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สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํป� 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 (ตุลาคม-กันยายน)

งบประมาณทั้งส้ิน 672,040,900.00 บาท

เบิกจ.าย 563,332,874.44 บาท 83.82%

คงเหลือ 108,708,025.56 บาท 16.18%

งบประมาณทั้งส้ิน 536,921,800.00 บาท

เบิกจ.าย 456,563,248.76 บาท 85.03%

คงเหลือ 80,358,551.24 บาท 14.97%

งบประมาณทั้งส้ิน 88,623,700.00 บาท

เบิกจ.าย 63,472,993.54 บาท 71.62%

คงเหลือ 25,150,706.46 บาท 28.38%

งบประมาณทั้งส้ิน 39,922,700.00 บาท

เบิกจ.าย 36,753,621.14 บาท 92.06%

คงเหลือ 3,169,078.86 บาท 7.94%

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 6,572,700.00 บาท

เบิกจ.าย 6,543,011.00 บาท 99.55%

คงเหลือ 29,689.00 บาท 0.45%

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คร้ังท่ี 12/2562 

วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 

งบประมาณ
ภาพรวม

งบประมาณ
รายจ.าย
ประจํา

งบประมาณ
รายจ.าย

ยุทธศาสตร:

งบประมาณ
รายจ.ายตาม
ภารกิจหลัก

งบประมาณ
รายจ.าย

แผนงานฉุกเฉิน
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เบิกจ�าย, 
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สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�  
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม – กันยายน) 

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 4 ซ่ึงมีงบประมาณท้ังสิ้น 672,040,900.00 บาท เบิกจ'าย 
563,332,874.44 บาท คิดเป.นร�อยละ 83.82 

 
1. การเบิกจ.ายงบประมาณภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น 

672,040,900 บาท 

เบิกจ.าย คงเหลือ 

563,332,874.44 บาท 108,708,025.56 บาท 

83.82% 

16.18% 
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2. การเบิกจ.ายงบรายจ.ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเบิกจ.ายงบรายจ.ายยุทธศาสตร9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ.าย คงเหลือ 

536,921,800 บาท 456,563,248.76 บาท 80,358,551.24 บาท 

85.03% 

14.97% 

งบประมาณทั้งสิ้น 

88,623,700 บาท 

เบิกจ.าย คงเหลือ 

63,472,993.54 บาท 25,150,706.46 บาท 

71.62% 

28.38% 
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4. การเบิกจ.ายงบรายจ.ายภารกิจหลักของหน.วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร,ท่ี 1 
การสร�างความ
โดดเด'นด�าน

อาหารและการ
ท'องเท่ียว

ยุทธศาสตร,ท่ี 2 
ยกระดับคุณภาพ

บัณฑิต

ยุทธศาสตร,ท่ี 3 
การผลิตและ

พัฒนาวิชาชีพครู

ยุทธศาสตร,ท่ี 4 
การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตร,ท่ี 5 
การพัฒนาท�องถ่ิน

ยุทธศาสตร,ท่ี 6 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
บริหาร

งบประมาณ 6,000,000.00 20,229,000.00 2,818,000.00 10,160,600.00 37,326,300.00 12,089,800.00

เบิกจ'าย 3,084,279.44 10,480,952.91 1,165,259.50 4,331,610.10 10,373,639.52 5,018,489.37

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

งบประมาณ เบิกจ'าย

งบประมาณทั้งสิ้น 

39,922,700 บาท 

เบิกจ.าย คงเหลือ 

36,753,621.14 บาท 3,169,078.86 บาท 

92.06% 

7.94% 
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5. การเบิกจ.ายงบรายจ.ายแผนงานฉุกเฉิน  
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งบประมาณ เบิกจ'าย

งบประมาณทั้งสิ้น 

6,572,700 บาท 

เบิกจ.าย คงเหลือ 

6,543,011.00 บาท 29,689.00 บาท 

99.55% 

0.45% 



 

 

- ภาคผนวก 1 – 

 

 

 















 

 

- ภาคผนวก 2 – 

 

 

 



ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ

1 รายจ
ายประจํา 445,694,300.00   387,764,364.42   87.00   57,929,935.58     91,227,500.00      68,798,884.34      75.41   22,428,615.66    536,921,800.00   456,563,248.76   85.03     80,358,551.24     

1.1 งบบุคลากร 253,365,300.00     250,290,262.98     98.79    3,075,037.02        29,412,000.00       27,836,990.33       94.65    1,575,009.67       282,777,300.00     278,127,253.31     98.36      4,650,046.69        

1.2 งบดําเนินงาน 17,516,571.00      16,955,372.44      96.80    561,198.56           46,815,500.00       36,928,804.01       78.88    9,886,695.99       64,332,071.00      53,884,176.45      83.76      10,447,894.55      

1.2 งบลงทุน (ครุภัณฑ! ที่ดิน และสิ่งก'อสร)าง) 174,812,429.00     120,518,729.00     68.94    54,293,700.00      15,000,000.00       4,033,090.00         26.89    10,966,910.00     189,812,429.00     124,551,819.00     65.62      65,260,610.00      

2 รายจ
ายตามภารกิจหลักของหน
วยงาน 25,134,100.00     23,181,575.16     92.23   1,952,524.84       14,788,600.00      13,572,045.98      91.77   1,216,554.02      39,922,700.00     36,753,621.14     92.06     3,169,078.86       

1) คณะครุศาสตร!            919,500.00 844,275.72           91.82    75,224.28                        739,200.00 464,408.06            62.83    274,791.94         1,658,700.00        1,308,683.78        78.90      350,016.22           

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร         1,016,000.00 1,013,985.51        99.80    2,014.49                          816,800.00 806,711.40            98.76    10,088.60           1,832,800.00        1,820,696.91        99.34      12,103.09            

3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ            994,200.00 994,200.00           100.00  -                                  799,200.00 774,314.63            96.89    24,885.37           1,793,400.00        1,768,514.63        98.61      24,885.37            

4) คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         1,407,900.00 1,137,077.01        80.76    270,822.99                    1,131,700.00 1,045,925.87         92.42    85,774.13           2,539,600.00        2,183,002.88        85.96      356,597.12           

5) คณะพยาบาลศาสตร!            816,200.00 731,132.74           89.58    85,067.26                        656,300.00 599,917.52            91.41    56,382.48           1,472,500.00        1,331,050.26        90.39      141,449.74           

6) คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร!         4,194,800.00 3,340,300.88        79.63    854,499.12                    3,452,400.00 3,348,701.93         97.00    103,698.07         7,647,200.00        6,689,002.81        87.47      958,197.19           

7) คณะวิทยาการจัดการ         1,787,400.00 1,678,803.78        93.92    108,596.22                    1,436,900.00 1,344,732.24         93.59    92,167.76           3,224,300.00        3,023,536.02        93.77      200,763.98           

8) คณะวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี         3,141,500.00 3,140,756.21        99.98    743.79                          1,319,600.00 1,180,767.50         89.48    138,832.50         4,461,100.00        4,321,523.71        96.87      139,576.29           

9) สํานักงานอธิการบดี         6,964,500.00 6,650,221.61        95.49    314,278.39                    2,513,500.00 2,295,002.12         91.31    218,497.88         9,478,000.00        8,945,223.73        94.38      532,776.27           

10) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         1,328,700.00 1,291,062.62        97.17    37,637.38                     1,068,200.00 938,279.47            87.84    129,920.53         2,396,900.00        2,229,342.09        93.01      167,557.91           

11) สํานักส'งเสริมวิชาการและงานทะเบียน         2,056,400.00 1,875,501.28        91.20    180,898.72                       447,200.00 386,532.00            86.43    60,668.00           2,503,600.00        2,262,033.28        90.35      241,566.72           

12) สถาบันวิจัยและส'งเสริมศิลปวัฒนธรรม            507,000.00 484,257.80           95.51    22,742.20                        407,600.00 386,753.24            94.89    20,846.76           914,600.00           871,011.04           95.23      43,588.96            

3 รายจ
ายตามยุทธศาสตร.มหาวิทยาลัย 42,533,900.00     27,668,592.47     65.05   14,865,307.53     46,089,800.00      35,804,401.07      77.68   10,285,398.93    88,623,700.00     63,472,993.54     71.62     25,150,706.46     

ยุทธศาสตร.ที่ 1 การสร�างความโดดเด
นด�านอาหารและการท
องเที่ยว -                    -                    -      -                    6,000,000.00        4,446,391.19        74.11   1,553,608.81      6,000,000.00       4,446,391.19       74.11     1,553,608.81       

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรโดยเน)นการปฏิบัติด)านอาหารและการท'องเที่ยว -                      -                      -       -                      956,000.00            814,062.25            85.15    141,937.75         956,000.00           814,062.25           85.15      141,937.75           

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด)านอาหารและการท'องเที่ยว -                      -                      -       -                      194,000.00            187,328.00            96.56    6,672.00             194,000.00           187,328.00           96.56      6,672.00              

3 โครงการสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และเผยแพร'งานวิจัยด)านอาหาร

และการท'องเที่ยว

-                      -                      -       -                      800,000.00            359,505.00            44.94    440,495.00         800,000.00           359,505.00           44.94      440,495.00           

4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพด)านอาหารและการท'องเที่ยว

ระดับชาติและนานาชาติ

-                      -                      -       -                      2,850,000.00         2,686,859.94         94.28    163,140.06         2,850,000.00        2,686,859.94        94.28      163,140.06           

5 โครงการจัดตั้งศูนย!ความเป?นเลิศด)านอาหารและการท'องเที่ยว -                      -                      -       -                      400,000.00            398,636.00            99.66    1,364.00             400,000.00           398,636.00           99.66      1,364.00              

6 โครงการยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง -                      -                      -       -                      800,000.00            -                       -       800,000.00         800,000.00           -                      -         800,000.00           

รวม (บาท)

รายงานผลการเบิกจ
ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4

(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ยุทธศาสตร./โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณแผ
นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได� (บาท)
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ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ

รวม (บาท)
ยุทธศาสตร./โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณแผ
นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได� (บาท)

ยุทธศาสตร.ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต -                    -                    -      -                    20,229,000.00      16,497,158.55      81.55   3,731,841.45      20,229,000.00     16,497,158.55     81.55     3,731,841.45       

7 โครงการพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรให)ได)มาตรฐาน TQF และ 

TQR

                       -                          -            -   -                               2,568,480.00          1,581,001.44 61.55    987,478.56         2,568,480.00        1,581,001.44        61.55      987,478.56           

8 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย!ให)มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ                        -                          -            -   -                               1,920,000.00          1,165,210.62 60.69    754,789.38         1,920,000.00        1,165,210.62        60.69      754,789.38           

9 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต'างประเทศของอาจารย!และบุคลากร                        -   -                      -       -                                  204,600.00 -                       -       204,600.00         204,600.00           -                      -         204,600.00           

