ไตรมาส
ที่ 2  
4.4 เชิงต�นทุน -
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม

ประสบการณKวิชาชีพ 
สาขาวิชา
สถาปeตยกรรมภายใน 
ในป-การศึกษา 2,562  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 202) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 30,000 บาท  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 203) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

50. กิจกรรม MOU ร�วมกับสถานประกอบการและกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมย�อยที่ 4 ฝgก
ปฏิบัติการกรอกแบบ
ประเมินภาษีผ�านระบบ
อินเทอรKเน็ต  
วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม  
1. เพื่อให�นักศึกษาได�มีการ
เรียนรู�จากสถานประกอบการ  
2. เพื่อให�เกิดการเรียนรู�แบบ 
Active Learning  

1. ตัวชี้วัด เปXาหมาย 
และผลการดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ จํานวน
ผู�เข�าร�วม 92 7 
เชิงคุณภาพ ระดับ
ความพึงพอใจ 4.00  
เชิงเวลา ไตรมาส 2  
เชิงงบประมาณ 
10,000 บรรลุ
เปXาหมายร�อยละ  

60,000.00 22,500.00 นักศึกษาเข�าร�วม
กิจกรรมสามารถ
กรอกแบบประเมิน
ภาษีในระบบ
อินเทอรKเน็ตได� 

นักศึกษาสามารถ ยื่น
แบบ ภ.ง.ด. 90 และ 
ภ.ง.ด. 91 ผ�านระบบ
อินเทอรKเน็ตได� และ
ทราบการเปลี่ยนแปลง 
หลักเกณฑKใหม�ต�าง ๆ 
ที่ใช�ในป-งบประมาณ 
2,562  

    

กิจกรรมย�อยที่ 6 การเรียนรู�
เชิงปฏิบัติการ การบัญชี
โรงแรม  
วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม  
1. เพื่อให�นักศึกษาได�มีการ
เรียนรู�จากสถานประกอบการ  
2. เพื่อให�เกิดการเรียนรู�แบบ 
Active Learning  

 1. ตัวชี้วัด เปXาหมาย 
และผลการดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ จํานวน
ผู�เข�าร�วม 90  
เชิงคุณภาพ ระดับ
ความพึงพอใจ 4.00  
เชิงเวลา ไตรมาส 2  
เชิงงบประมาณ 5,000  

นักศึกษาเข�าร�วม
กิจกรรมสามารถนํา
ความรู�ไปใช�ในการ
ฝgกงาน  

นักศึกษาสามารถนํา
ความรู�เกี่ยวกับธุรกิจ
โรงแรมได�อย�างถูกต�อง 
ทั้งการบันทึกบัญชี 
รายได� และค�าใช�จ�าย
ทุกด�านของโรงแรม 

    

51. กิจกรรมการเรียนรู�เชิงปฏิบัตกิารเขียนบทและผลิตรายการวิทยุโทรทัศนK สาขาวิชานิเทศศาสตรK คณะวิทยาการจัดการ 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 204) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1. วัตถุประสงคKของ
โครงการ/กิจกรรม  
1.1 เพื่อให�นักศึกษาสามารถ
นําความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติ
ได�จริงในการออกฝgก
ประสบการณKวิชาชีพ  
1.2 เพื่อให�นักศึกษาได�รับ
ความรู�ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคเชิง
ผลิตงานรายการโทรทัศนK  

2. เปXาหมายเชิงผลผลิต 
(Output) นักศึกษา
สามารถผลิตงานสื่อ
ทางโทรทัศนKที่เปAน
ประโยชนKกับชุมชน
ท�องถิ่นได�  
3. เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) นักศึกษา
มีความรู�ความสามารถ
เชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
งานวิทยุโทรทัศนK  
4. ตัวชี้วัด   
4.1 เชิงปริมาณ 
นักศึกษาเข�าร�วม
กิจกรรม ร�อยละ 100  
4.2 เชิงคุณภาพ 
นักศึกษานําความรู�ไป
ประยุกตKใช�ได� การให�
คําปรึกษา 5 ครั้ง  
4.3 เชิงเวลา กิจกรรม
แล�วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ไตรมาส 

30,000.00 26,850.00 นักศึกษามีความรู�
ความสามารถทั้ง
ภาคปฏิบัติและ
ทฤษฎีที่สามารถ
นําไปใช�ในการ
ปฏิบัติงานจริงได� 

การผลิตรายการ
โทรทัศนKอย�างมือ
อาชีพ  

นักศึกษายังไม�ค�อย
คุ�นเคยกับวิธีคิดใน
การสร�างสรรคKงาน
ออกสู�สาธารณะในแง�
ธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศนK  

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 205) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

2  
4.4 เชิงงบประมาณ ใช�
งบประมาณคุ�มค�า 
30,000 บรรลุ
เปXาหมายร�อยละ 100 
/ งบประมาณ ได�รับ
จัดสรร 30,000 บาท 
เบิกจ�ายจริง 26,750 
คงเหลือ 2,850 บาท  

52. ค�ายปฏิบัติการเรียนรู�วิชาการทางชีววิทยาทางทะเลร�วมกับอุทยานแห�งชาติหมู�เกาะชุมพร  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

  

  70,000.00 0.00 ดําเนินงานในไตรมาส
ที่ 3 ระหว�างวันที่ 19 
- 21 พฤษภาคม 
2,562 

      

53. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรยีนรู�จากการปฏิบัติและสร�างเครือข�ายความร�วมมือร�วมกับสถานประกอบการและเครือข�าย  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

  
  55,000.00 0.00 ดําเนินงานในไตรมาส

ที่ 3 
      

54. พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนที่เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติร�วมกับสหกรณKโคนมหนองโพราชบุรีและบริษัทผลติไฟฟXาราชบุรีโฮลดิ้งของนักศึกษาและอาจารยKสาขาวิชาเคมี  คณะ
วิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 206) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

  

  45,000.00 45,00.00  ในการศึกษาดูงาน
ของอาจารยKและ
นักศึกษาเคมี ป-ที่ 3 
และ 4 ณ บริษัท
น้ําตาลไทย
กาญจนบุรี การไฟฟXา
เขื่อนศรีนครินทรK
จังหวัดกาญจนบุรี 
และอุทยานกล�วยไม�
จังหวัดราชบุรี ทําให�
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
จํานวน 40 คน ได�
ประสบการณKและ
ความรู�ร�อยละ 80 
บรรลุวัตถุประสงคK 
และผลการ
ดําเนินงานบรรลุ
เปXาหมายที่กําหนด 

      

55. ความร�วมมือด�านวิชาการและฝgกประสบการณKวิชาชีพด�านอาหารและโภชนาการประยุกตKร�วมกับสถานประกอบการ  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

  
  50,000.00 0.00 ดําเนินงานในไตรมาส

ที่ 3 
      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 207) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

56. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน�นผู�เรียนเปAนสําคัญร�วมกับสถานประกอบการบ�านเดือนขนมไทย จังหวัดเพชรบุรี  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

  

  10,000.00 1,000.00 ผลการดําเนินงาน
อาจารยKและนักศึกษา
ได�เรียนรู�นอก
ห�องเรียนจาก
ประสบการณKจริง 
และนําความรุ�มา
ประยุกตKใช�ได�
ผลิตภณัฑK จํานวน 3 
ผลิตภณัฑK คือ ลูกชุบ 
ขนมหม�อแกง โตนด
ทอด มีผู�เข�าร�วม
กิจกรรมจํานวน 30 
คน  

      

58. กิจกรรมเตรียมความพร�อมสู�สมาชิกวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตรK 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 208) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1. วัตถุประสงคK  
1.1) พัฒนาความรู�ด�าน
วิชาการให�แก� นักศึกษาและ
อาจารยKของคณะพยาบาล
ศาสตรK  
1.2) เตรียมความพร�อมใน
การสอบความรู�แก�นักศึกษา
พยาบาล และขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯจากสภาการ
พยาบาล  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ 
(จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม) เปXาหมาย 
ร�อยละ 80 / ผลการ
ดําเนินงาน ร�อยละ 90  
2.2 เชิงคุณภาพ 
(นักศึกษาพยาบาล
ศาสตรK ชั้นป-ที่ 4 มีผล
การสอบขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯจาก
สภาวิชาชีพ) เปXาหมาย
ร�อยละ 50 ผลการ
ดําเนินงาน ผลสอบ
สภาวิชาชีพ ครั้งที่ 1 
ร�อยละ 54.10  
2.3 เชิงเวลา: 
เปXาหมาย 1 ไตรมาส 2  
2.4 เชิงงบประมาณ : 
เปkกจ�ายจริง 62,600 
บาท  

100,000.00 62,600.00 3. สรุปผลดําเนินงาน  
3.1 ผู�เรียนได�รับการ
พัฒนาผลการเรยีนรู�
เปAนไปตามหลักสูตร
กําหนด  
3.2 นักศึกษาได�
ประสบการณKตรงใน
การทบทวนผ�านการ
สอบประมวลความรู�
ในทุกรายวิชา  
3.3 นักศึกษาสอบ
ผ�าน ผลการสอบขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯจากสภา
วิชาชีพไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 50  

4. องคKความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม องคKความรู�ที่
ได�รับ คือ การสร�าง
เครือข�ายอาจารยKผู�มี
ความเชี่ยวชาญในการ
สอนและ มี
ประสบการณKสอนใน
ขอบเขตเนื้อหาที่ใช�
สอบใบประกอบ
วิชาชีพฯทั้ง 8 
รายวิชา จัดให�มีการ
เสรมิสร�างความรู�
ให�กับอาจารยKภายใน
คณะฯ และการจัดทํา
คลังข�อสอบ สําหรับ
การเตรียมสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ ทั้ง 8 
รายวิชา  

5. ปeญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน  
5.1 การแสวงหา
วิทยากรผู�เชี่ยวชาญ
ในแต�ละสาขาวิชา
พบว�ามีผู�เชี่ยวชาญมี
จํานวนจํากัด 
วิทยากรมีภาระงานใน
สถาบันที่สังกัดจึงต�อง
มาบรรยายในวัน
เสารK-อาทิตยK  
5.2 ค�าตอบแทน
วิทยากรใช�เกณฑK
บรรรยายให�กับ
นักศึกษาซึ่งสามารถ
เบิกได�ชั่วโมงละ 400 
บาท เปAนอัตรา
ค�าตอบแทนที่
ค�อนข�างต่ํา  
5.3 การเดินทาง
วิทยากรอยู�ไกลมี

6. ข�อเสนอแนะ   
6.1 Master Plan 
นักศึกษาชั้นป-ที่4 ควร
จะมีความแน�นอนตั้งแต�
ก�อนเปkดภาคเรียน 
เพื่อให�เตรียมการจัด
โครงการนี้ได�ตั้งแต�เปkด
ภาคเรยีน  
6.2 ควรจัดให�นักศึกษา
ชั้นป-ที่ 3 ได�ร�วม
โครงการนี้ด�วย เพื่อให�
นักศึกษาได�คิดทบทวน
และสามารถจดจํา
ความรู�ได�มากขึ้น  
6.3 พัฒนาอาจารยKของ
คณะฯ ให�มีขีด
ความสามารถในการ
สอนให�ความรู�แก�
นักศึกษาได�เท�าเทียม
วิทยากรภายนอก  
6.4 มีการให�รางวัลแก�
นักศึกษาที่สามารถผ�าน



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 209) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ปeญหาเรื่องการ
เดินทาง บางครั้งรถ
มหาวิทยาลยัไม�
สามารถให�บริการได� 
จึงจําเปAนต�องจ�างรถ
ภายนอกซึ่งทําให�ต�อง
ใช�เงินงบประมาณสูง  
5.4 การปรับเปลีย่น
Master Plan ที่ทําให�
นักศึกษาจบเร็วขึ้น จึง
ทําให�การเตรียมจัดทํา
โครงการมีช�วงเวลาให�
เตรียมดําเนินการน�อย  
5.5 Master Plan 
นักศึกษาชั้นป-ที่4 ใน
ภาคการศึกษาที่ 1
และ2 นักศึกษาต�อง
ฝgกงานสถานที่
ห�างไกล เช�น รพ.
ประจวบ รพ.สต.ใน
อําเภอต�างๆ จึงไม�
สามารถจัดโครงการนี้