10 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให)พร)อมทํางานด)วยวิชาการ วิชาชีพ

และทักษะในศตวรรษที่ 21

-                      -                      -       -                      3,488,000.00         2,942,647.86         84.36    545,352.14         3,488,000.00        2,942,647.86        84.36      545,352.14           

11 โครงการพัฒนาอัตลักษณ!และคุณลักษณะที่พึงประสงค! -                      -                      -       -                      1,500,000.00         1,300,654.80         86.71    199,345.20         1,500,000.00        1,300,654.80        86.71      199,345.20           

12 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา -                      -                      -       -                      6,470,000.00         6,209,517.49         95.97    260,482.51         6,470,000.00        6,209,517.49        95.97      260,482.51           

13 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต'างประเทศของนักศึกษา -                      -                      -       -                      -                       -                       -       -                    -                      -                      -         -                      

14 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมจิตอาสาด)วยศาสตร!พระราชา -                      -                      -       -                      1,000,000.00         708,795.00            70.88    291,205.00         1,000,000.00        708,795.00           70.88      291,205.00           

15 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน)นการเรียนรู)จากการ

ปฏิบัติและสร)างความร'วมมือกับสถานประกอบการและเครือข'าย

-                      -                      -       -                      1,880,100.00         1,442,361.66         76.72    437,738.34         1,880,100.00        1,442,361.66        76.72      437,738.34           

16 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน! -                      -                      -       -                      1,197,820.00         1,146,969.68         95.75    50,850.32           1,197,820.00        1,146,969.68        95.75      50,850.32            

ยุทธศาสตร.ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู -                    -                    -      -                    2,818,000.00        2,500,683.50        88.74   317,316.50        2,818,000.00       2,500,683.50       88.74     317,316.50         

17 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูให)พร)อมทํางานด)วยวิชาการ และ

ทักษะในศตวรรษที่ 21

-                      -                      -       -                      1,420,000.00         1,296,919.50         91.33    123,080.50         1,420,000.00        1,296,919.50        91.33      123,080.50           

18 โครงการพัฒนาอาจารย!เป?นอาจารย!ต)นแบบด)านการศึกษา -                      -                      -       -                      300,000.00            275,972.00            91.99    24,028.00           300,000.00           275,972.00           91.99      24,028.00            

19 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน)นการเรียนรู)จากการปฏิบัติ

จริงร'วมกับโรงเรียนเครือข'ายในท)องถิ่น

-                      -                      -       -                      448,000.00            444,780.00            99.28    3,220.00             448,000.00           444,780.00           99.28      3,220.00              

20 โครงการศูนย!พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท)องถิ่นโดยใช)

โรงเรียนเป?นฐาน

-                      -                      -       -                      200,000.00            171,730.00            85.87    28,270.00           200,000.00           171,730.00           85.87      28,270.00            

21 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให)เป?นศูนย!ฝMกปฏิบัติการและการวิจัย

เป?นต)นแบบให)กับโรงเรียนในท)องถิ่น

-                      -                      -       -                      100,000.00            82,704.00             82.70    17,296.00           100,000.00           82,704.00            82.70      17,296.00            

22 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน -                      -                      -       -                      250,000.00            128,578.00            51.43    121,422.00         250,000.00           128,578.00           51.43      121,422.00           

23 โครงการพัฒนาระบบฐานข)อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู -                      -                      -       -                      100,000.00            100,000.00            100.00  -                    100,000.00           100,000.00           100.00    -                      
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ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ

รวม (บาท)
ยุทธศาสตร./โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณแผ
นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได� (บาท)

ยุทธศาสตร.ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5,207,600.00       3,470,512.00       66.64   1,737,088.00       4,953,000.00        2,312,158.82        46.68   2,640,841.18      10,160,600.00     5,782,670.82       56.91     4,377,929.18       

24 โครงการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม องค!ความรู) เพื่อใช)ประโยชน!

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสร)างมูลค'าเพิ่มเชิงพาณิชย! หรือ

เศรษฐกิจสร)างสรรค!

-                      -                      -       -                      480,000.00            445,549.07            92.82    34,450.93           480,000.00           445,549.07           92.82      34,450.93            

25 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถ

สมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ

-                      -                      -       -                      700,000.00            209,461.00            29.92    490,539.00         700,000.00           209,461.00           29.92      490,539.00           

26 โครงการพัฒนาศูนย!วิจัยเฉพาะทางและแสวงหาแหล'งทุนจากภายนอก

หรือภาคอุตสาหกรรม

-                      -                      -       -                      200,000.00            100,000.00            50.00    100,000.00         200,000.00           100,000.00           50.00      100,000.00           

27 โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค!ให)ได)รับการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

-                      -                      -       -                      300,000.00            -                       -       300,000.00         300,000.00           -                      -         300,000.00           

28 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร)างมูลค'าเพิ่ม(Value 

Creation) สู'เชิงพาณิชย! / อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร)างสรรค!

5,207,600.00        3,470,512.00        -       1,737,088.00        1,223,000.00         420,230.00            34.36    802,770.00         6,430,600.00        3,890,742.00        60.50      2,539,858.00        

29 โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร'งานวิจัยหรืองานสร)างสรรค!ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

-                      -                      -       -                      1,550,000.00         1,096,582.75         70.75    453,417.25         1,550,000.00        1,096,582.75        70.75      453,417.25           

30 โครงการสนับสนุนงานวิจัย R2R -                      -                      -       -                      500,000.00            40,336.00             8.07      459,664.00         500,000.00           40,336.00            8.07       459,664.00           

ยุทธศาสตร.ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 37,326,300.00     24,198,080.47     64.83   13,128,219.53     -                     -                     -      -                   37,326,300.00     24,198,080.47     64.83     13,128,219.53     

31 โครงการยกระดับสินค)าชุมชน OTOP 2,040,000.00        1,311,849.75        64.31    728,150.25           -                       -                       -       -                    2,040,000.00        1,311,849.75        64.31      728,150.25           

32 โครงการแก)ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 10,120,000.00      6,499,500.39        64.22    3,620,499.61        -                       -                       -       -                    10,120,000.00      6,499,500.39        64.22      3,620,499.61        

33 โครงการส'งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข)าใจสิทธิ

หน)าที่ของตนเองและผู)อื่น

2,000,000.00        1,133,803.60        56.69    866,196.40           -                       -                       -       -                    2,000,000.00        1,133,803.60        56.69      866,196.40           

34 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู)ด)านการอ'านการเขียนและการคิด

วิเคราะห!ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,040,000.00        1,862,916.00        91.32    177,084.00           -                       -                       -       -                    2,040,000.00        1,862,916.00        91.32      177,084.00           

35 โครงการพัฒนาความรู) ทักษะด)านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 

สําหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

6,000,000.00        1,659,246.97        27.65    4,340,753.03        -                       -                       -       -                    6,000,000.00        1,659,246.97        27.65      4,340,753.03        

36 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 8,149,200.00        5,651,781.96        69.35    2,497,418.04        -                       -                       -       -                    8,149,200.00        5,651,781.96        69.35      2,497,418.04        

37 โครงการอนุรักษ!พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 3,537,100.00        3,018,749.70        85.35    518,350.30           -                       -                       -       -                    3,537,100.00        3,018,749.70        85.35      518,350.30           

38 โครงการผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม 1,100,000.00        838,396.64           76.22    261,603.36           -                       -                       -       -                    1,100,000.00        838,396.64           76.22      261,603.36           

39 โครงการตามยุทธศาสตร!ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 800,000.00           694,986.46           86.87    105,013.54           -                       -                       -       -                    800,000.00           694,986.46           86.87      105,013.54           

40 โครงการยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด)านความสามารถในการ

ผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข'งขันใน

ระดับสากล

1,540,000.00        1,526,849.00        99.15    13,151.00            -                       -                       -       -                    1,540,000.00        1,526,849.00        99.15      13,151.00            
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ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ

รวม (บาท)
ยุทธศาสตร./โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณแผ
นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได� (บาท)

ยุทธศาสตร.ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร -                    -                    -      -                    12,089,800.00      10,048,009.01      83.11   2,041,790.99      12,089,800.00     10,048,009.01     83.11     2,041,790.99       

41 โครงการพัฒนาผู)บริหารมืออาชีพ -                      -                      -       -                      900,000.00            669,898.00            74.43    230,102.00         900,000.00           669,898.00           74.43      230,102.00           

42 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ -                      -                      -       -                      1,389,800.00         786,495.41            56.59    603,304.59         1,389,800.00        786,495.41           56.59      603,304.59           

43 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว -                      -                      -       -                      4,300,000.00         3,777,125.76         87.84    522,874.24         4,300,000.00        3,777,125.76        87.84      522,874.24           

44 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

ความรู)

-                      -                      -       -                      2,000,000.00         1,809,030.84         90.45    190,969.16         2,000,000.00        1,809,030.84        90.45      190,969.16           

45 โครงการพัฒนาภาพลักษณ!ที่ดีของมหาวิทยาลัย -                      -                      -       -                      1,500,000.00         1,005,540.00         67.04    494,460.00         1,500,000.00        1,005,540.00        67.04      494,460.00           

46 โครงการพัฒนาด)านเทคโนโลยีดิจิทัล -                      -                      -       -                      2,000,000.00         1,999,919.00         100.00  81.00                 2,000,000.00        1,999,919.00        100.00    81.00                  

4 รายการค
าใช�จ
ายตามแผนงานฉุกเฉิน -                    -                    -      -                    6,572,700.00        6,543,011.00        99.55   29,689.00          6,572,700.00       6,543,011.00       99.55     29,689.00           

513,362,300.00   438,614,532.05   85.44   74,747,767.95     158,678,600.00    124,718,342.39    78.60   33,960,257.61    672,040,900.00   563,332,874.44   83.82     108,708,025.56   รวมทั้งสิ้น

หนา้ที� 15



 

 

- ภาคผนวก 3 - 

 

 



วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม  เป�าหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

 เป�าหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome) ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน องค�ความรู0และบทเรียนที่ได0รับ ป6ญหาและอุปสรรค ข0อเสนอแนะ

1. เพื่อจัดหาหนังสือ ตํารา วารสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส�ด�านการ

ท�องเที่ยวและอาหาร   

2. เพื่อเพิ่มแหล�งเรียนรู�ที่สนับสนุนความเป(นเลิศด�านการท�องเที่ยว

และอาหารที่หลากหลาย

จัดหาหนังสือ ตํารา วารสาร หนังสือพิมพ� สื่ออิเล็กทรอนิกส� ทั้งภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ ด�านอาหารและการท�องเที่ยว จัดหา

โดยวิธีการซื้อ ซึ่งป2งบประมาณ 2562 จัดหาได�จํานวน 360 เล�ม มีการเบิกจ�ายจริง 295,116.75 บาท คงเหลือ  4,883.25 บาท ได�ดังนี้ 