ใบประกอบวิชาชีพ ได�
ทั้งหมด 8รายวิชาในการ
สอบครั้งแรก  
6.5 ผลักดันให�อาจารยK
ของคณะฯ ให�เข�าไปมี
ส�วนร�วมในการวางแผน
ออกข�อสอบของสภา
การพยาบาล  
6.6 ศึกษาดูงานใน
สถาบันที่สอบผ�านใบ
ประกอบวิชาชีพได�ร�อย
ละ 90 ขึ้นไป 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 210) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ได�ตั้งแต�เปkดภาค
การศึกษาได�ตาม
แผนงานที่วางไว� การ
จัดโครงการหลังจากที่
นักศึกษาเรียบจบ มี
ช�วงเวลาสั้นทําให�
นักศึกษาไม�มเีวลาคิด
ทบทวนความรู�และ
เหนื่อยล�า  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 211) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

โครงการที่ 16 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลนK  
2. กิจกรรมปฏริูปการเรียนการสอนออนไลนK (60,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 เพื่อสร�างสื่ออิเล็กทรอนิกสK
ใช�ในกระบวนการเรียนรู�แบบ
ออนไลนK  ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สามารถดําเนินการได�อย�าง
ต�อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

  60,000.00   อยู�ระหว�างการ
ดําเนินกิจกรรม 

      

7. กิจกรรมปฏริูปการเรียนการสอนออนไลนKสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  คณะวิศวกรรมศาสตรKและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.วัตถุประสงคK วัตถุประสงคK
ของโครงการ/กิจกรรม  
1.1 เพื่อเสริมสร�างองคK
ความรู�ผ�านสื่อออนไลนK  
1.2 เพื่อให�นักศึกษาสามารถ
เข�าชมได�หลายรอบ  
1.3 เพื่อให�บุคคลทั่วไป
สามารถเข�าถึงองคKความรู�
ด�านวิชาการ  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ -
รายวิชาที่จัดทําผ�านสื่อ
ออนไลนK 1 รายวิชา  
2.2 เชิงคุณภาพ - 
จํานวนรายวิชา
ออนไลนK 1 รายวิชา  
2.3 เชิงเวลา -กิจกรรม
แล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เปXาหมาย ไตรมาส 3  
2.4 เชิงต�นทุน -

10,000.00 0.00 3. ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
3.1 นักศึกษาสามารถ
เข�าชมสื่อออนไลนKใน
รายวิชาด�าน
วิศวกรรมพลังงานได�  
3.2 หลักสูตรได�รับ
การเผยแพร�  
3.3 ผู�สนใจทั่วไป
สามารถเข�าถึงองคK
ความรู�ด�านวิชาการ

อยู�ระหว�างดําเนินการ     



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 212) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ 10,000 บาท  

และเปAนแหล�งค�นคว�า
ทางด�านวิชาการ  

12. การพัฒนาทักษะการสร�างสื่อการสอนออนไลนK  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

กิจกรรมย�อยที่1 จัดกิจกรรม
อบรมพัฒนาทักษะฯ  
วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม  
1. เพื่อให�บุคลากรได�รับการ
พัฒนาทักษะการสร�างสื่อการ
สอนออนไลนK  
2. เพื่อสร�างสื่อการสอน
ออนไลนK 
 
กิจกรรมย�อยที่2 เข�าร�วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับ
เทคโนโลยีการศึกษาหรือสื่อ
การสอน  
วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม  
1. เพื่อให�บุคลากรได�รับ
ความรู�ในการสร�างสื่อการ

  100,000.00 2,820.00  ผลการดําเนินงาน  
กิจกรรมย�อยที่ 1 
1. จํานวนของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 10 
คน  
2. ร�อยละของ
บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรKและ
เทคโนโลยีได�รับ
ทักษะความรู�ในการ
สร�างสื่อการสอนแบบ
ออนไลนK เท�ากับร�อย
ละ 80  
 
 ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ  
กิจกรรมย�อยที่ 2 
เปAนไปตาม

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 213) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

สอนแบบใหม� และพัฒนาสื่อ
การสอนแบบออนไลนK  
2. เพื่อกระตุ�นความคิด
สร�างสรรคKและนวัตกรรมการ
สอนให�กับบุคลากร  

วัตถุประสงคKข�อที่ 1 
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
ได�รับความรู� -
ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�
พบเห็นสื่อแบบต�างๆ 
นวัตกรรมใหม� ซึ่ง
ช�วยกระตุ�นความคิด
สร�างสรรคK  

14. กิจกรรมการจัดทําสื่อการเรยีนการสอนดิจติอล คณะพยาบาลศาสตรK 

1.วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม  
1.1จัดการเรยีนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
ห�องปฏิบัติการ ให�มีคุณภาพ
ตามเกณฑKมาตรฐานของ 
สกอ. และสภาวิชาชีพ  
1.2 จัดการเรยีนการสอนโดย
เน�นผู�เรียนเปAนสําคัญและ
เรียนรู�จากการปฏิบัติจริง  
1.3 จัดเตรียมสื่อการเรยีนการ
สอนดิจิตอลในการทํา
หัตถการที่สําคัญทางการ

2. เปXาหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- สื่อการเรยีนการสอน
การทําหัตถการที่สําคัญ
ในแต�ละรายวิชา  
- คู�มือดิจิตอลการใช�
งานอุปกรณKการแพทยK
ที่สําคัญ  
3. เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome)  
- การจัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพตาม
เกณฑKมาตรฐานเปAนไป

70,000.00 0.00 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการจัดทํา
เนื้อหาและเขียน 
story board  

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 214) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

พยาบาล การสาธารณสุข 
และการแพทยKแผนไทย  
1.4 ติดตามประเมินผลการใช�
สื่อการเรียนการสอน เพื่อเปAน
ข�อมูลในการพัฒนาการจัดทํา
สื่อในครั้งต�อไป  

ตามเกณฑKของสกอ.
และสภาวิชาชีพ  
- มีสื่อการเรียนการสอน
ดิจิตอลที่มคีวามถูกต�อง 
เปAนมาตรฐาน  
- ผู�เรียนมคีวามพึง
พอใจการเรียนรู�ด�วยสื่อ
การเรยีนการสอน
ดิจิตอล  
4.ตัวชี้วัด เปXาหมาย 
และผลการดําเนินงาน  
- เชิงปริมาณ จํานวนสื่อ
การเรยีนการสอน 8 
เรื่อง  
- เชิงคุณภาพ ผลการ
ประเมินความรู�ภายหลัง
การใช�สื่อผ�านเกณฑK 
(80 %) 
 - เชิงเวลา โครงการ
แล�วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนด ไตรมาส 4  

15. กิจกรรมจัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1. เพื่อให�มีช�องทางในการ
เผยแพร�ความรู�ทางด�าน
วิชาการและงานวิจัยในรูป
บทความของอาจารยK
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  
2. เพื่อให�มีช�องทางเผยแพร�
ความรู�งานวิจัยในรูปแบบ
บทความของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  
3. เพื่อผลิตวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

ตัวชี้วัด  
เชิงปริมาณ  
1. จํานวนวารสารที่
ผลิต 1 ฉบับและมี
บทความไม�น�อยกว�า 
15 เรื่อง/ป-  
เชิงคุณภาพ  
1. มีกระบวนการจัดทํา
วารสารที่ได�มาตรฐาน 
สกอ.ครบสมบูรณKทุก
ขั้นตอน  
เชิงเวลา  
1. กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลา ระหว�าง
ตุลาคม 2,561- 
สิงหาคม 2,562  
เชิงงบประมาณ  
1. ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเปAนไปตามที่
ได�รับอนุมัติ 200,000 
บาท งบประมาณ 
ได�รับจัดสรร 200,000 

200,000.00 48,000.00 1.มีช�องทางในการ
เผยแพร�ความรู�ทาง
วิชาการและงานวิจัย
ในรูปบทความของ
อาจารยKมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี 
จํานวน 1 ช�องทาง  
2.มีช�องทางเผยแพร�
ความรู�งานวิจัยใน
รูปแบบบทความของ
นักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี จํานวน 1 
ช�องทาง  
3.การผลติ
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ได�จํานวน
บทความตาม
เปXาหมาย แต�
กําหนดการในการปkด
เล�มยังอยู�ในช�วงของ

1. จํานวนบทความ
วิจัยและบทความ
วิชาการครบตามที่
กําหนด  
2. กระบวนการเขียน
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ ปeญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน มีจํานวน
บทความจากบุคคล
ภายในมากกว�า
ภายนอก ซึ่ง
จําเปAนต�องหา
บทความจากภายนอก
เพิ่มเตมิ ข�อเสนอแนะ 
การรายงานผลรายไตร
มาส ต�องกําหนด
หลังจากปkดเล�มราย
ปeกษKนั้นๆ  

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 216) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

บาท เบิกจ�ายจริง 
48,000 บาทคงเหลือ 
152,000 บาท 

งบประมาณไตรมาส
และดําเนินการตรวจ
บทความจาก
ผู�ทรงคุณวุฒิ  

โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ และทักษะในศตวรรษที่ 21 
5. กิจกรรมการอบรมวิชาผู�กํากับลูกเสือ ขั้นความรู�เบื้องต�น (เพิ่มเตมิขั้นความรู�ทั่วไป) คณะครุศาสตรK 

1.วัตถุประสงคK 
1.1 เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรม
มีทักษะทางลูกเสือ สามารถ
นําวิธีการลูกเสือ ไปใช�ใน
โรงเรียนได�อย�างถูกต�อง 
จริงจัง และนําไปประยุกตKใช�
กับวิชาอื่นได�อย�างเหมาะสม  
1.2 เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรม
ให�มีความเข�าใจจุดหมาย 
อุดมการณK วัตถุประสงคK 
และวิธีการในการฝgกอบรม
เยาวชนแบบใหม� ตาม
แนวทางของสํานักงานลูกเสือ
โลก เพื่อให�บรรลุเปXาหมาย
และอุดมการณKของคณะ

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ - 
จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม ทั้ง 6 รุ�น 
จํานวน 462 คน  
2.2 เชิงคุณภาพ - 
นักศึกษาผ�านการอบรม
ได�รับวุฒิทางลูกเสือ 
ตามหลักสูตรสาํนักงาน
ลูกเสือแห�งชาติกําหนด
ไว�  
2.3 เชิงเวลา - 
กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
ร�อยละ 100  

200,000.00 97,200.00 

        



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 217) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ลูกเสือแห�งชาติ  
1.3 เพื่อฝgกอบรม
ผู�บังคับบัญชาลูกเสือให�ได�รับ
การพัฒนาเทคนิควิธีการ
ฝgกอบรม ไปใช�ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได�
อย�างทันสมัยและก�าวหน�า
ยิ่งขึ้น  
1.4 เพื่อให�ผู�บังคับบัญชา
ลูกเสือ สามารถวางแผน
ดําเนินการในการฝgกอบรม
ลูกเสือ และทําหน�าที่เปAนผู�
กํากับลูกเสือได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ  
1.5 เพื่อให�นักศึกษาได�รับวุฒิ
ทางลูกเสือ (B.T.C.)  

2.4 เชิงต�นทุน 
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ จํานวน 
200,000 บาท ใช�เพียง 
194,400 บาท 
คงเหลือ 5,600 บาท 

8. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูเกษตรให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 218) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

 เพื่อพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต
ครูให�พร�อมทํางานด�วย
วิชาการ วิชาชีพและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

เชิงปริมาณ 
     1. ร�อยละของ
นักศึกษาที่ผ�านการ
พัฒนาทักษะ/
ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ ร�อย
ละ 90 ผลการ
ดําเนินงานร�อยล ะ100 
     2. ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความคิดสร�างสรรคKของ
นักศึกษา 1 ชิ้นงาน ผล
การดําเนินงาน 38 
ชิ้นงาน 
     3. ร�อยละของ
บัณฑิตครูที่สอบผ�าน
มาตรฐาน ใบประกอบ
วิชาชีพครู ร�อยละ 80 
ผลการดําเนินงาน ยัง
ไม�ได�เปkดสอบ 
    4. ร�อยละของ
บัณฑิตครูที่ได�รับการ
บรรจุเข�าทํางานใน

80,000.00 54,994.50 ดําเนินงานเสร็จสิ้นแล�ว 
ประกอบด�วย 4  
กิจกรรม ได�แก�  
1. ค�ายครูเกษตรจิต
อาสาพัฒนาโรงเรียน 
2. การประกวดจัดสวน
ถาดชื้นในภาชนะ 
3.  การพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการแก�
นักศึกษาเพื่อร�วมการ
แข�งขันทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ทางด�านการเกษตร
เครือข�ายเกษตรราช
ภัฎทั่วประเทศ ครั้งที่ 
5 
4. การฝgกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาเทคนิคการสอน
เกษตรในศตวรรษที่ 
21   
และกําลังดําเนินการ

1. การจัดสวนถาดใน
ภาชนะแบบชื้นและ
แห�ง 
2. นักศึกษาได�รับ
พัฒนาเทคนิคการสอน
ในศตวรรษที่ 21  
3. ความมีจิตอาสา จิต
สาธารณะการทํางาน
เปAนทีม  
4. รางวัลจาการ
แข�งขันระดับชาต ิ
5. ทักษะความเปAนครู
เกษตร  

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 219) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ท�องถิ่น ร�อยละ 20 ผล
การดําเนินงาน ยังไม�มี
บัณฑิตจบการศึกษา 
เชิงคุณภาพ  
     1. ผู�เข�าร�วม
กิจกรรมได�รับความรู�/
ความเข�าใจ ร�อยละ 80 
ผลการดําเนินงานร�อย
ละ 85 
     2. ความพึงพอใจ
ของผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
ร�อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงานร�อยละ 85 
     3. ผู�เข�าร�วม
กิจกรรมนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK  ร�อยละM 80 
ผลการดําเนินงานร�อย
ละ 82 
 
 
 
 

อยู� 1 กิจกรรม ได�แก� 
การฝgกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ การติว
ทักษะภาษาอังกฤษ
และวิชาชีพเกษตร
สําหรับครูเกษตร 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 220) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

14. ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมด�านวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม  
1. เพื่อพัฒนาความคิด
สร�างสรรคKและนวัตกรรมของ
นักศึกษา  
2. เพื่อส�งเสรมิการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรมด�าน
วิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี  

  90,000.00 37,299.00 ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ -
เปAนไปตาม
วัตถุประสงคKข�อที่ 1 
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
ได�รับการพัฒนา
ความคิดสร�างสรรคK -
ได�รับการส�งเสรมิการ
พัฒนาผลงาน
นวัตกรรมด�าน
วิทยาศาสตรKและ
เทคโนโลยี ทําให�มี
ผลงานมีนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น 

      

15. ทักษะการใช� ICT สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 221) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม  
1.เพื่อให�เกิดความรู�และ
พัฒนาทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
2. เพื่อให�สามารถนําไป
ประยุกตKใช�ในการเรียนการ
สอนและการประกอบอาชีพ
ของนักศึกษา 

เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output) ชิ้นงาน
ผลงาน/เว็บไซตKที่นําไป
ประยุกตKใช�ในการเรียน
การสอน-การประกอบ
อาชีพของนักศึกษา  
เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) ทักษะ
การใช� ICT, ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  
ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ  
1. ร�อยละของนักศึกษา
ที่ผ�านการพัฒนาทักษะ
ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 
เท�ากับร�อยละ 80  
2. จํานวนชิ้นงานที่เกิด
จากการคิดสร�างสรรคK
ของนักศึกษา 1 
ชิ้นงาน  
 

60,000.00 60,000.00 ผลการดําเนินงาน  
1.นักศึกษาเข�าร�วม
กิจกรรมครบทุก
สาขาวิชา โดยรวมมี
จํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 126 คน  
2.นักศึกษาทุกคนมี
ผลงาน  

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 222) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

16. ค�ายอาสาสําหรับนักศึกษาครคูณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    54,500.00 0.00 ดําเนินงานในไตรมาส
ที่ 3 

      

17. เตรียมความพร�อมก�อนสอบบรรจุครูและเทคนิคการสอบสัมภาษณK คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม  
4.1 เพื่อให�นักศึกษามีความรู�
ความสามารถทางวิชาการใน
วิชาชีพ  
4.2 เพื่อส�งเสริมและ
สนับสนุนให�นักศึกษาที่จบ
การศึกษาและศิษยKเก�า
หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิตมี
ความพร�อมในการสอบบรรจุ
เข�ารับราชการครู  

5. เปXาหมายเชิงผลผลิต 
(Output) ร�อยละของ
บัณฑิตครูที่จบจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรีที่สอบบรรจุได�
ในการสอบครั้งแรก  
6. เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) นักศึกษามี
ความพร�อมในการสอบ
บรรจุครูผู�ช�วย และ
สามารถสอบบรรจุครูได�
ในครั้งแรก 
7. ตัวชี้วัด เปXาหมาย 
และผลการดําเนินงาน  
7.1 เชิงปริมาณ ร�อยละ
ของบัณฑิตครูที่จบจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏั

50,000.00 48,170.00  ผลการดําเนินงาน 
คณะวิทยาศาสตรK
และเทคโนโลยี ได�
ดําเนินการจัด
กิจกรรมเตรยีมความ
พร�อมก�อนสอบบรรจุ
ครู และเทคนิคการ
สอบสัมภาษณK แล�ว
เสร็จ วันที่ 23 - 24 
มีนาคม 2,562 โดย
อยู�ระหว�างรอ
ประกาศวันสอบครู
ผู�ช�วยต�อไป  

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 223) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เพชรบุรีที่สอบบรรจุได�
ในการสอบครั้งแรก 
ร�อยละ 20 อยู�ระหว�าง
รอการสอบบรรจุครู
ผู�ช�วย  
7.2 เชิงเวลา กิจกรรม
แล�วเสร็จตามเวลาที่
กําหนด ไตรมาส 3 /ผล
การดําเนินงาน ไตรมาส 
2  

18. การแข�งขันทักษะการสอนเปAนภาษาอังกฤษ  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    50,000.00 0.00 ดําเนินงานในไตรมาส
ที่ 3 

      

19. พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด�วยกิจกรรม STEM ศึกษาให�แก�นักศึกษาสาขาเคมี  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

 

  15,500.00 15,500.00 นักศึกษาสามารถเข�าใจ
ปeญหาและสามารถ
แก�ปeญหาต�างๆ 
นักศึกษามีความรู�
ความสามารถตาม
หลักสตูรมีทักษะการ
เรียนรู�ในสตวรรษที่ 21 

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 224) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ทักษะทางด�าน STEM 
ซึ่งเปAนทักษะสําคัญ
ในคตวรรษที่ 21 ทั้งใน
ด�านการเรียนรู� การ
จัดการเรียนรู� การ
ดําเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ 

21. กิจกรรมการพัฒนาสื่อและบทความวิชาการทางการศึกษานักศึกษาคอมพิวเตอรK คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ
ด�านนวัตกรรมทางการศึกษา  
2. เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการ
นักศึกษาคอมพิวเตอรKใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  
3. เพื่อพัฒนาความคิด
สร�างสรรคKนักศึกษาสู�การ
สร�างงานวิชาการด�าน
คอมพิวเตอรKในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

4. ตัวชีวัด  
4.1 เชิงปริมาณ  
- จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม 35 คน  
- จํานวนผลงานทาง
วิชาการที่นําเสนอใน
การประชุมระดับชาติ 3 
เรื่อง  
- จํานวนชิ้นงานที่เกิด
จากความคิดสร�างสรรคK
ของนักศึกษา 2 เรื่อง  
- จํานวนผลงานหรือ
ชิ้นงานได�รับรางวัล 1 
เรื่อง  

80,000.00 75,610.00 เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output) นักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอรK
ได�รับการพัฒนา
จํานวน 35 คน  
เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) 
นักศึกษามีจํานวน
ผลงานทางวิชาการที่
นําเสนอในการ
ประชุมระดับชาติ 3 
เรื่อง จํานวนชิ้นงานที่
เกิดจากความคิด
สร�างสรรคKของ

จากผลงานการ
ดําเนินงานทําให�
นักศึกษาได�รบัความรู�
เพิ่มจากากรเรียนใน
รายวิชาอัน
ประกอบด�วย การ
พัฒนาสื่อเพื่อการสอน 
ขั้นตอนการพัฒนาสื่อ 
การวิเคราะหKเนื้อหา
บทเรียนเพื่อการพัฒนา
สื่อ การออกแบบ
ขั้นตอนการเรยีนรู� และ
การออกแบบสื่อ การ
เขียนแบบประเมินและ

การประสานงานกับ
หน�วยงานและการนํา
นักศึกษาไปนําเสนอ
ได�ในจํานวนกํากัด  

ควรจัดสรรรถบัสของ
มหาวิทยาลยั หรือ
งบประมาณเพิ่มในส�วน
นี่  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 225) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

4.2 เชิงคุณภาพ  
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู�ร�วมกิจกรรม 
ระดับ 4.00  
- ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสาม
รถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK ร�อยละ 50  
4.3 เชิงเวลา  
- กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
ร�อยละ 80  
4.4 เชิงต�นทุน  
- ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ เปXาหมาย 
80,000 บาท เบิกจ�าย
จริง 80,000 คงเหลือ 
0.00 5.  

นักศึกษา 2 เรื่อง 
จํานวนผลงานหรือ
ชิ้นงานได�รับรางวัล 1 
เรื่อง 
ผลการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
สื่อและบทความ
วิชาการทาง
การศึกษานักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอรK 
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ บรรลุ
เปXาหมาย 35 คน 
และจํานวนชิ้นงานที่
เกิดจากความคิด
สร�างสรรคKของ
นักศึกษาที่ได� 17 ชิ้น  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
บรรลเุปXาหมาย ผล

การวิเคราะหKแบบ
ประเมิน ขั้นตอนการ
พัฒนาสื่อแบบงานวิจัย 
หลักการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อนําเสนอหรือ
ตีพิมพK การเขียน
นําเสนอผลงานวิจัย
และ การเลือกแหล�ง
นําเสนอ  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 226) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

การพัฒนาสื่อและ
บทความวิชาการทาง
การศึกษานักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอรK 
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ�าน
เกณฑKร�อยละ 80 
ระดับความพึงพอใจ

อยู�ที่ มากที่สุด (X ̅
=4.58,SD=0.61) 
นักศึกษาได�รบัรางวัล 
บทความระดับยอด
เยี่ยม 1 รางวัล 
นําเสนอระดับดเีด�น 1 
รางวัล  

โครงการที่ 19 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน�นการเรยีนรู�จากการปฏิบัตจิริงร�วมกับโรงเรียนเครือข�ายในท�องถิ่น 
1. กิจกรรการพัฒนากระบวนการฝgกประสบการณKวิชาชีพครู ป-การศึกษา 2562 คณะครุศาสตรK 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 227) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 1 การปeจฉิม
นิเทศกKนักศึกษาชั้นป-ที่ 5 
หลังฝgกประสบการณKวิชาชีพ
ครูป-การศึกษา 2,561  
1. วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อให�นักศึกษามีความรู�
และเข�าใจในการเตรียมตัว
สอบบรรจุและสมัครเข�า
ทํางาน  
1.2 เพื่อให�นักศึกษามีความ
เข�าใจในระเบียนและขั้นตอน
การยื่นขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครู  

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ  
- จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม จํานวน 512 
คน  
2.2 เชิงคุณภาพ  
- ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อย
ละ 80  
- ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนK ร�อยละ 80  
2.3 เชิงเวลา  
- กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
กําหนด ไตรมาสที่ 2  
2.4 เชิงต�นทุน  
- ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเปAนไปตามที่
รับอนุมัติ จํานวน 
32,540 บาท 