1) หนังสือ จํานวน 270 เล�ม 

2) วารสารและหนังสือพิมพ� จํานวน 68 ฉบับ

3) สื่ออิเล็กทรอนิกส�จากฐานข�อมูล EBSCO Discovery Service จํานวน 22 ชื่อเรื่อง

ด�านตัวชี้วัดและเปPาหมาย เพิ่มขึ้น ร�อยละ 2 จากจํานวนสื่อทั้งหมด 7,609 เล�ม จัดหาได� 360 เล�ม คิดเป(น เพิ่มขึ้นร�อยละ 4.73

1. ราคาของสื่อสิ่งพิมพ�ที่แพงขึ้น โดยเฉพาะหนังสือ

ภาษาต�างประเทศ

2. ผู�ใช�บริการมีการเสนอคัดเลือกสื่อเข�าห�องสมุดเป(นจํานวน

มากทําให�ไม�สามารถจัดหาได�ทั้งหมด

เชิงปริมาณ

1. จํานวนรายการเข�าแข�งขัน 4 รายการ

2. จํานวนผู�เข�าแข�งขัน 7 คน

เชิงคุณภาพ

1. นักศึกษาได�รับรางวัล 4 คน

2. จํานวนนักศึกษาที่ได�รับรางวัล เทียบจากจํานวน

นักศึกษาที่ได�คัดเลือกเป(นตัวแทนของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ร�อยละ 50

3. นักศึกษาได�รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 1 รางวัล

เชิงเวลา

1.กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในไตรมาส

 3

1. นายนริศ  อรุณพงศ�  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ได�เข�าร�วมการแข�งขันรุ�นระดับมืออาชีพ 

professional chef ประเภทการแข�งขัน Canadian Frozen Lobster Culinary Challenge และประเภทการแข�งขัน Main Course 

Beef Challenge โดยทั้ง 2 ประเภทการแข�งขันได�รับรางวัลชมเชย ระดับคะแนนมากกว�า 60 คะแนน 2 รายการ

2. นางสาวชฏามาศ  โลหะชุมพล นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต� ได�เข�าร�วมการแข�งขันรุ�นระดับมืออาชีพ 

professional chef ประเภทการแข�งขัน Main Course Duck และประเภทการแข�งขัน Classic Thai Cuisine โดยประเภทการแข�งขัน

Classic Thai Cuisine ได�รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง คะแนนมากกว�า 70 คะแนน 

3. นางสาวกนกวรรณ หนูแก0ว นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต� ได�เข�าร�วมการแข�งขันรุ�นระดับมืออาชีพ 

professional chef ประเภทการแข�งขัน Main Course Pork and Chicken Challenge โดยได�รับรางวัลชมเชย

4. นางสาวจันทกานต�. อื้นฮวด นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต� ได�เข�าร�วมการแข�งขันรุ�นระดับเยาวชน junior chef

 ประเภทการแข�งขัน Main Course Duck โดยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ระดับคะแนนมากกว�า 80 คะแนน 

5. นางสาวคณิชชา  บัวเกิด นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต� ได�เข�าร�วมการแข�งขันรุ�นระดับเยาวชน junior chef 

ประเภทการแข�งขัน Main Course Duck โดยได�รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง คะแนนมากกว�า 70 คะแนน 

6. นางสาวณัฐติญา  บัววารี นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต� ได�เข�าร�วมการแข�งขันรุ�นระดับเยาวชน junior chef 

ประเภทการแข�งขัน Canadian Frozen Lobster Culinary Challenge โดยได�รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง 

คะแนนมากกว�า 70 คะแนน 

7. นายโรจนศักดิ์  ขันธคีรีวัฒนา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ได�เข�าร�วมการแข�งขันรุ�นระดับเยาวชน 

junior chef ประเภทการแข�งขัน Main Course Duck โดยได�รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง คะแนนมากกว�า 70 

คะแนน

1. กระบวนการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา เพื่อเป(นตัวแทนมหาวิทยาลัย

 2. การฝjกกระบวนการออกแบบรายการอาหารให�เหมาะสมและถูกต�องกับหัวข�อการแข�งขัน

 3. การฝjกความรับผิดชอบและการตรงต�อเวลา ในระหว�างกระบวนการฝjกซ�อม

 4. การคัดเลือก การเลือกซื้อ วัตถุดิบให�เหมาะสมกับรายการอาหารสําหรับการแข�งขัน

 5. การออกแบบการจัดวางอาหาร การเลือกใช�ภาชนะที่เหมาะสมกับอาหารแต�ละชนิด

1.นักศึกษาถอนตัว/ขอเปลี่ยนรายการแข�งขัน/สภาพจิตใจไม�

พร�อม ก�อนการแข�งขัน

 2.ไม�มีอาจารย�ประจําสาขา มาช�วยควบคุมดูแลการฝjกซ�อม

 3.เนื่องจากเป(นช�วงปlดเทอม นักศึกษาบางส�วนจําเป(นต�องไป

ฝjกประสบการณ�วิชาชีพ

 4.การมีส�วนร�วมระหว�างอาจารย�กับนักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา

 5.การสมัครล�าช�าทําให�ไม�เกิดความหลากหลายในรายการ

แข�งขัน

ควรให�อาจารย�เข�าร�วมการแข�งขัน

เพื่อการพัฒนาตนเอง และสามารถ

นําประสบการณ�จากการแข�งขันมา

ถ�ายทอดได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ฝ2มือแรงงาน

เชิงปริมาณ

1. จํานวนรายการแข�งขันระดับภาค ของสถาบัน

พัฒนาฝ2มือแรงงาน กรมพัฒนาฝ2มือแรงงาน กระทรวง

แรงงาน 2 ภาค

2. จํานวนผู�เข�าแข�งขันฝ2มือแรงงานระดับภาค 4 คน

เชิงคุณภาพ

1.จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได�รับ 2 คน

2.จํานวนนักศึกษาที่ได�รับรางวัล เทียบจากจํานวน

นักศึกษาที่ได�คัดเลือกเป(นตัวแทนของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ร�อยละ 50

3.นักศึกษาได�รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับภูมิภาค 1 

รางวัล

เชิงเวลา

1.กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในไตรมาส

 4

การแข�งขันฝ2มือแรงงานแห�งชาติครั้งที่ 28 รอบระดับภาค 

โดยมีผลการแข�งขันดังนี้

สถาบันพัฒนาฝIมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ แขJงขันที่ วิทยาลัยครัววันดี

นางสาวจันทรกานต� อิ๊นฮวด ได�รับรางวัลชมเชย นักศึกษาชั้นป2ที่ 1 

นางสาวสุทธิดา พลูนิน ได�รางวัลลําดับที่ 6

นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการประยุกต� นักศึกษาชั้นป2ที่ 1

ผู�ควบคุมทีม นางสาวกชพรรณ จิรประเสิรฐวงศ�

สถาบันพัฒนาฝIมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี แขJงขันที่ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

นายธนภัทร มงคลพันธ�. ได�รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร นักศึกษาชั้นป2ที่ 1

นายณัฐพล วัชรานนท� รางวัลชมเชย

นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการประยุกต� นักศึกษาชั้นป2ที่ 2

ผู�ควบคุมทีม นายนพดล เมืองนก

สถาบันพัฒนาฝIมือแรงงาน 4 ราชบุรี แขJงขันที่ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี

นางสาวสุนิสา เภาบาง ได�รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นายกิตติศักดิ์ รุ�งราษี ได�รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร นักศึกษาชั้นป2ที่ 1

ผู�ควบคุมทีม นางสาวนรกลม สิงห�เล็ก

1. กระบวนการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา เพื่อเป(นตัวแทนมหาวิทยาลัย

 2. การฝjกกระบวนการออกแบบรายการอาหารให�เหมาะสมและถูกต�องกับหัวข�อการแข�งขัน

 3. การฝjกความรับผิดชอบและการตรงต�อเวลา ในระหว�างกระบวนการฝjกซ�อม

 4. การคัดเลือก การเลือกซื้อ วัตถุดิบให�เหมาะสมกับรายการอาหารสําหรับการแข�งขัน

 5. การออกแบบการจัดวางอาหาร การเลือกใช�ภาชนะที่เหมาะสมกับอาหารแต�ละชนิด

1.นักศึกษาถอนตัว/ขอเปลี่ยนรายการแข�งขัน/สภาพจิตใจไม�

พร�อม ก�อนการแข�งขัน

 2.ไม�มีอาจารย�ประจําสาขา มาช�วยควบคุมดูแลการฝjกซ�อม

 3.เนื่องจากเป(นช�วงปlดเทอม นักศึกษาบางส�วนมีความจําเป(น

จะต�องกลับภูมิลําเนา

 4.การมีส�วนร�วมระหว�างอาจารย�กับนักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา

 5.วันที่ทําการแข�งขันอยู�ในช�วงการตรวจประกันุณภาพ จึงไม�

มีอาจารย�ช�วยควบคุมทีมแข�งขัน

 6.จํานวนนักศึกษาที่สนใจเข�าร�วมการแข�งขันน�อย เนื่องจาก

การกําหนดคุณสมบัติของผู�เข�าแข�งขัน

เนื่องจากเป(นรายการแข�งขันที่ผู�

ชนะมีสิทธิ์ที่จะเข�าร�วมการแข�งขัน

ในรอบที่สูงขึ้น จะมีโอกาสการเป(น

ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย จึงต�อง

มีระยะเวลาการเก็บตัวฝjกซ�อมที่

ยาวนานกว�าปกติ ก�อนที่จะลงสมัคร

เข�าร�วมการแข�งขัน

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การสร0างความโดดเดJนด0านอาหารและการทJองเที่ยว

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรโดยเน0นการปฏิบัติด0านอาหารและการทJองเที่ยว

กิจกรรมที่ 7 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเปKนเลิศด0านอาหารและการทJองเที่ยว (300,000) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพด0านอาหารและการทJองเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น

2. นักศึกษาที่ผ�านการเข�าร�วมการแข�งขันสามารถนําความรู�ที่ได�

ไปต�อยอดในการก�าวหน�าด�านการประกอบวิชาชีพ

3.นักศึกษาที่ได�รับรางวัลจากการแข�งขัน สามารถถ�ายทอด

ประสบการณ�การฝjกซ�อม การแข�งขันให�กับรุ�นน�องเพื่อเป(น

แนวทางและแก�ไขข�อบกพร�องจากการแข�งขัน

1. เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด�านอาหารของนักศึกษาและ

อาจารย� สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต� 

2. เพื่อสร�างชื่อเสียงให�แก�มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3. เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาที่เกี่ยวข�องกับการประกอบอาหาร