162,000.00 66,320.00         

4. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสอนเกษตรแบบSTEMให�นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตรK) โดยการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรยีน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 228) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม 
1. เพื่อฝgกทักษะการจัดการ
เรียนรู�แบบSTEM ให�กับ
นักศึกษา 
2. เพื่อให�นักศึกษามีความรู� 
ความเข�าใจ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
STEM   
3. เพื่อฝgกให�นักศึกษาได�มี
โอกาสคุ�นเคยกับนักเรยีน 
และฝgกทักษะการควบคุมชั้น
เรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. ร�อยละของนักศึกษา
ที่ผ�านการพัฒนา
ทักษะ/ความสามารถ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ  
ร�อยละ 90 ผลการ
ดําเนินงาน 100 
2. จํานวนโรงเรียนที่
ร�วมกิจกรรม1 โรงเรียน 
ผลการดําเนินงาน 1 
โรงเรียน 
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
ได�รับความรู�/ความ
เข�าใจ ร�อยละ 80 ผล
การดําเนินงาน 85 
2. ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรมร�อย
ละ 80 ผลการ
ดําเนินงาน 90 
3. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนํา

26,000.00 11,804.00 นักศึกษาร�วมจัด
กิจกรรม การพัฒนา
ทักษะการสอนเกษตร
แบบSTEMให�
นักศึกษาหลักสตูร
ครุศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตรK)” โดย
การปฏิบัตจิริงร�วมกับ
โรงเรียน”   ณ 
โรงเรียนบ�านด�านโง 
อ แก�งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี ใน
วันที่ 15 มีนาคม 
2562 โดยมีนักศึกษา
ชั้นป-ที่ 3 และ 4 
จํานวน 38 คน และ
อาจารยKจํานวน 3 คน
เข�าร�วม และมี
นักเรียนของโรงเรียน
เข�าร�วมประมาณ 80 
คน  

การบูรณาการการ
สอนเกษตรโดยใช�
กิจกรรม STEM  

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 229) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ความรู�ไปใช�ประโยชนK 
ร�อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงาน 85 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
1. โครงการแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดไตรมาส 3 ผล
การดําเนินงาน ไตร
มาส 2  

10. ค�ายวิทยาศาสตรK – คณิตศาสตรK พัฒนาโรงเรียน  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    57,300.00 0.00 ดําเนินงานในไตรมาส
ที่ 3 ช�วงเดือน
พฤษภาคม 2562 

      

11. เตรียมความพร�อมก�อนฝgกประสบการณKวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    30,000.00 0.00 ดําเนินงานในไตรมาส
ที่ 3 ช�วงเดือน
พฤษภาคม 2562 

      

12. ค�ายวิทยาศาสตรKบูรณาการสะเต็ม  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    16,700.00 0.00 ดําเนินงานในไตรมาส
ที่ 3 ช�วงเดือน
พฤษภาคม 2562 

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 230) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

โครงการที่ 22 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
8. การพัฒนาและสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

 

  100,000.00 0.00 ดําเนินงานในไตรมาส
ที่ 3 ช�วงเดือน
เมษายน – 
พฤษภาคม 2,562 

      

9. กิจกรรมทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาทักษะงานวิจัยจาก
กระบวนการเรียนการสอน  

2. ตัวชีวัด  
2.1 เชิงปริมาณ  
- จํานวนของบทความ
วิจัยหรือนวัตกรรม 2 
ชิ้นงาน  
- จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม 30 คน  
2.2 เชิงคุณภาพ - ผล
การพัฒนาทักษะ
ผลงานวิจัยจาก
กระบวนการเรียนการ
สอนนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอรK คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

25,000.00 25,000.00 ผลการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ทักษะผลงานวิจัยจาก
กระบวนการเรียน
การสอนของ
นักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอรK คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ บรรลุ 
เปXาหมาย 30 คน 
และ จํานวนของสื่อ
แผนภาพ ที่ได� 10 

จากผลงานการ
ดําเนินงานทําให�
นักศึกษาได�รบัความรู�
ทักษะทางด�าน
งานวิจัยทางการเรียน
การสอนได�เอกสาร
บทความวิจัย 10 
ชิ้นงาน  

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 231) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

2.3 เชิงเวลา - 
กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 3 
วัน  
2.4 เชิงต�นทุน - 
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เปAนไปตามที่ได�รับ
อนุมัติ เปXาหมาย 
25,000 บาท เบิกจ�าย
จริง 25,000 คงเหลือ 
0.00 

ชิ้น  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
บรรลเุปXาหมาย ผล
การพัฒนาทักษะ
ผลงานวิจัยจาก
กระบวนการเรียน
การสอนของ
นักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอรK คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผ�านเกณฑKร�อยละ 80 
ระดับความพึงพอใจ

อยู�ที่ มากที่สุด (X ̅
=4.54,SD=0.65)  

โครงการที่ 29 โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร�งานวิจัยหรืองานสร�างสรรคKในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ
1. การจัดทําวารสารวิทยาศาสตรKแห�งมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 232) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

4. วัตถุประสงคKของ
โครงการ/กิจกรรม  
4.1 สร�างโอกาสทางการผลติ
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการของนักศึกษา 
อาจารยKและนักวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  
4.2 เพิ่มศักยภาพของการ
เปAนสถาบันการศึกษาด�าน
การผลิตผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัยที่มคีุณภาพได�รับ
การยอมรับทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
4.3 สนับสนุนกิจกรรม
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ด�านการเผยแพร�ผลงาน
วิชาการและผลงานวิจัยของ
บุคลากร ในแหล�งเผยแพร�ที่มี
คุณภาพ  

5. เปXาหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
5.1 จํานวนวารสารที่มี
มาตรฐานตามเกณฑK
มาตรฐาน สกอ. 2 ฉบับ  
5.2 ระดับความพึง
พอใจต�อวารสาร
วิทยาศาสตรKฯ ระดับ 4  
 
6. เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome)  
6.1 จํานวนของ
บทความวิจัยที่ได�รับ
การอ�างอิง (citation) 
ใน Refereed journal 
หรือในฐานข�อมูล
ระดับชาติและ
นานาชาติต�ออาจารยK
ประจํา 2 เรื่อง  
7. ตัวชี้วัด เปXาหมาย 
และผลการดําเนินงาน  
7.1 เชิงปริมาณ  

150,000.00 57,390.00 ผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ จาก
วัตถุประสงคKข�อที่ 1 
วารสารวิทยาศาสตรK
ฯ สนับสนุนบทความ
ที่สร�างโอกาสทางการ
ผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา อาจารยK
และนักวิจัยทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลยั 2 
วารสารวิทยาศาสตรK
ฯ ส�งบทความให�
กรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิถึง 3 
ท�านตรวจบทความ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
การเปAน
สถาบันการศึกษา
ด�านการผลติผลงาน
วิชาการ ผลงานวิจัยที่

ควรนําวารสาร
วิทยาศาสตรKเข�าระบบ 
ThaiJo เพื่อเพิ่ม
จํานวนบทความเข�า
ระบบให�มากขึ้น   

  จํานวนบทความเพื่อ
ตีพิมพK 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 233) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1. จํานวนของบทความ
วิจัยที่ได�รับการอ�างอิง 
(citation) ใน 
Refereed journal 
หรือในฐานข�อมูล
ระดับชาติและ
นานาชาติต�ออาจารยK
ประจํา 2 เรื่อง อยู�
ระหว�างดําเนินการ  
2. จํานวนวารสารที่มี
มาตรฐานตามเกณฑK
มาตรฐาน สกอ. 2 ฉบับ 
อยู�ระหว�างดําเนินการ  
7.2 เชิงคุณภาพ  
1. ระดับความพึงพอใจ
ต�อวารสารวิทยาศาสตรK
ฯ ระดับ 4 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  
7.3 เชิงเวลา กิจกรรม
แล�วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนด ไตรมาส 4  

มีคุณภาพได�รับการ
ยอมรับทั้งใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 3 งาน
วารสารวิทยาศาสตรK
ให�การสนับสนุน
กิจกรรมประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ด�านการเผยแพร�
ผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยของ
บุคลากร ในแหล�ง
เผยแพร�ที่มีคุณภาพ  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 234) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

2. กิจกรรมการขับเคลื่อนการเผยแพร�งานวิจัยหรืองานสร�างสรรคKในระดับชาตหิรือนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 235) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อย การนําเสนอ
บทความวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติ (NCTIM) 
ของนักศึกษา  
1. เพื่อเพิ่มทักษะการเขียน
ผลงานวิจัยให�กับนักศึกษา
และอาจารยK  
2. เพื่อเพิ่มทักษะการ
นําเสนองานวิจัยให�กับ
นักศึกษาและอาจารยKด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4. ตัวชีวัด  
1. เชิงปริมาณ  
- จํานวนบทความที่
นําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
เปXาหมาย 10 เรื่อง  
- ร�อยละของ
ผลงานวิจัยและงาน
สร�างสรรคKที่เผยแพร�ใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติต�ออาจารยK
ประจํา ร�อยละ 15  
2. เชิงคุณภาพ  
- ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนKได� 1. เชิง
เวลา  
- กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
กําหนด ไตรมาส 2  
3. เชิงต�นทุน  
- ค�าใช�จ�ายของ

50,000.00 20,000.00 เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output) นักศึกษา
ได�เผยแพร�
ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  
เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome)  
- นักศึกษาและ
อาจารยKมีความรู�และ
ความสามารถในการ
พัฒนากระบวนการ
ด�านงานวิจัยทางด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และได�ไปนําเสนอ
บทความวิจัยงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การ
จัดการเทคโนโลยี
นวัตกรรม ครั้งที่ 5 
NCTIM 2,019 ใน
วันที่ 4-5 มีนาคม 

 บทความได�รับรางวัล
จํานวน 10 บทความ  

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 236) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมเปAนไปตามที่
ได�รับอนุมัติ เปXาหมาย 
20,000 บาท เบิกจ�าย
จริง 20,000 คงเหลือ 
0.00  

2,562 โดยมีจํานวน
บทความที่นําเสนอ 
จํานวน 42 บทความ 
และบทความที่ได�รับ
รางวัล 10 บทความ 
แบ�งออกเปAน  
ระดับยอดเยี่ยม 1 
บทความ ได�แก� 
บทเรียนคอมพิวเตอรK
ช�วยสอนเรื่อง 
ฮารKดแวรK ชั้นมันธยม
ศึกษาป-ที่ 1 โดย
เทคโนโลยีHologra
m  
ระดับดีเด�น 2 
บทความ ได�แก�  
          1. การใช�
เทคโนโลยีความจริง
เสรมิในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อเส
รอมทักษะดิจิทัลริซ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 237) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เทเรซี่   
          2. การ
พัฒนาเว็บไซตKพรรณ
ไม�และพันธุKสัตวKป�าใน
จังหวัดเพชรบุรีตาม
โครงการอนุรักษK
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี  
ระดับดี 7 บทความ 
ได�แก�  
          1. แอปพลิเค
ชันเกมทายปeญหา
สุภาษิตไทยบท
สมารKทโฟน  
          2. การ
ประเมินความพึง
พอใจของผู�ใช�ต�อเพจ 
Oil Shop จํานหน�าย



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 238) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

สินค�าแบรดK EVE’S 
กรณีศึกษา นักศึกษา
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี  
          3. บทเรียน
คอมพิวเตอรKช�วยสอน
เรื่องซอฟตKแวรKชั้น
มัธยมศึกษาป-ที่ 2  
          4. การ
พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรKที่ช�วย
สอนเรื่องเครื่องดนตรี
สากลเบื้องต�น ชั้น
มัธยมศึกษาป-ที่ 1 
โรงเรียนบ�านแหลม
วิทยา  
          5. บทเรียน
คอมพิวเตอรKช�วยสอน 
เรื่อง คอมพิวเตอรK
เบื้องต�น ชั้น



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 239) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

มัธยมศึกษาป-ที่ 1  
         6. การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรK
ช�วยสอนเรื่อง การ
เขียนเว็บไซตKด�วย
ภาษา HTML สําหรับ
นักศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาป-ที่ 4  
         7. การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรK
ช�วยสอน วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเรื่อง
หน�วยประมวลผล
กลางสําหรับ
นักศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาป-ที่ 1 
โรงเรียนห�วยทราย
ประชาสรรคK  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 240) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

โครงการที่ 31 โครงการยกระดับสนิค�าชุมชน OTOP 
1. กิจกรรมการพัฒนาและยกระดบัสินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑK OTOP ให�เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอย�างยั่งยืน คณะวิทยาการจัดการ 

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภณัฑKทั้ง 5 ประเภทใน
ชุมชนและท�องถิ่นให�มี
คุณภาพและมาตรฐานที่
สูงขึ้น  
2. เพื่อถอดบทเรียนของกลุ�ม
ผลิตภณัฑKสู�การขยายผลใน
การพัฒนาผลิตภณัฑKไปสู�ผู�
ประกอบการายอื่นในป-ต�อไป  

เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output) : ผลติภณัฑK 
OTOP ได�รับการ
ยกระดับคุณภาพ 
จํานวน 10 ผลิตภณัฑK  
เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) : 
ผลิตภณัฑK OTOP 
ได�รับการยกระดับ
คุณภาพ 10 ผลติภณัฑK 
รายได�ของผู�เข�าร�วม
โครงการเพิ่มมากขึ้น  
ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
1. เชิงปริมาณ 10 
ผลิตภณัฑK  
2. เชิงคุณภาพ ได�รับ
การยกระดับคุณภาพ 
10 ผลิตภณัฑK  

2,040,000 251,182.47  โครงการดําเนินการ
ในส�วนของการ
พัฒนาผลิตภัณฑK 
พัฒนาสื่อ
ประชาสมัพันธK การ
พัฒนาแผนธุรกิจ 
แผนการตลาด 
พัฒนาบรรจุภณัฑK 
โดยจะแล�วเสร็จ
ในช�วง มิ.ย. 2562  

การพัฒนาผลิตภณัฑK
ใหม� ๆ / การพัฒนา
บรรจุภัณฑKใหม� / การ
พัฒนาสื่อ
ประชาสมัพันธK / การ
จัดทําแผนพัฒนาธุรกิจ 

การดําเนินกิจกรรมยัง
ไม�สอดคล�องกับ
แผนการดาํเนินงาน
เท�าที่ควรเนื่องจาก
การพัฒนาผลิตภณัฑK
ใหม�ไม�เปAนไปตาม
แผนที่วางไว�  

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 241) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

3. เชิงเวลา ก.ค.2562 
ดําเนินการให�แล�วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลา  
4. เชิงงบประมาณ 
2,040,000 บาท อยู�
ระหว�างการดําเนินงาน 
บรรลเุปXาหมายร�อยละ  

โครงการที่ 32 โครงการแก�ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 
1. การจัดการท�องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตรKโคกเศรษฐี อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี คณะครศุาสตรK 

1.วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อพัฒนาผู�นําและแกน
นําของ ต.นายาง อ.ชะอํา จ.
เพชรบุรี  
1.2 เพื่อพัฒนาเส�นทาง
ท�องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประวัติศาสตรKทุ�งเศรษฐี อ.
ชะอํา จ.เพชรบุรี  
1.3 เพื่อลดรายจ�ายเพิ่ม
รายได�ของครัวเรือน
เปXาหมายใน ต.นายาง อ.
ชะอํา จ.เพชรบุรี  

เชิงคุณภาพ  
-เครือข�ายชุมชนของ ต.
นายาง จํานวน 40 คน  
- ตัวแทนของ
มหาวิทยาลยั จํานวน 
60 คน  
- ผู�เข�าร�วมฟeงการ
บรรยาย จํานวน 400 
คน  
เชิงต�นทุน  
- ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรม 91,800 บาท  

826,620.00 615,004.00         



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 242) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

 
กิจกรรมย�อยที่ 1 กิจกรรม
บรรยายพิเศษ "คุณค�า
ประวัติศาสตรKทวารวดี 
โบราณสถานโคกเศรษฐี
เพชรบุรี"  
กิจกรรมย�อยที่ 2 กิจกรรม
สร�างความเข�าใจและด�าน
ความรู�ด�านการท�องเที่ยวโดย
ชุมชน  

เชิงคุณภาพ  
- ผู�นําและแกนนํา
ชุมชน ต.นายาง 
จํานวน 30 คน  
- ตัวแทนมหาวิทยาลัย
จํานวน 10 คน เชิง
ต�นทุน  
- ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรม จําวน 
69,690 บาท  

        



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 243) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 3 ศึกษาดูงาน
แหล�งท�องเที่ยวสําหรับชุมชน  

เชิงคุณภาพ  
- ผู�นําและแกนนํา
ชุมชน ต.นายาง 
จํานวน 30 คน  
- ตัวแทนมหาวิทยาลัย 
จํานวน 10 คน  
เชิงต�นทุน  
- ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรม จําวน 
67,300 บาท 

        

5. เวทีรับฟeงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาชุมชนต�นแบบโดยเน�นการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจังหวัดประจวบฯ คณะวิทยาการจัดการ 

1. เพื่อสํารวจประเด็น
ปeญหา/ความต�องการของ
ชุมชน  
2. เพื่อคัดเลือกปeญหาสู�การ
แก�ไข  
3. เพื่อวางแผนร�วมกันใน
การบูรณาการของหน�วยงาน
ภายในและภายนอก  

เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output)  
1. ประเด็นปeญหา/
ความต�องการของ
ชุมชน  
2. บริบทของชุมชน  
เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) ได�
ประเด็นปeญหาความ
ต�องการของชุมชนที่
ต�องการให�การบริการ

40,600.00 37,604.00 1. ได�ประเด็นปeญหา
จากชุมชนเกี่ยวกับ
การแปรรปูผลผลิต
ทางการเกษตร เช�น
มะพร�าว สับปะรด 
และกล�วย  
2. ได�ประเด็นปeญหา
ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑK  
3. ได�ประเด็นปeญหา
เกี่ยวกับช�องทางการ

ได�ประเด็นปeญหา
ความต�องการของ
ชุมชนที่ต�องการให�การ
บริการวิชาแก�สังคม
เพื่อแก�ปeญหา ความ
ยากจนในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธK ใน
ด�านต�างๆ ด�งนี้  
1. ด�านการแปรรูป
ผลผลติจากมะพร�าว 
สับปะรด และกล�วย  

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 244) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

วิชาแก�สังคมเพื่อ
แก�ปeญหาความยากจน
ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธK  
ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
1. เชิงปริมาณ 4 ชุมชน  
2. เชิงคุณภาพ 
ประเด็นปeญหา/ความ
ต�องการของชุมชน ได�
ประเด็นปeญหา/ความ
ต�องการของชุมชน 4 
ประเด็น  
3. เชิงเวลา ไตรมาส 1-
2  
4. เชิงงบประมาณ 
40,600 บรรลุ
เปXาหมายร�อยละ   
 
 
 

จัดจําหน�าย  
4. ได�ประเด็นปeญหา
ในการรวมกลุ�ม  

2. ด�านการพัฒนา
ผลิตภณัฑK  
3. ด�านช�องทางการจัด
จําหน�าย  
4. ด�านการรวมกลุ�ม
เพื่อสร�างเปAนชุมชน
ต�นแบบ 

6. กิจกรรมจัดเก็บข�อมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําฐานข�อมูลชุมชน คณะวิทยาการจัดการ 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 245) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1. เพื่อจัดทําเครื่องมือ
ประเมินสถานะความยากจน
ของกลุ�มเปXาหมาย ก�อน-หลัง
กิจกรรม  
2. เพื่อจัดเก็บข�อมูลครัวเรือน
ของกลุ�มเปXาหมายการ
ให�บริการ  
3. เพื่อจัดทําฐานข�อมูลชุมชน
เปXาหมายการพัฒนา  

เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output) จํานวน
ครัวเรือนเปXาหมาย 
100 ครัวเรือน  
เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome)  
1. ได�ครัวเรือนของ
กลุ�มเปXาหมายเพื่อให�
บริการในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธK  
2. ได�ฐานข�อมูลราย
ครัวเรือน ชุมชน
เปXาหมายการพัฒนาใน
พื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธK  
ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
1. เชิงปริมาณ 100 
ครัวเรือน  
2. เชิงคุณภาพ  
3. เชิงเวลา ไตรมาส 2  
4.  เชิงงบประมาณ 

49,680.00 44,600.00 1. ได�ข�อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับรายได�
ครัวเรือนที่มรีายได�
น�อยประมาณ 
38,000 – 40,000 
บาท  
2. ได�ครัวเรือนของ
กลุ�มเปXาหมายเพื่อให�
บริการ 100 
ครัวเรือน  

ได�ฐานข�อมลูราย
ครัวเรือน ชุมชน
เปXาหมายการพัฒนา
ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธK 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 246) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

49,680 บรรลุ
เปXาหมาย 

7. กิจกรรมยกระดับรายได�ของชุมชนโดยการสร�างมลูค�าเพิ่มการแปรรูปผลิตภัณฑKน้ํามันมะพร�าวสกัดเย็น เพื่อหนุนเสริมเปAนผู�ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในชุมชนบ�านทุ�งพุฒิ ตําบลอ�างทอง 
อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธK คณะวิทยาการจัดการ 
1. เพื่อลดรายจ�ายและเพิ่ม
รายได�ให�แก�ประชาชนใน
ชุมชนบ�านทุ�งพุฒิ ตําบล
อ�างทอง อําเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธK  
2. เพื่อพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภณัฑKน้ํามันมะพร�าวสกัด
เย็นในชุมชนบ�านทุ�งพุฒิ 
ตําบลอ�างทอง อําเภอทับ
สะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธKสู�ตลาด
ผู�บริโภครักษKสุขภาพ  
3. เพื่อพัฒนาช�องทางการจัด
จําหน�ายผลิตภัณฑKผลิตภัณฑK
น้ํามันมะพร�าวสกัดเย็นใน
ชุมชนบ�านทุ�งพุฒิ ตําบล
อ�างทอง อําเภอทับสะแก 

เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output)  
1. ประชาชน 20 
ครัวเรือนได�รับการ
พัฒนาอาชีพ  
2. ได�ผลิตภณัฑKน้ํามัน
มะพร�าวสกัดเย็น  
ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
- เชิงปริมาณ  
1.จํานวนครัวเรือน
เปXาหมาย 20 ครัวเรือน  
2.ผลิตภัณฑKใหม� 2 
ผลิตภณัฑK  
3.คณะกรรมการ
บริหารกลุ�ม ฯ 
คณะกรรมการ 1ชุด  

422,160.00 58,410.00 ผลการดําเนินงาน  
1. ประชาชน 20 
ครัวเรือนได�รับการ
พัฒนาอาชีพ  
2. ได�ผลิตภณัฑKน้ํามัน
มะพร�าวสกัดเย็นเย็น
เปAนสารตั้งต�นผลิต
เวชสําอาง เช�นสบู�
น้ํามันมะพร�าว และ
ลิปสติกน้ํามัน
มะพร�าว  

ประชาชนได�รับองคK
ความรู�ใหม�ในการผลิต
น้ํามันมะพร�าวสกัด
เย็นเย็นเปAนสารตั้งต�น
ในผลิต เวชสาํอาง 
เช�นสบู�น้ํามันมะพร�าว 
และลปิสติกน้ํามัน
มะพร�าว  

ประชาชนสามารถ
แปรรูปผลผลติจาก
มะพร�าวเปAน
ผลิตภณัฑKใหม�ได� 

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 247) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธK  
4. เพื่อจัดตั้งกลุ�มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑKน้ํามัน
มะพร�าวสกัดเย็นในชุมชน
บ�านทุ�งพุฒิ ตําบลอ�างทอง 
อําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธK  

4.รายได�ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น ร�อยละ 10 7.2  
- เชิงคุณภาพ : ได�
ผลิตภณัฑKน้ํามัน
มะพร�าวสกัดเย็นเปAน
สารตั้งต�นในผลติเวช
สําอาง 100 เปอรKเซ็นตK  
- เชิงเวลา ไตรมาส 3  
- เชิงงบประมาณ 
422,160 136,020 
บาท  

10. อบรมเชิงปฏิบัติการการทําผลติภัณฑKนวดเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรและการนวดพื้นฐานด�วยสมุนไพรระยะที่ 1-3 เพื่อพัฒนาและสร�างอาชีพเสริมให�กับประชาชนในเขตชุมชนโค�งตาบาง 
อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 
    355,500.00 0.00 อยู�ระหว�างการ