1.นักศึกษาที่เข�าร�วมการแข�งขัน

ได�รับรางวัลตามเกณฑ�การตัดสินที่

สมาคมเชฟโลกให�การยอมรับ

2.นักศึกษาที่เข�าร�วมการแข�งขันทุก

คนได�รับใบประกาศนียบัตรการเข�า

ร�วมการแข�งขันที่เป(น

มาตรฐานสากลตามเกณฑ�ที่กําหนด

โดยสมาคมเชฟโลก

3.นักศึกษามีพัฒนาการด�านความรู�

 ทักษะด�านการประกอบอาหาร

มากขึ้น และความเป(นระเบียบวินัย

ในการฝjกซ�อมและการแข�งขัน

กิจกรรมที่ 11 พัฒนาทักษะวิชาชีพด0านอาหารระดับชาติและนานาชาติ (357,000) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายจJายตามยุทธศาสตร�)

ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)



วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม  เป�าหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

 เป�าหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome) ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน องค�ความรู0และบทเรียนที่ได0รับ ป6ญหาและอุปสรรค ข0อเสนอแนะ

1. เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป2หลวง 

2. เพื่อให�เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีทักษะและความรู�ในการ

ประกอบอาหารจากวัตถุดิบท�องถิ่น

3. เพื่อเป(นการประชาสัมพันธ�มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในกลุ�ม

มหาวิทยาลัย โรงเรียน วิทยาลัยต�างๆ ในระดับภูมิภาค

4. เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารและยกระดับมาตรฐาน

การประกอบอาหารให�กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

5. เพื่อสร�างเครือข�ายของหน�วยงานการศึกษาที่มีการเรียนการ

สอนด�านการประกอบอาหารในระดับภูมิภาค

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีได�รับรางวัลชนะเลิศจาก

การแข�งขันการประกอบอาหาร

สํารับไทย และการแข�งขันการทํา

แกงคั่วหัวตาล

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได�

ตํารับอาหารท�องถิ่น ที่ชนะจากการ

แข�งขันประกอบอาหาร

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ได�รับการถ�ายทอดตํารับ

อาหารท�องถิ่นเพชรบุรี จากผู�ชนะ

การแข�งขันการประกอบอาหาร

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีชื่อเสียง และได�รับการยอมรับ

ในระดับภูมิภาค

2. นักศึกษาที่ผ�านการเข�าร�วมการแข�งขันสามารถนําความรู�ที่ได�

ไปต�อยอดในการก�าวหน�าด�านการประกอบวิชาชีพ 

3. นักศึกษาที่ได�รับรางวัลจากการแข�งขัน สามารถถ�ายทอด

ประสบการณ�การฝjกซ�อม การแข�งขันให�กับรุ�นน�องเพื่อเป(น

แนวทางและแก�ไขข�อบกพร�องจากการแข�งขัน

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร

ท�องถิ่นโดยใช�ตํารับที่ได�รับการยอมรับและผ�านการทดสอบ เพื่อ

จัดจําหน�ายและหารายได�

เชิงปริมาณ

1. จํานวนผู�เข�าร�วมการแข�งขัน 40 คน

2. จํานวนชุมชนที่เข�าร�วมการแข�งขัน 5 ชุมชน

3. จํานวนสถานประกอบการที่เข�าร�วมการแข�งขัน 5 

สถานประกอบการ

4. จํานวนสถาบันการศึกษาที่เข�าร�วมการแข�งขัน 10 

สถาบัน

เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได�รับรางวัล

ชนะเลิศจากการแข�งขัน 1 รางวัล

2. การถ�ายทอดองค�ความรู�ด�านการประกอบอาหาร

ท�องถิ่นจากผู�ที่ชนะการแข�งขัน 1 ครั้ง

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได�ตํารับอาหารท�องถิ่น

ที่ผ�านการทดสอบจากคณะกรรมการที่มีความรู�ความ

เชี่ยวชาญ 10 ตํารับ

เชิงเวลา

1.กิจกรรมแล�วเสร็จในไตรมาสที่ 4

อยู�ระหว�างการดําเนินโครงการ 1.จํานวนผู�เข�าแข�งขันไม�ครบตามที่คาดไว� เนื่องจากอยู�ในช�วง

ของเทศกาลสารทจีน

2. การประชาสัมพันธ�ไม�ทั่วถึง ทําให�ไม�ได�ผู�สมัครตามที่ต�องการ

3. เนื่องจากเป(นป2แรกของการแข�งขัน ทําให�มีผู�สนใจน�อย

1 ปรับปรุงหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร�ให�ได�มาตรฐานคุณวุฒิ

ตามระยะเวลา เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร

2 สร�างการยอมรับการผลิตบัณฑิตอุดมศึกษา ผ�านหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ที่สอดคล�องกับ กรอบคุณวุฒิมาตรฐาน

วิชาชีพพยาบาล (มคอ.1) พ.ศ.2560

เชิงปริมาณ  

         หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2562 จํานวน 1 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 1 

หลักสูตร

เชิงคุณภาพ  

          หลักสูตรได�รับการรับรองมาตรฐานตามกรอบ

คุณวุฒิวิชาชีพพยาบาล จํานวน 1 หลักสูตร ผลการ

ดําเนินงาน 1 หลักสูตร     

เชิงเวลา 

         ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตร

มาส 4 ผลการดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

1 มีข�อมูลเชิงประจักษ�ที่เป(นประโยชน�ต�อการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช�และสังคม

2 คณะพยาบาลศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีมาตรฐาน วิชาชีพ ดําเนินการตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห�งชาติ ได�อย�างต�อเนื่อง

1 ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน�าภาควิชา ผู�บริหารรายวิชา  และผู�สอน ได�เรียนรู�ร�วมกันในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศา

สตรบัณฑิต พ.ศ.2557  ให�สอดคล�องตามเกณฑ�กรอบคุณวุฒิหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่ปรับเปลี่ยน มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห�งชาติ  นโยบายการศึกษาระยะยาวของประเทศและทิศทางการพัฒนาของสถาบัน 

2 ได�เล�มหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และหลักสูตรได�รับการรับรองมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

พยาบาล โดยการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให�ดีขึ้น เพื่อให�เหมาะกับความต�องการของบุคคล และสภาพสังคม และมีข�อมูลเชิง

ประจักษ�ที่เป(นประโยชน�ต�อการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช�และสังคม

      มีการปรับเปลี่ยนผู�บริหารและผู�รับผิดชอบเดิม  

คณะกรรมการใหม�ที่เข�ามารับผิดชอบเหลือเวลาจํากัด  ในการ

ดําเนินการให�เป(นไปตามระบบและกลไกการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร ของสถาบันและสภาวิชาชีพ

มีระบบและกลไก ที่เสถียรในการ

ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง และ

บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต  และพัฒนาผู�รับผิดชอบ

หลักสูตร สัมมนาอาจารย�ประจํา

หลักสูตร เพื่อให�เกิดความเข�าใจ

และนําหลักสูตรไปใช�อย�างเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร�างองค�ความรู�ทางวิชาชีพ ให�มีมาตรฐาน

และทิศทางเดียวกัน 

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข�องกับการ

ประกอบอาหาร 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ�และการบรูณาการให�เกิด

กระบวนการเรียนรู�และสามารถนําความรู�ที่ได�ไปถ�ายทอดต�อ

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะ

การประกอบอาหาร ได�สูตรและ

วิธีการทําอาหารหวานยุโรปโดยการ

แลกเปลี่ยนความรู�ระหว�างอาจารย�

ผู�สอน

 2.อาจารย�ที่เข�าร�วมกิจกรรมการ

จัดการความรู� มีความรู� ทักษะและ

ความเชี่ยวชาญในการประกอบ

อาหารหวานยุโรปมากขึ้น และ

สามารถสอนนักศึกษาได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ

1.คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ได�ตํารับอาหารหวานยุโรป ที่

เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู�และสามารถนําไปสอน

นักศึกษาได�อย�างมีคุณภาพและเป(นไปในรูปแบบเดียวกัน

 2.มหาวิทยาลัยราชเพชรบุรีสามารถนําผลผลิตที่ได�จากการ

เรียนการสอนรายวิชาอาหารหวานยุโรปไปจําหน�ายเพื่อหา

รายได� 

 3.อาจารย�ประจําสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

 สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต� สามารถนําความรู� และ

ทักษะที่ได�ไปประยุกต�เข�ากับรายวิชาอื่นๆ

เชิงปริมาณ

1. จํานวนรายวิชาที่จัดกระบวนการจัดการความรู� 

Knowledge Management 1 รายวิชา

2. จํานวนอาจารย�ที่เข�าร�วมกิจกรรม 8 คน

เชิงคุณภาพ

1. ความพึงพอใจต�อการพัฒนาความรู�ความเข�าใจใน

รายวิชาที่จัดกิจกรรม 3.51 คะแนน

2. การทดสอบหลังการถ�ายทอดความรู� อาจารย�มี

ความรู�ความเชี่ยวชาญในการสอนรายวิชาอาหารหวาน

ยุโรป 8 คะแนน

เชิงเวลา

1. กิจกรรมแล�วเสร็จภายในไตรมาส 4

1.กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู�ความเชี่ยวชาญของอาจารย�แต�ละท�าน

 2. เทคนิคการถ�ายทอดความรู� ที่มีลักษณะฉพาะที่แตกต�างกัน

 3. การนําเทคนิคไปประยุกต�ใช�เข�ากับวิชาอื่น ที่เป(นรายวิชาการสอนแบบปฏิบัติ

1.เนื่องจากระยะเวลาจํากัด จึงทําให�ใน 1 วัน จําเป(นต�องสอน

หลายเมนู และเลิกช�า

 2. อาหารบางตัว ยังทําออกมายังได�ไม�ดีพอ หรือมี

ข�อผิดพลาด แต�เนื่องด�วยเวลามีจํากัด จึงไม�ได�ทําการทดลองซ้ํา

 3.อาจารย�บางท�าน ไม�เคยทําขนมเลย จึงทําให�ใช�ระยะเวลา

มากกว�าปกติ

 4. อาจารย�บางท�านติดธุระราชการ ทําให�ไม�สามารถเข�าร�วม

กิจกรรมได�

1.ควรจัดให�มีการแลกเปลี่ยน

ความรู�ทุกเทอม

2. ควรให�อาจารย�เจ�าของรายวิชา

ทุกท�าน มีการสลับ เปลี่ยน ในการ

แลกเปลี่ยนความรู�

กิจกรรมที่ 21 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562 (100,000) คณะพยาบาลศาสตร�

โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย�ให0มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ

ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรให0ได0มาตรฐาน TQF และ TQR

กิจกรรมที่ 12 การแขJงขันการประกอบอาหารสํารับอาหารไทย และอาหารตะวันตก (211,800) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 20 การจัดการความรู0เพื่อการพัฒนาการสอนรายวิชาอาหารหวานยุโรป (39,200) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี



วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม  เป�าหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

 เป�าหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome) ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน องค�ความรู0และบทเรียนที่ได0รับ ป6ญหาและอุปสรรค ข0อเสนอแนะ

1 พัฒนาสมรรถนะอาจารย�ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ และ

การจัดการเรียนรู�ที่สนับสนุนให�บัณฑิตมีสมรรถนะสากลของ

พยาบาลในศตวรรษที่ 21

2 สนับสนุนผู�รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย�ประจําหลักสูตรให�มี

ผลงานวิชาการ  การเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ  และหรือ

การศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก ให�ชัดเจนและเป(นไปได�

3 สนับสนุนการจัดทําแผน ติดตามการดําเนินการตามแผนระยะ 1

 ป2ของภาควิชาในการพัฒนาผู�รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย�

ประจําหลักสูตรในการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ  และหรือ

การศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก

เชิงปริมาณ  

   สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการของผู�รับผิดชอบ

หลักสูตร จํานวน 1 เรื่อง/คน/ภาค ผลการดําเนินงาน 

5 เรื่อง /5 คน /ภาค 100 % 

เชิงคุณภาพ  

    ภาควิชามีแผนพัฒนาผู�รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย�ประจํา จํานวน 5 ภาควิชา ผลการดําเนินงาน 

5 ภาควิชามีแผนพัฒนาผู�รับผิดชอบหลักสูตร 5คน/ 5

ภาค และ 5 ภาควิชามีแผนพัฒนาอาจารย�ประจํา

หลักสูตร/อาจารย�ประจํา 100 % 

เชิงเวลา 

    ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 4

 ผลการดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

1 อาจารย�มีพัฒนาการสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู�ในสาขาพยาบาลศาสตร�

2 ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตรมีการเสนอแผนผลิตผลงานวิชาการ

3 ภาควิชามีแผนพัฒนาผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตรในการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการและหรือการศึกษาต�อใน

ระดับปริญญาเอก และมีการดําเนินการตามแผน

4 ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตรเข�าสู�กระบวนการพัฒนา /ผลิต /ส�งผู�ทรงคุณวุฒิทบทวน เพื่อผลิตผลงานวิชาการ  /

เตรียมเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการและหรือมีแผนการศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก   

ได�การจัดการศึกษาพยาบาลได�รับการควบคุมมาตรฐานการศึกษาโดยสภาวิชาชีพ ซึ่งเกณฑ�การพัฒนาเพื่อให�ผ�านมาตรฐาน

ประกอบด�วยการพัฒนาอาจารย�ให�มีศักยภาพและมีสมรรถนะเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ  เพื่อสามารถจัดการศึกษาที่จะพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษที่21 “เปลี่ยนความรู�  สู�ทักษะ” (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2557;46)

  โดยมีทักษะที่สําคัญ 3 ด�าน คือ 1) ทักษะชีวิต และการทํางาน ประกอบด�วย ความยืดหยุ�นและการปรับตัว การริเริ่มสร�างสรรค�และ

เป(นตัวของตัวเอง ทักษะด�านสังคมและทักษะข�ามวัฒนธรรม การเป(นผู�สร�างหรือผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได�  ภาวะผู�นําและ

ความรับผิดชอบ 2) ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม  ประกอบด�วย  ความคิดริเริ่มสร�างสรรค�และนวัตกรรม  การคิดอย�างมีวิจารณญาณ

และการแก�ป}ญหา  

การสื่อสารและความร�วมมือ 3) ทักษะด�านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบด�วย  ใช�และประเมินสารสนเทศได�อย�างเท�าทัน

วิเคราะห�และเลือกใช�สื่อได�อย�างเหมาะสม และ ใช�เทคโนโลยีใหม�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  และก�อให�เกิดคุณลักษณะของคนในทศวรรษที่

 21 ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) คุณลักษณะด�านการทํางาน ได�แก� การการปรับตัว และความเป(นผู�นํา

2) คุณลักษณะด�านการเรียนรู� ได�แก� การชี้นําตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู�ของ ตนเอง และ 

3) คุณลักษณะด�านศีลธรรม ได�แก� ความเคารพผู�อื่น ความซื่อสัตย� สํานึกพลเมือง โดยในวิชาชีพพยาบาล ได�เพิ่มสมรรถนะสากลดังนี้ 1)

 สมรรถนะด�านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด�วยภาษาสากล อาทิ ภาษาอังกฤษ 2) สรรถนะสากลด�านเทคโนโลยี 3) สมรรถนะด�านการ

สร�างผลิตผลที่มีคุณภาพ 4) สมรรถนะด�านวัฒนธรรม การมีแนวคิด มุมมองเชิงบวกกับความแตกต�างทางวัฒนธรรม 5) สมรรถนะการ

บริหารจัดการ การสร�างแรงจูงใจให�บรรลุวัตถุประสงค� การรับผิดชอบต�อผลลัพธ� โดย จัดความสําคัญของวิธีการ พัฒนาแผนปฏิบัติการ 

จัดสรรทรัพยากรที่จําเป(นและติดตามผลดําเนินงาน สร�างการมีส�วนร�วมระหว�างหน�วยงานทั้งภายในและภายนอกองค�กร 6) สมรรถนะ

สากลด�านการเป(นผู�นํา การขับเคลื่อนองค�กรให�ประสบผลสําเร็จ และ 7)สมรรถนะสากลด�านความรู�เชิงวิชาการ ในการสร�างองค�ความรู�

ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย�ประจําหลักสูตร มีภาระงาน

นิเทศนอกที่ตั้ง ตลอดป2การศึกษา และไม�มีกําหนดปlดภาค

การศึกษาของอาจารย� ที่พร�อมกันทั้งคณะ  อาจทําให�ขาด

โอกาสในการเข�าร�วมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพความแข็งแกร�ง

ทางวิชาการ  และการจัดการเรียนรู� ครบถ�วนตามการออกแบบ

1 จัดปรับการเปlด – ปlด แต�ละภาค

การศึกษา ให�เป(นระบบเดี่ยวกันทุก

ชั้นป2 และสอดคล�องกับระบบของ

มหาวิทยาลัย  เพื่อให�ได�ประโยชน�

ในการพัฒนาอาจารย� ทั้งในระดับ

สถาบันและคณะ 

2 จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพความแข็งแกร�งทางวิชาการ

และการจัดการเรียนรู� ระดับ

หลักสูตรและระดับภาควิชาตาม

สาขาเชี่ยวชาญ 5 สาขา  เพื่อให�

อาจารย�มีคุณสมบัติในการเป(น 

ผู�รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย�

ประจําหลักสูตร

1 เพื่อพัฒนานักศึกษาให�เป(นบัณฑิตที่มีทักษะศตวรรษที่ 21

2 เพื่อพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให�พร�อมการเรียนรู�เพื่อการ

ทํางานทั้งด�านวิชาการและวิชาชีพ

เชิงปริมาณ  

          จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เปPาหมาย ร�อยละ 80

 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 80

เชิงคุณภาพ  

           ความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต เปPาหมาย ไม�

น�อยกว�า 3.51 ผลการดําเนินงาน ผ�านเกณฑ�     

เชิงเวลา 

           ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตร

มาส 4 ผลการดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

1 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร� มีความสุขในการเป(นนักศึกษาและพร�อมเป(นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

2 บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร� มีคุณลักษณะสอดคล�องกับความต�องการของสังคม 

ในช�วงของการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของนักเรียนที่มีโอกาสเข�าศึกษาในหลักสูตรอุดมศึกษาวิชาชีพ  จําเป(นต�องทบทวนองค�ความรู�

เฉพาะที่เชื่อมโยงสู�การศึกษาในหลักสูตร ได�แก� สาระหลักของวิชาภาษาอังกฤษ  ชีววิทยา  เคมี  และวิทยาศาสตร�กายภาพ เป(นต�น  

นอกเหนือจากการเน�นคุณลักษณะของการเป(นบัณฑิตคุณภาพที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุม  3Cs และ4Rs รวมทั้งการ

เตรียมพร�อมด�านการปรับตัวเพื่อให�นักศึกษาเรียนได�อย�างมีความสุข โดยในขณะศึกษาในหลักสูตรจะมีการเปlดโอกาสให�ได�รับความรู�ที่

ทันสมัยและทักษะที่จําเป(นในการปฏิบัติงานจริงทางวิชาชีพจากผู�แทนแหล�งเรียนรู�ที่เป(นสถานประกอบการ เป(นระยะอย�างต�อเนื่อง 

ควบคู�ไปกับการจัดการเรียนรู�ในรายวิชาของหลักสูตร

1 นักศึกษามีการเรียนการสอนและออกฝjกภาคปฏิบัติ จึงหา

ช�วงเวลาในการจัดกิจกรรมค�อนข�างยาก

2 ระยะเวลาในการเตรียมดําเนินการโครงการ มีระยะเวลา

น�อย 

จัดสรรเวลาให�กับนักศึกษาให�

เหมาะสม

1 เพื่อให�นักศึกษามีอัตลักษณ�“ซื่อสัตย� มีวินัย ใฝ�เรียนรู� บริการด�วย

ใจเอื้ออาทร และจิตใจของความเป(นมนุษย�”     

2 เพื่อส�งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สร�างอัตลักษณ�และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค�

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ�งสู�สากล 

สร�างอัตลักษณ� เอกลักษณ�ของ

มหาวิทยาลัยให�เป(นที่ยอมรับของ

ผู�ใช�บัณฑิตและสังคม

1 นักศึกษามีอัตลักษณ� “ซื่อสัตย� มีวินัย ใฝ�เรียนรู�” 

2 นักศึกษาได�มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมที่สร�างอัตลักษณ�และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค�

3 นักศึกษาสามารถปรับตัวและใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัยได�อย�าง

เหมาะสม

เชิงปริมาณ  

          ร�อยละผู�เข�าร�วมกิจกรรม  เปPาหมาย ร�อยละ 

100 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

เชิงคุณภาพ  

          1. นักศึกษามีคะแนนการพัฒนาอัตลักษณ�และ

คุณลักษณ�ที่พึงประสงค�หลังทํากิจกรรมมากกว�าก�อน

ทํากิจกรรม เปPาหมาย ระดับ 3.51 ผลการดําเนินงาน 

3.85    

           2. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�

ประโยชน� เปPาหมาย ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน 

ร�อยละ 90

เชิงเวลา 

          ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตร

มาส 4 ผลการดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

บรรลุวัตถุประสงค� 1  นักศึกษามีอัตลักษณ� “ซื่อสัตย� มีวินัย ใฝ�เรียนรู�” 

2 นักศึกษาได�มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมที่สร�างอัตลักษณ�และคุณลักษณะที่พึงประสงค�

3 นักศึกษาสามารถปรับตัวและใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัยได�อย�างเหมาะสม

1 เป(นกิจกรรมที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานนานหลายวัน

จึงควรแบ�งนักศึกษาและอาจารย�เป(นพี่เลี้ยงทุกกิจกรรม

2 ควรแยกกิจกรรมในแต�ละสาขาเพราะอัตลักษณ� ของแต�ละ

สาขาก็มีความแตกต�างกัน

ควรแยกทํากิจกรรมเป(น 3 สาขา

ตามอัตลักษณ�ของสาขานั้นๆ

1 เพื่อให�มีเวชภัณฑ�ที่พร�อมในด�านการรักษาพยาบาลเบื้องต�น 

ให�กับผู�ที่มารับบริการ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  และครอบคลุมทุก

กลุ�มโรค

2 ผู�รับบริการได�รับความสะดวก พึงพอใจต�อการให�บริการ ศูนย�

วิทยาศาสตร�สุขภาพ  อย�างต�อเนื่อง

3 เตรียมความพร�อมเพื่อสนับสนุน การออกหน�วยของนักศึกษา/

อาจารย�  ในการทํากิจกรรมนอกสถานที่

เชิงปริมาณ  

          จํานวนผู�เข�ารับบริการ (จํานวนบุคลากร/

นักศึกษา/นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี) เปPาหมาย 1,000 คน ผลการดําเนินงาน 500

 คน

เชิงคุณภาพ  

           มียาและเวชภัณฑ�พร�อมในการให�บริการและ

คลอบคลุมทุกกลุ�มโรค เปPาหมาย ไม�น�อยกว�า 3.51 ผล

การดําเนินงาน ระดับดี     

เชิงเวลา 

           ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตร

มาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

1 ยาเพียงพอต�อการให�บริการ บุคลากร/นักศึกษา/นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

2 บุคลากร/นักศึกษา/นักเรียนโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีความพึงพอใจและประทับใจในการให�บริการ

3 บุคลากร/นักศึกษา/นักเรียนโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีสุขภาพร�างกายแข็งแรง มียาและเวชภัณฑ�ที่ให�การรักษา 

และไม�เสียค�าใช�จ�าย

4 ส�งเสริมสร�างเสริมสุขภาวะทางด�านสุขภาพที่ดีให�แก�บุคลากร/นักศึกษา/นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1  ผู�มารับบริการมีความประทับใจ และไว�ใจในการให�บริการ

2  ส�งเสริมสร�างเสริมสุขภาพที่ดีให�กับผู�มารับบริการ (โดยการแนะนําการใช�ยาและวิธีการปฏิบัติตัวหลังจากกลับไปพักผ�อนที่บ�าน)

1  อาจารย�หรือนักศึกษาที่ป�วยจริงๆ ไม�ยอมมาตรวจเอง หรือ

บางทีให�เพื่อนมาขอยาแทน

2  เจ�าหน�าที่ประจําศูนย�วิทยาศาสตร�สุขภาพ มีเพียง 1 คน ซึ่ง

เวลามีเหตุฉุกเฉินไม�สามารถออกไปให�การช�วยเหลือได� เพราะ

ไม�มีใครดูแลศูนย� (ซึ่งถ�าออกไปและปlดศูนย�วิทยาศาสตร�

สุขภาพไว�ในเวลาทําการ ก็อาจจะมีนักศึกษาหรือผู�ป�วยมาใช�

บริการที่ศูนย�ได�) *ซึ่งก็มีความจําเป(นเท�าเทียมกัน*

3  การนําอุปกรณ�ในการปฐมพยาบาล เช�น Set dressing(

อุปกรณ�ทําแผล) ก็ไม�สามารถนําออกไปได�เพราะอุปกรณ�ต�อง

ปลอดเชื้อและต�องทําในสถานพยาบาลเท�านั้น

1  แพทย�แผนป}จจุบันควรจะไปอยู�

รวมกับแพทย�แผนไทย (เพราะเป(น

อีกทางเลือกของผู�มารับบริการและ

สามารถให�คําแนะนําได�)

2  ควรมีบุคลากรเพิ่มอีก1คนเพื่อ

สลับเปลี่ยนเวรเวลาที่ไม�อยู� และมี

ทีมงานคอยตัดสินใจในการ

วินิจฉัยโรคร�วมกัน

กิจกรรมที่ 9 โครงการแขJงขันกีฬาดอนขังใหญJ คณะพยาบาลศาสตร�ประจําปIการศึกษา 2561 (180,000) คณะพยาบาลศาสตร�

โครงการที่ 14 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมจิตอาสาด0วยศาสตร�พระราชา

กิจกรรมที่ 33 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสูJบัณฑิตพร0อมทํางาน วิชาชีพและสูJศตวรรษที่ 21 (120,000) คณะพยาบาลศาสตร�

โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให0พร0อมทํางานด0วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมที่ 24 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย�ให0มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ  (230,000) คณะพยาบาลศาสตร�

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�และคุณลักษณะที่พึงประสงค�

กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�และคุณลักษณะที่พึงประสงค� คณะพยาบาลศาสตร�ประจําปIการศึกษา 2561 (100,000) คณะพยาบาลศาสตร�

กิจกรรมที่ 8 สJงเสริมกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร� และให0นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร�เห็นคุณคJาของวิชาชีพ (60,000) คณะพยาบาลศาสตร�



วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม  เป�าหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

 เป�าหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome) ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน องค�ความรู0และบทเรียนที่ได0รับ ป6ญหาและอุปสรรค ข0อเสนอแนะ

1 เพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีความรู�ความเข�าใจต�อการประกัน

คุณภาพการศึกษา     

2 เพื่อพัฒนานักศึกษาให�พร�อมการทํางานด�านกระบวนการคิด-

วางแผน-ทํางานและพัฒนางานได�อย�างเป(นระบบ

เชิงปริมาณ  

1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เปPาหมาย ร�อยละ 80 ผล

การดําเนินงาน ร�อยละ 100 

2. จํานวนกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาใช�กระบวนการ

PDCA เปPาหมาย 1 กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 1 

กิจกรรม

เชิงคุณภาพ  

           มีระบบครอบครัวในการสร�างสัมพันธภาพ 

เปPาหมาย 5 ครอบครัว ผลการดําเนินงาน บรรลุ 

เชิงเวลา 

           ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตร

มาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

นักศึกษาชั้นป2ที่ 1 เข�าร�วมกิจกรรมจํานวน 70 คน นักศึกษาและสโมสรเรียนรู�การใช�วิทยาการที่ทันสมัยและทักษะที่จําเป(นในการประสานงานเชิงคุณภาพอย�างเป(นระบบ ควบคู�ไปการ

เรียนรู�ในศาสตร�สาระของหลักสูตร เพราะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถส�งเสริมกระบวนการคิดอย�างเป(นระบบให�

นักศึกษา และเมื่อได�ประยุกต�ใช�จริงจะทําให�เกิดความเข�าใจที่ยั่งยืน สามารถนําไปสู�การสร�างความสามารถพิเศษที่เหมาะสมกับนักศึกษา

ในการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง (Life Long Learning)

เงื่อนไขและห�วงเวลาทับซ�อนกับกิจกรรมอื่นๆ ในช�วงรับ

นักศึกษาใหม�

1 จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน

ห�องปฏิบัติการ ให�มีคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐานของ สกอ. และ

สภาวิชาชีพ

2 จัดการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียนเป(นสําคัญและเรียนรู�จาก

การปฏิบัติจริง

3 จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนดิจิตอลในการทําหัตถการที่สําคัญ

ทางการพยาบาล การสาธารณสุข และการแพทย�แผนไทย

4 ติดตามประเมินผลการใช�สื่อการเรียนการสอน เพื่อเป(นข�อมูลใน

การพัฒนาการจัดทําสื่อในครั้งต�อไป

1. สื่อการเรียนการสอนการทํา

หัตถการที่สําคัญในแต�ละรายวิชา

2. คู�มือดิจิตอลการใช�งานอุปกรณ�

การแพทย�ที่สําคัญ

1. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน

เป(นไปตามเกณฑ�ของสกอ.และสภาวิชาชีพ

2. มีสื่อการเรียนการสอนดิจิตอลที่มีความถูกต�อง เป(นมาตรฐาน

3. ผู�เรียนมีความพึงพอใจการเรียนรู�ด�วยสื่อการเรียนการสอน

ดิจิตอล

เชิงปริมาณ  

          จํานวนสื่อการเรียนการสอน  เปPาหมาย 12 

เรื่อง  ผลการดําเนินงาน 12 เรื่อง

เชิงคุณภาพ  

1. ผลการประเมินความรู�ภายหลังการใช�สื่อผ�านเกณฑ� 

(80 %) เปPาหมาย  ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน 

2. ความพึงพอใจต�อสื่อการเรียนการสอน เปPาหมาย >

 4.00 ผลการดําเนินงาน 4.45 คะแนน

เชิงเวลา 

           ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตร

มาส 4 ผลการดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

แล�วเสร็จตามแผน วิธีการเขียน strory board ที่ช�วยส�งเสริมให�สามารถจัดทําสื่อการสอนเป(นไปตามแผน  อาจารย�ผู�จัดทําสื่อการสอนมีภาระงานค�อนข�างมาก ต�อง

จัดสรรเวลานอกเวลาราชการมาดําเนินการจัดทําสื่อการสอน

1 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให�สามารถเรียนบนระบบ

เครือข�ายอินเตอร�เน็ตได�ทุกที่ทุกเวลา

2 เพื่อเพิ่มช�องทางการเรียนรู�ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี

ได�ระบบการเรียนการสอนออนไลน�จํานวน นักศึกษามีช�องทางการศึกษาเรียนรู�เพิ่มขึ้น เชิงปริมาณ

1. จํานวนระบบการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน� 1 

ระบบ

2. จํานวนวิชาเรียนออนไลน� 52 วิชา

เชิงคุณภาพ

1. นักศึกษาเข�าใช�ระบบการเรียนการสอนออนไลน�ทุก

ชั้นป2 ร�อยละ 100

ได�ระบบรายวิชาออนไลน�จํานวน 1 ระบบ และใช�ในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยเริ่มใช�กับวิชาหมวดศึกษา

ทั่วไป (GE) ทุกวิชา และวิชาเอกบางวิชา มีจํานวนวิชาที่ใช�จัดการเรียนการสอนออนไลน� จํานวน  17  วิชา

เนื่องจากเป(นระบบที่พัฒนาขึ้นใหม�  อาจารย�ผู�สอนบางท�านไม�

เข�าใจการใช�งานระบบหรืออาจพบเจอป}ญหาระหว�างการใช�

งานระบบ  ทําให�รู�สึกว�าไม�สะดวกในการใช�งานจึงยกเลิกการ

ใช�งานระบบโดยไม�ได�แจ�งป}ญหาต�าง ๆ มาที่สํานักส�งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน

ควรมีช�องทางการแจ�งป}ญหาการใช�

งาน สําหรับนักศึกษาและอาจารย�

ผู�สอนผ�านทางระบบรายวิชา

ออนไลน�ด�วย

กิจกรรมที่ 13 พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน�  (360,000) สํานักสJงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมที่ 11 การจัดทําสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล (70,000) คณะพยาบาลศาสตร�

โครงการที่ 16 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน�



วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม  เป�าหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

 เป�าหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome) ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน องค�ความรู0และบทเรียนที่ได0รับ ป6ญหาและอุปสรรค ข0อเสนอแนะ

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู�ตามทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21

3.  เพื่อเพิ่มช�องทางในการนําเสนอผลงาน ความรู� เผยแพร�

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนของอาจารย�และนักศึกษา

4. เพื่อให�นักศึกษาสามารถทบทวนหรือศึกษาข�อมูลความรู�เพิ่มเติม

ได�สะดวกรวดเร็ว

เชิงปริมาณ 

1. สื่อการเรียนรู�ของอาจารย� 1 ชิ้นงาน

2. ระบบการจัดเก็บและเผยแพร�สื่อการเรียนรู�

อิเล็กทรอนิกส� 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ

1. ร�อยละความพึงพอใจของอาจารย�ต�อระบบการ

จัดเก็บและเผยแพร�สื่อการเรียนรู�อิเล็กทรอนิกส� ไม�

น�อยกว�าร�อยละ 80

2. ร�อยละความพึงพอใจของผู�ใช�บริการต�อความ

สะดวกรวดเร็ว และความทันสมัยของระบบไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80

ได�ดําเนินการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู�อิเล็กทรอนิกส� โดยจัดหาระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส�ตามวัตถุประสงค�ของโครงการ เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให�มีการเรียนรู�ตามทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 โดยเผยแพร�นวัตกรรม

และสื่อการเรียนการสอนของอาจารย�และนักศึกษา สามารถทบทวนหรือศึกษาข�อมูลความรู�เพิ่มเติมได�สะดวกรวดเร็ว

ยังขาดการประชาสัมพันธ� และติดตามการขอผลงานและสื่อ

การสอนของอาจารย� เพื่อดําเนินการจัดทําสื่อในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส�

1 เพื่อศึกษาศักยภาพของผู�สูงอายุ (Capacity)

2 สถานการณ�ด�านสุขภาพของผู�สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

3 สภาพสิ่งแวดล�อม ที่อยู�อาศัย ระบบบริการสาธารณที่เป(นมิตรกับ

ผู�สูงอายุ

เชิงปริมาณ  

          สํารวจสถานการณ�ผู�สูงอายุ ในเขตอําเภอเมือง

เพชรบุรี  เปPาหมาย 30 คน ผลการดําเนินงาน 100%  

  

เชิงคุณภาพ  

           สถานการณ�ผู�สูงอายุ : ด�านศักยภาพของ

ผู�สูงอายุ  ด�านสุขภาพ ,สภาพสิ่งแวดล�อม ที่อยู�อาศัย 

และระบบบริการสาธารณที่เป(นมิตรกับผู�สูงอายุ 

เปPาหมาย 3 ด�าน ผลการดําเนินงาน 100%    

เชิงเวลา 

           ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตร

มาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

เป(นไปตามแผน  รอส�งรายงาน 5 บท และเบิกจ�ายงวดสุดท�าย สถานการณ�ผู0สูงอายุ  

        1.ด�านศักยภาพของผู�สูงอายุ  

        2.ด�านสุขภาพ

        3.สภาพสิ่งแวดล�อม ที่อยู�อาศัย และระบบบริการสาธารณที่เป(นมิตรกับผู�สูงอายุ

 เพื่อประโยชน�ในการ    

           3.1. พัฒนารูปแบบการดูแลผู�สูงอายุด�านสุขภาพ ลดความเสี่ยง ลดค�าใช�จ�ายด�านสุขภาพและสร�างเสริมสุขภาวะผู�สูงอายุ 

           3.2 สนับสนุนผู�สูงอายุที่มีศักยภาพทางกาย ด�านอื่น ที่ส�งเสริมสุขภาพและรายได� เช�น  ด�านอาหาร /ด�านภูมิป}ญญาไท / ด�าน

สมุนไพร /การนวด ฯลฯ

ล�าช�าในการสนับสนุนงบประมาณ กระบวนการจัดการ และสนับสนุน

การวิจัย

1. จํานวนผลิตภัณฑ�ชุมชนที่ได�รับ

การพัฒนามูลค�า 12 ผลิตภัณฑ� ใน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ (จังหวัด

เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ�)

2. ร�อยละ 50 ของผลิตภัณฑ�ที่เข�าร�วมโครงการได�รับการ

ยกระดับคุณภาพ

1. เกิดแนวทางและกลไกความร�วมมือในการทํางานร�วมกันกับภาคีเครือข�าย ได�แก� กลุ�มมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก พัฒนา

ชุมชนและพาณิชย�จังหวัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ� OTOP ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ� 

2. ผลิตภัณฑ� OTOP ที่ส�งเข�าร�วมโครงการมีจํานวนทั้งหมด 24 ผลิตภัณฑ�

3.  เกิดบันทึกความร�วมมือ MOU ระหว�างกลุ�มมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก กับ พัฒนาชุมชนและพาณิชย�จังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ� ในการพัฒนาผลิตภัณฑ� OTOP

4. ทราบถึงโจทย�ของแต�ละสถานประกอบการที่ต�องนําไปพัฒนา ได�แก� การยกระดับผลิตภัณฑ�เดิมให�ดีขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม�ปรับ

บรรจุภัณฑ�ให�มีคุณภาพ ทันสมัยตอบโจทย�ผู�บริโภค พัฒนาแผนธุรกิจ แผนการตลาดเพื่อการพัฒนาคุณภาพในการดําเนินธุรกิจ พัฒนา

ช�องทางการจัดจําหน�ายให�ครอบคลุม พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ�แต�ละผลิตภัณฑ�ชื่อสถานประกอบการ

1.  การพัฒนาโจทย�ในการพัฒนาใช�เวลานานเนื่องจากความ

แตกต�างในส�วนของความต�องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ�มี

ความหลากหลาย และมีที่ตั้งที่กระจายไปแต�ละพื้นที่ของทั้ง 2

จังหวัด 

2.  ความเห็นของทางกลุ�มคณาจารย� กลุ�มพัฒนาชุมชน กลุ�ม

พาณิชย�จังหวัด มีความเห็นที่หลากหลาย ทําให�ใช�เวลาในการ

สรุปแนวทางการพัฒนานาน

3.  ความหลากหลายในผลิตภัณฑ�ของผู�ประกอบการ 

จําเป(นต�องหาทีมงานพัฒนาที่หลากหลายและมีความ

เชี่ยวชาญในศาสตร�นั้น ๆ 

1 เพื่อให�ครู นักเรียนได�รู�จักการใช�แหล�งการเรียนรู�ในการส�งเสริม

การอ�านให�โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ�

2 เพื่อเป(นพัฒนาแหล�งการเรียนรู�สําหรับครู, นักเรียน และบุคคล

ทั่วไป

3 เพื่อฝjกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช�โปรแกรมห�องสมุดอัตโนมัติ

ให�แก�ครูบรรณรักษ�หรือผู�รับผิดชอบงานห�องสมุดของโรงเรียน

กองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียน

เครือข�ายในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ�

เชิงปริมาณ

1. โรงเรียนที่ได�รับการพัฒนาเป(นแหล�งการเรียนรู� 5 

โรงเรียน

2. ผู�รับผิดชอบห�องสมุดโรงเรียน 17 โรงเรียน

3. นักเรียนในโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส�งเสริม 5 โรงเรียน

4. ร�อยละของนักเรียนที่ใช�ห�องสมุดเพื่อการเรียนการ

สอน ร�อยละ80

5. กิจกรรมการส�งเสริมการอ�านและห�องสมุดสีเขียว 3 

กิจกรรม

เชิงคุณภาพ

     ผลสัมฤทธิ์ของเรียนนักเรียนโรงเรียน จากการใช�

ประโยชน�ของห�องสมุด (แหล�งการเรียนรู�) เพิ่มสูงขึ้น

ร�อยละ 50

เชิงเวลา 

           ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตร

มาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

การส�งเสริมแหล�งการเรียนรู�โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ�ภายใต�ยกระดับคุณภาพการเรียนรู�ด�านการอ�าน การ

เขียนและการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ�งออกเป(นเป(น 4 กิจกรรม คือ 

  กิจกรรมที่ 1 การสํารวจ/ประเมินติดตามผลในระยะที่ 1 ตามป2งบประมาณ 2561  ช�วงระหว�างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 โดย

การลงพื้นที่ติดตามงานเดิม กิจกรรมในระยะที่ 1 ตามป2งบประมาณ 2561 ที่ผ�านมา  โดยสอบถาม ติดตามงานห�องสมุด  โดยการ

สัมภาษณ�และบันทึกภาพก�อนและหลัง เพื่อเปรียบเทียบงานในระยะที่ผ�านมาจากผู�อํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

และผู�รับผิดชอบดูแลห�องสมุด โดยลงพื้นที่สํารวจห�องสมุดกองทุนทั้ง 17 โรงเรียน และจัดทําเป(นกรอบในการพัฒนาห�องสมุด  การ

วิเคราะห�ความต�องการ ป}ญหาที่เกิดขึ้นแล�วเสนอผลการวิเคราะห�การพัฒนาห�องสมุดแก�คณะกรรมการ 

  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล�งการเรียนรู�(ห�องสมุด) เป(นการปรับปรุงห�องสมุดโรงเรียนต�นแบบให�เหมาะแก�การเรียนรู� โดยร�วมมือกับ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�และบรรณารักษศาสตร� คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ช�วงระหว�างวันที่ 29 เมษายน- 26 มิถุนายน 

2562 โดยการลงพื้นที่ปฏิบัติจัดห�องสมุด ทําความสะอาดห�องและอุปกรณ�ต�างๆ จัดแบ�งมุมต�างๆ เช�น มุมสิ่งแวดล�อม  มุมสมเด็จ

พระเทพฯ มุมอาเซียน  เป(นต�น  รวบรวม คัดแยกหนังสือให�เป(นหมวดหมู�  สื่อ อุปกรณ� ของเล�นและจัดทําบัญชีรายชื่อสื่อ ทําโปสเตอร� 

สื่อภาพต�างๆ คําขวัญ ตกแต�งมุมตกแต�งห�อง ให�ความรู� กฏ กติกาต�างๆ ในการใช�ห�องสมุด และการดูแลรักษาหนังสือให�กับน�องๆ และ