ดําเนินงาน ยังไม�ได�
สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

      

11. ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมสรุปการดําเนินงาน และจัดเก็บข�อมูล คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    29,000.00 0.00 อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน ยังไม�ได�
สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 248) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

12. ศึกษาดูงานเพลินกายแผนไทย & สปา และศึกษาดูงานหมู�บ�านท�องเที่ยวเชิงนวัตวิถีเพื่อพัฒนาและสร�างอาชีพเสริมให�กับประชาชน ในเขตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี 
    39,690.00 0.00 อยู�ระหว�างการ

ดําเนินงาน ยังไม�ได�
สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

      

13. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืนตามพระราโชบาย สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

    356,198.00 0.00 อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน ยังไม�ได�
สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

      

โครงการที่ 34 โครงการยกระดับคุณภาพการเรยีนรู�ด�านการอ�านการเขียนและการคิดวิเคราะหKของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการอ�านออกเขียนได�วิชาภาษาไทยโดยใช�เครื่องมือทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 249) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อย อบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
การอ�านออกเขียนได�วิชา
ภาษาไทยโดยใช�เครื่องมือ
ทางด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
1. วัตถุประสงคK 
   1. เพื่อให�ครูสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย โดยใช�เครื่องมือ
ทางด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   2. เพื่อพัฒนานักเรียนให�มี
ความรู�และทักษะการอ�าน
ออกเขียนได�รายวิชา
ภาษาไทย 

    1. เชิงปริมาณ 
         - จํานวน
นักเรียนที่เข�าร�วม
โครงการ จํานวน 190 
คน  
 - จํานวนครูที่เข�าร�วม
โครงการ จํานวน 30 
คน  
 - จํานวนนักศึกษาที่
เข�าร�วมโครงการ 
จํานวน 60 คน  
    2. เชิงคุณภาพ 
         - นักเรียนมี
ทักษะการอ�านออก
เขียนได�วิชาภาษาไทย 
ร�อยละ 80 
         - ครูมีทักษะ
การใช�เครื่องมือ
ทางด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร�อยละ 80 
         - สื่อการเรียน
การสอนวิขาภาษาไทย 

50,000.00 50,000.00   - เปXาหมายเชิง
ผลผลติ (Output)  
      ผู�เข�าร�วมอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาทักษะการอ�าน
ออกเขียนได�วิชา
ภาษาไทยโดยใช�
เครื่องมือทางด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
กลุ�มเปXาหมาย 2 
กลุ�ม คือ 1. ครูผู�สอน
โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน
จํานวน 30 คน 2. 
นักเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวน
ชายแดนจํานวน 190 
คน ภายใต�กลยุทธKที่ 
18 บูรณาการพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาและแก�ไข

    องคKความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะการ
อ�านออกเขียนได�วิชา
ภาษาไทยโดยใช�
เครื่องมือทางด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู�เข�าร�วมอบรมทั้ง 2 
กลุ�มมีองคKความรู�ที่ได�
ไปประยุกตKใช�กับงาน
ด�านอื่น ๆ ต�อไป  

ปeญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานใน
ครั้งนี้มีปeญหาเรื่อง
ของความไม�พร�อม
ของคอมพิวเตอรKที่ไม�
เพียงพอกับผู�ที่เข�า
อบรมและเปAนรุ�นที่
เก�ารวมถึงปeญหาของ
สัญญาณอินเทอรKเน็ต  

ควรมีการปรับปรุงเรื่อง
คอมพิวเตอรKและ
สัญญาณอินเทอรKเน็ต
เพื่อให�มีประสิทธิภาพ
และรองรับการใช�งาน
กับเทคโนโลยีสมัยใหม�  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 250) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

จํานวน 5 สื่อ   
    3. เชิงเวลา 
         - กิจกรรมแล�ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด 
    4. เชิงต�นทุน 
         - ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเปAนไปตามที่
ได�รับอนุมัติ เปXาหมาย 
240,000 บาท เบิกจ�าย
จริง 219,904.00 
คงเหลือ 20,096 

ปeญหาท�องถิ่นด�าน
สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล�อมและ
ศิลปวัฒนธรรม   
   - เปXาหมายเชิง
ผลลัพธK (Outcome)  
     ผู�เข�าร�วมอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาทักษะการอ�าน
ออกเขียนได�วิชา
ภาษาไทยโดยใช�
เครื่องมือทางด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สามารถนําองคK
ความรู�ที่ได�รับจาก
การอบรมไปพัฒนา
และประยุกตKใช�กับ
งานด�านอื่น ๆ ต�อไป  
    จากการ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมการอบรม



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 251) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาทักษะการอ�าน
ออกเขียนได�วิชา
ภาษาไทยโดยใช�
เครื่องมือทางด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดย
ที่กลุ�มเปXาหมายใน
การอบรมแบ�ง
ออกเปAน 2 กลุ�ม คือ 
ครูผู�สอนสามารถ
พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโดยใช�
เครื่องมือทางด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และ
สามารถนําความรู�ที่
ได�รับจากการอบรม
ไปประยุกตKใช�ในการ
เรียนการสอนใน
รายวิชาอื่นๆ  
  นักเรียนมีทักษะ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 252) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

การอ�านออกเขียนได�
รายวิชาภาษาไทย
จากการเรียนการ
สอนโดยใช�สื่อที่
พัฒนาขึ้นมาจากการ
ใช�เครื่องมือทางด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และ
ส�งผลให�นักเรียนนํา
ความรู�ไปใช�ในการ
สอบวัดคุณภาพวิชา
ภาษาไทย (O-net) 
ต�อไป  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 253) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

โครงการที่ 36 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
4. กิจกรรมสุขภาพดีวิถีเกษตรบ�านในดง  คณะวิทยาการจัดการ 

1. เพื่อพัฒนาเส�นทาง
ท�องเที่ยวตําบลบ�านในดง  
2. เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑK
ชุมชนส�งเสรมิการท�องเที่ยว  

เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output) ได�สื่อ
ส�งเสริมการท�องเที่ยว
ในเส�นทางบ�านในดง 2 
รูปแบบ  
เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) ได�
ผลิตภณัฑKชุมชน
ส�งเสริมการท�องเที่ยว 
3 ผลิตภณัฑK  
ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
1. เชิงปริมาณ 2 
รูปแบบ  
2. เชิงคุณภาพ ชุมชน
ได�นําไปใช�  
3. เชิงเวลา ไตรมาส 1 
- 3  

300,000.00 114,350.00 ผลการดําเนินงาน อยู�
ในกระบวนการผลิต
คาดว�าจะแล�วเสร็จ
ภายในเดือน 
พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2562  

การทํางานแบบบูรณา
การศาสตรKโดยใช�
ศักยภาพชุมชนเปAน
ฐานในการพัฒนา   

กระบวนการอนุมตัิ
โครงการไม�เปAนไป
ตามแผนเกิดความ
ล�าช�าไม�เปAนไปตาม
แผนในการเริ่ม
ดําเนินการ  

ควรปรับกระบวนการให�
ตรงตามแผนงาน 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 254) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

4. เชิงงบประมาณ 
300,000   

8. ศูนยKพัฒนาสมรรถนะแรงงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธK ตามอุตสาหกรรมโรงแรมเปXาหมาย ระยะที่ 1  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    150,000.00 0.00 ดําเนินงานในไตรมาส
ที่ 3 

      

9. การเพิ่มมลูค�าผลิตภัณฑKแปรรูปจากกล�วยเพื่อใช�ประโยชนKเชิงพาณิชยKในชุมชนบ�านหนองมะกอก อ. แก�งกระจาน จ.เพชรบุรี  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    50,000.00 0.00 ดําเนินงานในไตรมาส
ที่ 3 

      

10. การพัฒนาท�องถิ่นสร�างผลิตภณัฑKและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ�มแปรรูปอาหารฮาลาลท�าแร�งออก คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    50,000.00 0.00 ดําเนินงานในไตรมาส
ที่ 3 

      

17. กิจกรรมโรงเรียนเสรมิสร�างสมรรถนะผู�สูงอายุในการสร�างเสริมสุขภาพและปXองกันภาวะแทรกซ�อนจากโรคไม�ตดิต�อเรื้อรัง ศูนยKสุขภาพผู�สูงวัยตําบลหาดเจ�าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตรK 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 255) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1.วัตถุประสงคKของโครงการ/
กิจกรรม  
1.1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ของผู�สูงอายุให�สามารถ
ดํารงชีวิตอยู�ได�อย�างมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่
ดี  
1.2 เพื่อส�งเสริมการ
พึ่งตนเองได�ทางสุขภาพของ
ผู�สูงอายุ โดยเน�นการสร�าง
เสรมิสุขภาพและการปXองกัน
โรครวมทั้งภาวะแทรกซ�อน
จากโรคไม�ตดิต�อเรื้อรังต�างๆ  
1.3 เพื่อสร�างความเข�มแข็ง
และการมีส�วนร�วมของภาคี
เครือข�ายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุ  
1.4 เพื่อพัฒนาชุมชนต�นแบบ
การจัดการสุขภาวะที่ดีของ
ผู�สูงอายุ  

เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output)  
1. โรงเรียนพัฒนา
สมรรถนะผู�สูงอายุฯ ใน
พื้นที่ตําบลหาดเจ�า
สําราญ จํานวน 1 แห�ง  
2. ชุมชนที่ได�รับการ
พัฒนาสมรรถนะ
ผู�สูงอายุ จํานวน 1 
ชุมชน  
3. จํานวนผู�สูงอายุที่
เข�าร�วมโครงการ 30 
คน  
4. ผู�สูงอายุที่เข�าร�วม
โครงการสามารถนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชนK
ได� ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80  
5. ผู�สูงอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพตามหลัก 3 
อ. 2 ส. ได�ดีขึ้น ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80  

100,000.00 99,895.00 1. การดําเนิน
โครงการโรงเรยีน
ผู�สูงอายุในชุมชนให�
ประสบผลสําเร็จ 
จําเปAนอย�างยิ่งที่
จะต�องประสานความ
ร�วมมืออย�างใกล�ชิด
กับองคKกรและ
หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
ได�แก� องคKกร
ปกครองส�วนท�องถิ่น 
โรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบล กศน.
ตําบล วัด โรงเรียน 
ชมรม อสม. ชมรม
ผู�สูงอายุ รวมทั้งผู�นํา
ในชุมชน เช�น กํานัน 
ผู�ใหญ�บ�าน ประธาน
กลุ�มต�างๆ ในชุมชน 
เพื่อสร�างการมีส�วน
ร�วมและความรู�สึก
การเปAนเจ�าของ  

1.  ปeญหาการเดินทาง
มาเข�าร�วมกิจกรรมใน
โรงเรียนของผู�สูงอายุ
บางส�วนที่บ�านอยู�
ห�างไกลจากโรงเรียน  
2. สถานที่ที่ใช�เปAน
โรงเรียนผู�สูงอายุ ยังมี
ความไม�สะดวกในด�าน
ความพร�อมของ
ห�องน้ํา และความ
พร�อมของ
โสตทัศนูปกรณK เช�น 
เครื่องฉาย
โปรเจคเตอรK เครื่อง
ขยายเสยีง เปAนต�น  
3. ยังขาดครูจิตอาสาที่
เปAนผู�ทรงคุณวุฒิหรือ
ปราชญKท�องถิ่นเข�ามา
มีส�วนร�วมในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู�และถ�ายทอด

  1. ประสานงานกับ
เทศบาลตาํบลหาดเจ�า
สําราญขอให�จัดบริการ
รถรับส�งนักเรียน
ผู�สูงอายุที่มีปeญหาด�าน
การเดินทางจากบ�านพัก
มายังโรงเรียนสาํหรับรุ�น
ต�อไป  
2. เสนอแนะไปยัง
เทศบาลตาํบลหาดเจ�า
สําราญเพื่อวางแผน
พัฒนาปรับปรุงด�าน
สถานที่และ
โสตทัศนูปกรณKให�มี
ความพร�อมต�อไป  
3. เสนอให�ทางเทศบาล
หาดเจ�าสําราญวางแผน
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมโรงเรียน
ผู�สูงอายุของตําบลหาด
เจ�าสําราญในรุ�นต�อไป



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 256) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

6. ความพึงพอใจของ
ผู�สูงอายุที่เข�าร�วม
โครงการ ระดับดีขึ้นไป  
เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome)  
1. ผู�สูงอายุมีภาวะ
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80  
 
ตัวชี้วัด เปXาหมาย และ
ผลการดําเนินงาน  
- เชิงปริมาณ  
1. จํานวนโรงเรียน
พัฒนาสมรรถนะ
ผู�สูงอายุฯ ในพื้นที่
ตําบลหาดเจ�าสําราญ 
เปXาหมาย1 โรงเรียน 
ผลการดําเนินงาน1 
โรงเรียน  
2.จํานวนชุมชนที่ได�รับ
การพัฒนาสมรรถนะ

2. การจัดกิจกรรม
ตามหลักสูตร จําเปAน
อย�างยิ่งที่ต�องยึด
ผู�เรยีนเปAนศูนยKกลาง
อย�างแท�จริง 
ผู�รับผิดชอบหลักใน
การจัดกิจกรรมควร
ให�ความสําคัญในการ
ค�นหาความต�องการที่
แท�จริงและ
ตอบสนองความ
ต�องการเหล�านั้น จึง
จะทําให�นักเรียน
ผู�สูงอายุเกิดความ
สนใจและมีแรงจูงใจ
ในการเข�าร�วม
กิจกรรมโรงเรียน
ผู�สูงอายุอย�าง
ต�อเนื่องตั้งแต�ต�นจน
จบหลักสตูรโดยไม�
ล�มเลิกหรือถอนตัว
กลางคัน ซึ่งจากการ

ความรู�ให�แก�นักเรียน
ผู�สูงอายุ  

เพื่อให�เกิดการพัฒนา
อย�างต�อเนื่องจนเปAน
ชุมชนต�นแบบด�านการ
จัดการสุขภาวะผู�สูงอายุ
ต�อไป  
4. ควรส�งเสริมการ
พัฒนาครูผู�ถ�ายทอด
เกี่ยวกับเทคนิคและ
วิธีการถ�ายทอดความรู�
สําหรับผู�สูงอายุอย�าง
เหมาะสม รวมทั้ง
ส�งเสริมครจูิตอาสาใน
ชุมชนให�มีศักยภาพและ
มีส�วนร�วมในการ
ถ�ายทอดความรู�  
5. ควรทําการศึกษาวิจัย
และตดิตามการ
ดําเนินงานของโรงเรยีน
ผู�สูงอายุอย�างต�อเนื่อง 
เพื่อให�เกิดการพัฒนา
งานและยกระดับให�
สามารถเปAนต�นแบบของ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 257) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ผู�สูงอายุ เปXาหมาย1 
ชุมชน ผลการ
ดําเนินงาน1 ชุมชน  
3. จํานวนผู�สูงอายุที่
เข�าร�วมโครงการ 
เปXาหมาย 30 คน ผล
การดําเนินงาน 36 คน  
- เชิงคุณภาพ  
1. ผู�สูงอายุที่เข�าร�วม
โครงการสามารถนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชนK
ได� ร�อยละ 80 อยู�
ระหว�างการวิเคราะหK
ข�อมูลผลการประเมิน  
2. ผู�สูงอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพตามหลัก 3 
อ. 2 ส. ได�ดีขึ้น ร�อยละ 
80 อยู�ระหว�างการ
วิเคราะหKข�อมูลผลการ
ประเมิน  
3. ผู�สูงอายุมีภาวะ
สุขภาพและคุณภาพ

ดําเนินการโรงเรียน
ผู�สูงอายุทั้ง 2 รุ�นของ
ตําบลหาดเจ�าสําราญ 
สามารถสะท�อนให�
เห็นแล�วว�า การยึด
หลักการทั้ง 2 ข�อ
ดังกล�าวเปAนปeจจัย
หลักสําคัญที่ทําให�
โครงการประสบ
ความสําเร็จ 

โรงเรียนผู�สูงอายุที่ดี
ต�อไป 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 258) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ชีวิตดีขึ้น ร�อยละ 80 
อยู�ระหว�างการ
วิเคราะหKข�อมูลผลการ
ประเมิน  
4. ความพึงพอใจของ
ผู�สูงอายุที่เข�าร�วม
โครงการ ระดับดีขึ้นไป 
อยู�ระหว�างการ
วิเคราะหKข�อมูลผลการ
ประเมิน 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 259) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

18. กิจกรรมการพัฒนาศูนยKบริการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนหาดเจ�าสําราญ บนเส�นทางท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือทะเลไทย คณะพยาบาลศาสตรK 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 260) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

1. เพื่อพัฒนาศูนยKบริการ
และการจัดการท�องเที่ยวเชิง
สุขภาพในพื้นที่ตําบลหาดเจ�า
สําราญ บนเส�นทางท�องเที่ยว
เชิงสุขภาพสายเกลือทะเล
ไทย  
2. เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก�
ประชาชนและชุมชนจากการ
พัฒนาบริการเชิงสุขภาพ 
และการจัดการท�องเที่ยวเชิง
สุขภาพสายเกลือทะเลไทย
อย�างมั่นคงและยั่งยืน  
3. เพื่อยกระดับภาวะสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนจัดการ
ท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสาย
เกลือทะเลไทย  
4. เพื่อพัฒนาชุมชนต�นแบบ
การจัดการท�องเที่ยวสุขภาพ
ดีวิถีไทยชายทะเลฝe�ง
ตะวันออก  

เปXาหมายเชิงผลผลติ 
(Output)  
1. ศูนยKบริการ
ท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จํานวน 1 แห�ง  
2. จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ 40 คน  
3. จํานวนรูปแบบ
บริการเชิงสุขภาพ 
อย�างน�อย 2 รูปแบบ  
4. ผู�เข�าร�วมโครงการ
ได�รับการพัฒนาและนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชนK
ได� ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80  
5. ผู�สูงอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพตามหลัก 3 
อ. 2 ส. ได�ดีขึ้น ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 6 
ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมโครงการ 
ระดับดีขึ้นไป ไม�น�อย

300,000.00 272,813.88   1. การดําเนินโครงการ
พัฒนาศูนยKบริการ
ท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ชุมชนหาดเจ�าสําราญ
ให�ประสบผลสําเร็จ 
จําเปAนอย�างยิ่งที่
จะต�องประสานความ
ร�วมมืออย�างใกล�ชิด
กับองคKกรและ
หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
ได�แก� เทศบาลตําบล
หาดเจ�าสําราญ 
โรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบลหาดเจ�า
สําราญ ชมรม
ผู�ประกอบการร�านค�า
หน�าหาดเจ�าสําราญ 
ชมรม อสม. ชมรม
ผู�สูงอายุ รวมทั้งผู�นํา
ในชุมชน เช�น กํานัน 
ผู�ใหญ�บ�าน ประธาน
กลุ�มต�างๆ ในชุมชน 

1. ปeญหา
กระบวนการอนุมตัิ
โครงการล�าช�าทําให�
การดําเนินงานบาง
กิจกรรมอาจไม�เปAนไป
ตามแผน  
2. เนื่องจากตําบล
หาดเจ�าสําราญเปAน
แหล�งท�องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงแห�งหนึ่งของ
จังหวัดเพชรบุรี 
ประชาชนส�วนใหญ�
ประกอบอาชีพประจํา 
ทําให�ไม�มีเวลาในการ
เข�าร�วมกิจกรรมเต็ม
เวลาตามกําหนดการ
ที่จัดให� เปAนเหตุให�มี
กลุ�มผู�เข�าร�วมกิจกรรม
บางส�วนไม�สามารถ
ผ�านการอบรมตามที่
หลักสตูรกําหนด ทํา
ให�ไม�สามารถสําเร็จ

1.ในการจัดกิจกรรมใน
ครั้งต�อไปควรปรับเวลา
เหลือครั้งละ 3 ชั่วโมง/
วันในช�วงเวลาเช�าตาม
ความสะดวกของผู�ร�วม
กิจกรรม  
2. ควรมีการประสาน
ความร�วมมือกับระหว�าง
กลุ�มผู�ประกอบการ 
เทศบาลตาํบลหาดเจ�า
สําราญ และ
โรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบลหาดเจ�า
สําราญ เพื่อร�วมกันเปAน
เจ�าภาพหลัก วาง
แนวทางในการพัฒนามี
คุณภาพยิ่งขึ้น และ
ผลักดันให�เกิดการ
รวมกลุ�มเปAนวิสาหกิจ
ชุมชนต�อไป  
3. ควรมีการพัฒนาต�อ
ยอดให�ผู�ผ�านการอบรม



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 261) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

กว�าร�อยละ 80  
 เปXาหมายเชิงผลลัพธK 
(Outcome) : รายได�ที่
เพิ่มขึ้นของผู�เข�าร�วม
โครงการ ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 10  
 
ตัวชี้วัด  
เชิงปริมาณ  
1. จํานวนศูนยKบริการ
ท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
เปXาหมาย 1 ศูนยK ผล
การดําเนินงาน1 ศูนยK  
2. จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ เปXาหมาย 40 
คน ผลการดําเนินงาน 
40 คน  
3. จํานวนรูปแบบ
บริการเชิงสุขภาพ 
อย�างน�อย 2 รูปแบบ 
ผลการดําเนินงาน 3 
รูปแบบ  

เพื่อสร�างการมีส�วน
ร�วมและความรู�สึกการ
เปAนเจ�าของ  
2. การจัดกิจกรรม
อบรมตามหลักสูตร
นวดสปาเพื่อสุขภาพ
และการออกกําลังกาย
ริมชายหาด จําเปAน
อย�างยิ่งที่ต�องยึด
ผู�เรยีนเปAนศูนยKกลาง
และมีการปรับเปลีย่น
เวลาให�สอดคล�องกับ
บริบทของพื้นที่และ
เวลาว�างของผู�เข�ารับ
การอบรม เนื่องจาก
ส�วนใหญ�เปAน
ผู�ประกอบการและผู�ที่
ทํางานรับจ�างใช�
แรงงานอยู�บริเวณ
ชายหาดเจ�าสําราญอยู�
ก�อนแล�ว ผู�รับผิดชอบ
หลักในการจัด

การอบรมและรับใบ
ประกาศนียบัตรการ
สําเรจ็หลักสูตรได�  
3. จากการประชุมผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียของ
ชุมชนเพื่อหาข�อสรุป
เปAนแนวทางในด�าน
การบริหารจัดการ 
และการจัดระบบการ
ให�บริการของ
ศูนยKบริการท�องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ซึ่งไม�
สามารถดําเนินการได�
โดยคณะพยาบาล
ศาสตรKเท�านั้น E197
ยังขาดหน�วยงานที่
เปAนเจ�าภาพหลักที่
ชัดเจนในชุมชน  

และได�นําไปประกอบ
อาชีพจริงในพื้นที่ได�รับ
การอบรมหลักสตูรการ
นวดที่ผ�านการรับรอง
มาตรฐานจากกระทรวง
สาธารณสุข และ
สนับสนุนให�ผู�ผ�านการ
อบรมเข�ารบัการทดสอบ
มาตรฐานฝ-มือแรงงาน
แห�งชาติระดับที่ 1 ด�าน
การนวดต�อไป  
4. เสนอให�ทางเทศบาล
หาดเจ�าสําราญวางแผน
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ร�วมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนาอย�าง
ต�อเนื่องจนเปAนชุมชน
ต�นแบบด�านการ
จัดบริการท�องเที่ยวเชิง
สุขภาพต�อไป  
5. ควรทําการศึกษาวิจัย
และตดิตามการ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 262) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

4. รายได�ที่เพิ่มขึ้นของ
ผู�เข�าร�วมโครงการ ร�อย
ละ 10 รอผลการ
ประเมินเก็บข�อมูล
ระหว�าง 1 เม.ย. ถึง 30 
มิ.ย. 62 4.2  
เชิงคุณภาพ  
1. ผู�เข�าร�วมโครงการ
ได�รับการพัฒนาและนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชนK
ได� เปXาหมาย ร�อยละ 
80 ผลการดําเนินงาน 
ร�อยละ 45(สําเร็จ
หลักสตูร 18 คน)  
2. ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมโครงการ 
ระดับดีขึ้นไป 
เปXาหมาย ร�อยละ 80 
ผลการดําเนินงาน ร�อย
ละ 100  

กิจกรรมควรให�
ความสําคัญในการ
ค�นหาความต�องการที่
แท�จริงและตอบสนอง
ความต�องการเหล�านั้น 
จึงจะทําให�ผู�เข�ารับ
การอบรมเกิดความ
สนใจและมีแรงจูงใจ
ในการเข�าร�วม
กิจกรรมอย�างต�อเนื่อง
ตั้งแต�ต�นจนจบ
หลักสตูรโดยไม�ล�มเลิก
หรือถอนตัวกลางคัน  

ดําเนินงานของ
ศูนยKบริการท�องเที่ยว
เชิงสุขภาพอย�าง
ต�อเนื่อง เพื่อให�เกิดการ
พัฒนางานและยกระดับ
ให�สามารถเปAนต�นแบบ
ที่ดีต�อไป 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 263) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

โครงการที่ 37 โครงการอนุรักษKพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
3. กิจกรรมบรหิารจัดการโครงการอนุรักษKพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    144,000.00 17,283.00 1. โครงการผ�านการ
ขออนุมัติดําเนินการ 
จํานวน 19 โครงการ  
2. ดําเนินการประชุม
คณะทํางานโครงการ
อนุรักษKพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี จํานวน 1 
ครั้ง  
3.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 5  
- ได�จัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษK
พันธุกรรมพืชฯ 1 
นิทรรศการ  

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 264) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

4. กิจกรรมการใช�กระบวนการรีโทรเกรเดชันของแปXงเพื่อชะลอการสลายตัวของเนื้อตาลสุกแห�ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    200,000.00 56,223.45 ศึกษาวิธีการบอบแห�ง
เนื้อตาลสุกที่อุณหภูมิ
และความหนาของ
เนื้อตาลที่เหมาะสม
ในการรักษาสเีหลือง
ส�มพบว�าการใช�
อุณหภูมติ่ํา 55 องศา
เซลเซียส ความหนา
ประมาณ 1 มิMลลิ
เมตร และทําการตี
ปe�นเนื้อตาลนาน
ประมาณ 2 นาที/
100 กรัม จะทําให�
เนื้อตาลมีพื้นที่ผิวเพ�Mม
ขึ้นมากกว�าก�อนตีปe�น 
ทําให�ใช�ระยะเวลา
อบแห�งด�วยลมร�อน
สั้นลง ช�าวยให�สี
เหลืองส�มเปลีย่นไป
น�อยลง 

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 265) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

5. กิจกรรมสํารวจความหลากหลายของพันธุKปลา ที่ได�จากการทําประมงบริเวณชายฝe�งจังหวัดเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    70,000.00 9,625.00 เก็บข�อมูลตั้งแต�เดือน
ตุลาคม 2,561 – 
มีนาคม 2,562 พบ
พันธุKปลา 37 ชนิด 
จาก 33 สกุล 21 วงศK 
14 อันดับ ส�งผลการ
ดําเนินงานในเบื้องต�น
ในรูปแบบผลการวิจัย
ไปยังการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
IAMBEST ครั้งที่ 4 
(รอพิจารณาผล)  

      

6. กิจกรรมผลของสารเคลือบผิวและบรรจุภณัฑKในการยืดอายุการเก็บรักษาลูกตาลอ�อน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    63,000.00 16,272.00 1. ลงพื้นที่สํารวจคน
เฉาะตาล ในเขต
อําเภอบ�านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
คัดเลือกตัวอย�าง
สําหรับการทําการ
ทดลอง  

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 266) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

2. ทดลองหาระดบั
ความเข�มข�นของสาร
เคลือบผิว 2 ชนิด คือ 
สารสกัดจากแตงกวา 
และสารสกัดจากว�าน
หางจระเข� เพื่อทํา
การทดลองต�อไป  

7. กิจกรรมเว็บไซตKประชาสัมพันธKโครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    20,000.00 17,790.00 ดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซตK 
อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี 
โดยการเสริมระบบ
บริหารเว็บไซตKพัฒนา 
MySqlพร�อมกับ
บันทึกระบบลง
ฐานข�อมูล หน�า
แสดงผลพัฒนามา
จาก 
Bootstarp4.4.7 
รองรับการทํางานบน
มือถือและอุปกรณKไร�
สาย และมีประสา

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 267) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

สัมพันธKกิจกรรมช�วง
ไตรมาส 1 และ 2 
จํานวน 2 กิจกรรม  

8. การดูดซับคารKบอนของตาล จังหวัดเพชรบุรี  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    11,800.00 3,724.00 ในช�วงไตรมาสที่ 2 
ขออนุมัติดําเนินงาน
กิจกรรมเรียบร�อย
แล�ว อยู�ระหว�างการ
เก็บข�อมูลผลการ
ดําเนินงานกิจกรรม
จะสิ้นสุดในไตรมาสที่ 
4 

      

9. ปริมาณสารหอม (2-acetyl- 1-pyrroline) และกิจกรรมต�านอนุมูลอิสระของข�าวหอมพันธุK คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    150,000.00 20,941.98 ในช�วงไตรมาสที่ 2 ขอ
อนุมัติดําเนินงาน
กิจกรรมเรียบร�อยแล�ว 
อยู�ระหว�างการเก็บ
ข�อมูลผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมจะ
สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4 
 

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 268) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

10. ปรับปรุงและจัดแสดงศูนยKเรยีนรู�ความหลากหลายทางชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    150,000.00 42,061.00 ในช�วงไตรมาสที่ 2 ขอ
อนุมัติดําเนินงาน
กิจกรรมเรียบร�อยแล�ว 
อยู�ระหว�างการเก็บ
ข�อมูลผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมจะ
สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4 

      

11. ศึกษาชีววิทยาของตาล  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    100,000.00 69,750.00 ในช�วงไตรมาสที่ 2 ขอ
อนุมัติดําเนินงาน
กิจกรรมเรียบร�อยแล�ว 
อยู�ระหว�างการเก็บ
ข�อมูลผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมจะ
สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4 

      

12. รวบรวมและอนุรักษKพันธุกรรมกล�วยไม� คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    150,000.00 117,750.00 ในช�วงไตรมาสที่ 2 
ขออนุมัติดําเนินงาน
กิจกรรมเรียบร�อย
แล�ว อยู�ระหว�างการ

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 269) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

เก็บข�อมูลผลการ
ดําเนินงานกิจกรรม
จะสิ้นสุดในไตรมาสที่ 
4 

13. อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    40,000.00 0.00 ในช�วงไตรมาสที่ 2 
ขออนุมัติดําเนินงาน
กิจกรรมเรียบร�อย
แล�ว อยู�ระหว�างการ
เก็บข�อมูลผลการ
ดําเนินงานกิจกรรม
จะสิ้นสุดในไตรมาสที่ 
4 

      

14. ดําเนินการและพัฒนาปรับปรงุสวนพฤกษศาสตรKเพชรวนาลัย  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    150,000.00 0.00 ในช�วงไตรมาสที่ 2 
ขออนุมัติดําเนินงาน
กิจกรรมเรียบร�อย
แล�ว อยู�ระหว�างการ
เก็บข�อมูลผลการ
ดําเนินงานกิจกรรม

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 270) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

จะสิ้นสุดในไตรมาสที่ 
4 

15. สํารวจความหลากหลายและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    150,000.00 117,750.00 ในช�วงไตรมาสที่ 2 ขอ
อนุมัติดําเนินงาน
กิจกรรมเรียบร�อยแล�ว 
อยู�ระหว�างการเก็บ
ข�อมูลผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมจะ
สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4 

      

16. อบรมปฏิบัติการนักพฤกษศาสตรKรุ�นเยาวK รุ�นที่ 8  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    45,000.00 0.00 ในช�วงไตรมาสที่ 2 ขอ
อนุมัติดําเนินงาน
กิจกรรมเรียบร�อยแล�ว 
อยู�ระหว�างการเก็บ
ข�อมูลผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมจะ
สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4 
 
 
 

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 271) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

17. การใช�ประโยชนKเชิงนิเวศจากตาลโตนด (Borassus flabellifer L.) ของสัตวKชนิดต�างๆที่มาอาศัย คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    100,000.00 0.00 ในช�วงไตรมาสที่ 2 ขอ
อนุมัติดําเนินงาน
กิจกรรมเรียบร�อยแล�ว 
อยู�ระหว�างการเก็บ
ข�อมูลผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมจะ
สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4 

      

18. การสํารวจและทําแผนที่พื้นที่ปลูกตาลจังหวัดเพชรบุรี  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    20,000.00 0.00 ในช�วงไตรมาสที่ 2 ขอ
อนุมัติดําเนินงาน
กิจกรรมเรียบร�อยแล�ว 
อยู�ระหว�างการเก็บ
ข�อมูลผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมจะ
สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4 

      

19. การสํารวจคุณภาพดินและจุลนิทรียKในดินบริเวณพื้นที่ปลูกตาล จังหวัดเพชรบุรี  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    150,000.00 28,470.00 ในช�วงไตรมาสที่ 2 ขอ
อนุมัติดําเนินงาน
กิจกรรมเรียบร�อยแล�ว 
อยู�ระหว�างการเก็บ

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 272) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ข�อมูลผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมจะ
สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4 

20. การพัฒนาผลิตภัณฑKเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากตาลโตนดร�วมกับชุมชนใน อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

    60,000.00 59,828.00 ในช�วงไตรมาสที่ 2    
ขออนุมัติดําเนินงาน
กิจกรรมเรียบร�อยแล�ว 
อยู�ระหว�างการเก็บ
ข�อมูลผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมจะ
สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4 

      

โครงการที่ 40 โครงการยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด�านความสามารถในการผลติสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันในระดับสากล 
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรขีันธK เขต 1: การพัฒนาการจัดการเรียนรู�ด�วยอินโฟกราฟkก (Infographics) โดยใช�
โปรแกรมคอมพิวเตอรK คณะครุศาสตรK 
1. วัตถุประสงคK  
1.1 เพื่อพัฒนาโรงเรียน
เครือข�ายการจัดการเรยีนรู�
ด�วยอินโฟกราฟkกด�วย
โปรแกรมคอมพิวเตอรK  
1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ครู อาจารยKในด�านการ

2. ตัวชี้วัด  
2.1 เชิงปริมาณ  
- จํานวนโรงเรีนที่เข�า
ร�วมโครงการ 8 
โรงเรียน  
- จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ 81 คน  

176,800.00 111,948.00         



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 273) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

จัดการเรียนรู�ด�วยอินโฟ
กราฟkกด�วยโปรแกรม
คอมพิวเตอรK  
1.3 เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ต�นแบบการจัดการเรียนรู�
ด�วยอินโฟกราฟkกด�วย
โปรแกรมคอมพิวเตอรK  

- จํานวนโรงเรียน
ต�นแบบ 4 โรงเรียน  
- จํานวนโรงเรียน
เครือข�าย 4 โรงเรียน  
2.2 เชิงคุณภาพ  
- ครูผู�เข�าร�วมกิจกรรม
นําความรู�ไปใช�ในการ
จัดการเรียนรู� ร�อยละ 
80  
- ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อย
ละ 80  
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ของครูที่เปAน
สมาชิกชมรมเครือข�าย  
2.3 เชิงต�นทุน  
- ได�รับจัดสรร 
176,800 บาท เบิกจ�าย
จริง 176,800 บาท 
คงเหลือ 0 บาท  
2.4 เชิงเวลา โครงการ
แล�วเสร็จตาม



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 274) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและอุปสรรค ข2อเสนอแนะ 

ระยะเวลาที่กําหนด 
ไตรมาส 3 

โครงการที่ 44 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู� 
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตรKฯ  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

 

  70,000.00 70,000.00 ดําเนินงานในไตรมาส
ที่ 4 ช�วงเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม 
2,562 

      

15. ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการฯ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    30,000.00 0.00 ประสานงาน
เครือข�ายราชภัฏ
ภูมิภาคตะวันตกเพื่อ
ดําเนินกิจกรรม  
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