คุณครู ซึ่งรายชื่อโรงเรียนเปPาหมาย ดังนี้

  1. โรงเรียนกองทุนการศึกษา จํานวน 3 โรงเรียน 

  1.1 โรงเรียนบ�านพุพลู 

  1.2 โรงเรียนป�าเด็งวิทยา 

  1.3 โรงเรียนบ�านดอนขุนห�วย 

  2. โรงเรียนในเครือข�าย  จํานวน 1 โรงเรียน 

1. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมน�อย 

2. บุคลากรยังไม�มีผู�ปฏิบัติงานประจําห�องสมุดและขาดความรู�

ด�านการดําเนินงานห�องสมุด 

3. บุคลากรรับผิดชอบดูแลงานห�องสมุดมีภาระงานการสอนมี

มาก มีการปรับเปลี่ยนงานบ�อย   

4. สื่อการเรียนรู�ไม�เพียงพอ ไม�เหมาะสมกับขนาดวัยของผู�เรียน

5. การส�งเสริมกิจกรรมรักการอ�าน  ควรมีการจัดกิจกรรมการ

ส�งเสริมการ อ�านอย�างต�อเนื่อง และสม่ําเสมอ

6. หนังสือไม�ได�วิเคราะห�หมวดหมู�และลงรายการในสมุด

ทะเบียน หรือมีฐานข�อมูลของห�องสมุดที่จัดเก็บ

กิจกรรมที่ 20 พัฒนาฐานข0อมูลเพื่อการบริหารงานตามศาสตร�พระราชา (โครงการขับเคลื่อนระบบฐานข0อมูลเพื่อการบริหารงานตามศาสตร�พระราชาในกลุJมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิภาคตะวันตก ระยะที่ 1) (1,000,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 4 การสJงเสริมแหลJงการเรียนรู0โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ� (369,840) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 14 พัฒนาสื่อการเรียนรู0อิเล็กทรอนิกส� (200,000) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการที่ 28 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร0างมูลคJาเพิ่ม (Value Creation) สูJเชิงพาณิชย�/อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร0างสรรค�

โครงการที่ 36 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการที่ 31 โครงการยกระดับสินค0าชุมชน OTOP

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับสินค0าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� OTOP ให0เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอยJางยั่งยืน (2,040,000) คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมที่ 10 การสํารวจสถานการณ�ผู0สูงอายุในเขตพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (20,000) คณะพยาบาลศาสตร�

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาท0องถิ่น

โครงการที่ 34 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู0ด0านการอJานการเขียนและการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน



วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม  เป�าหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

 เป�าหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome) ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน องค�ความรู0และบทเรียนที่ได0รับ ป6ญหาและอุปสรรค ข0อเสนอแนะ

เพื่อพัฒนาฐานข�อมูลเพื่อการบริหารงานตามศาสตร�พระราชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มีฐานข�อมูลเพื่อใช�สนับสนุนงาน

บริหารมหาวิทยาลัย ในประเด็น 

ต�อไปนี้

1 ฐานข�อมูลครัวเรือน 12 ชุมชน

2 ฐานข�อมูลกิจกรรมแก�ป}ญหา

ความยากจน

3 ฐานข�อมูลโครงการยกระดับสินค�า

 OTOP

1 มหาวิทยาลัยมีฐานข�อมูลเพื่อสนับสนุนการทํางาน การ

ตัดสินใจในการดําเนินงานตามบริบท ส�งผลให�การดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2 มีการจัดการข�อมูลที่เป(นระบบยิ่งขึ้น

3 มีแหล�งข�อมูลให�สามารถสืบค�นได�

เชิงปริมาณ

จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 1 ระบบ

1. ฐานข�อมูลครัวเรือน

2. ฐานข�อมูลกิจกรรมแก�ป}ญหาความยากจน

3. ฐานข�อมูลโครงการยกระดับสินค�า OTOP

4. ฝjกอบรมการใช�งาน

เชิงคุณภาพ

    การทํางานของระบบมีความถูกต�อง ร�อยละ 80

เชิงเวลา 

           ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตร

มาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

1. ฐานข�อมูลครัวเรือน ทดลองแล�ว

2. ฐานข�อมูลกิจกรรมแก�ป}ญหาความยากจน ทดลองแล�ว

3. ฐานข�อมูลโครงการยกระดับสินค�า OTOP ใช�ข�อมูลสมมติ

4. ฝjกอบรมการใช�งานระบบ อบรมให�ผู�บริหารและเจ�าที่บางส�วน เบิกเฉพาะค�าวัสดุไม�ได�เบิก (ค�าวิทยากร ,ค�าอาหาร ,ค�าอาหารว�าง)

1  มีการนําความรู�จากการปฏิบัติมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยนําหลักการออกแบบฐานข�อมูลมาใช�เป(น

กรณีศึกษาให�นักศึกษาได�เรียนรู� ทดลองฝjกวิเคราะห� ออกแบบ พัฒนาโปรแกรม ให�สามารถนําไปสู�การวิจัยหรือผลงานทางวิชาการใน

ลําดับต�อไป

2  การเรียนรู�ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร� PHP JavaScript MYSQL Google Map API ในการเขียนโปรแกรมให�ได�ตามความต�องการ

ของผู�ใช�ที่มีความแตกต�างกัน

3  การจัดเก็บข�อมูลดิจิทัลอย�างเป(นระบบในรูปแบบฐานข�อมูลเชิงสัมพันธ� ที่ให�สามารถสืบค�นได� และสามารถนําข�อมูลที่ได�ไปต�อยอดสู�

องค�ความรู�ประเด็นอื่นต�อไปได�

4  การกําหนดความต�องการจากผู�ใช�ก�อนและหลังดําเนินงานมักมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เมื่อได�เห็นผลของงานแล�ว 

5  การทําโครงการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช�งบประมาณเกิน 20,000 บาท จัดเป(นครุภัณฑ� ควรจัดสรร

งบประมาณให�ถูกต�องตามประเภทของงาน เพื่อการทํางานที่รวดเร็ว 

1 การติดตามข�อมูลจากฝ�ายที่เกี่ยวข�อง

2 ข�อมูลที่ได�จากการจัดเก็บกับชุมชนมีความผิดพลาดใน

ปริมาณมาก

3 ขาดความเชื่อมโยงกันของการเข�าถึงฐานข�อมูลให�เป(นหนึ่ง

เดียวกันระหว�างคณะกับมหาวิทยาลัย 

4 ความช�วยเหลือจากบุคลากรสายสนับสนุนในการเขียน

โครงการ ประเด็นการจัดหมวดรายการค�าใช�จ�ายอย�างถูกต�อง

ยังไม�แม�นยํา ส�งผลให�โครงการอนุมัติล�าช�า และต�องเสียเวลา

ไปการแก�ไขโครงการเป(นเวลาหลายเดือน

5 ลําดับชั้นของการอนุมัติโครงการ ทําให�ผู�ดําเนินโครงการไม�

สามารถลงมือทําไปก�อนช�วงรอผลการพิจารณา

6 ความเข�าใจในเนื้อหาของงานแต�ละฝ�ายไม�สอดคล�องกัน

7 ความต�องการให�โปรแกรมทํางานได�จากผู�ใช�เพิ่มขึ้น ทําให�

ต�องมีการปรับแก�

8 บุคลากรขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

9 ขาดทักษะและความรู�ที่ใช�ในปฏิบัติงานเบิกจ�ายตามระเบียบ

ราชการ

1  ควรจัดสรรงบประมาณให�

ถูกต�องตามประเภทของงาน เพื่อ

การทํางานที่รวดเร็วในการขออนุมัติ

โครงการ

2  หน�วยงานที่เกี่ยวข�องควรให�

คําแนะนําได� เมื่อต�องมีการใช�

งบประมาณที่ไม�อยู�ในหมวดเงินที่

ได�รับ

1 เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่มให�สินค�าทางวัฒนธรรมของชุมชน มีสินค�าทาง

วัฒนธรรมเชิงพาณิชย�เพิ่มขึ้น

2 เพื่อเสริมสร�างขีดความสามารถในการแข�งขันด�านการตลาด และ

มีทักษะการประชาสัมพันธ�สินค�าทางวัฒนธรรมด�วยตนเอง  

3 เพื่อสร�างเส�นทางท�องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี

4 เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�การท�องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรม

1 สร�างสินค�าและมูลค�าเพิ่มให�ชุมชน 

2 ขยายขีดจํากัดด�านการตลาด

3 ได�เส�นทางท�องเที่ยวทางวัฒนธรรม

1 พัฒนาชุมชนให�เป(นชุมชนที่มีความเข�มแข็งจนนําไปพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ

2 สามารถนําไปต�อยอดตลาดใหม� 

3 เส�นทางท�องเที่ยวทางวัฒนธรรมสามารถนําเป(นเส�นทางระดับ

จังหวัดได�

เชิงปริมาณ

1. แหล�งเรียนรู�ในชุมชนที่ได�รับการส�งเสริมเพื่อการ

ท�องเที่ยว

2. จํานวนสินค�า หรือผลิตภัณฑ�ที่เกิดจาก

ผู�ประกอบการทางวัฒนธรรม 

3. จํานวนแอพพลิเคชั่นเพื่อส�งเสริมแหล�งเรียนรู�ชุมชน

วัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ

1. ฐานข�อมูลชุมชนวัฒนธรรม ๓๐๐ ป2 บ�านหนองแก�ว-

ไร�หัวลุ�ม-วัดเขาน�อย อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี

เชิงเวลา 

          ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตร

มาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

1. ได�แหล�งและฐานการเรียนรู�ทางวัฒนธรรมชุมชนจนสามารถพัฒนาสู�การท�องเที่ยวได�

เกิดสินค�าที่ได�จากชุมชน จํานวน 2 ชิ้น คือ ทองม�วนน้ําตาลโตนด และน้ําตาลงุน

2. ได�ฐานข�อมูลเกี่ยววัฒนธรรมในชุมชน

3. สามารถสร�างเครือข�ายและทํางานร�วมกับชุมชนได�เป(นอย�างดี สร�างและเกิดแหล�งการเรียนรู�และฐานการเรียนรู�ด�านศิลปวัฒนธรรม

4. สามารถสร�างรายได�ให�กับชุมชน และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได�

1. องค�ความรู�เกี่ยวกับน้ําตาลโตนด

2. องค�ความรู�เกี่ยวกับงานจักสาน

3. อง�ความรู�เกี่ยวกับการทํามีดโดยวิธีโบราณ

1 เพื่อศึกษาค�าคว�าองค�ความรู�เกี่ยวกับประวัติศาสตร�สมัยอยุธยา

2 เพื่อศึกษาเส�นทางประวัติศาสตร�อยุธยาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ�

1 ได�เส�นทางเส�นทางอยุธยาใน

ประจวบคีรีขันธ� รวมถึงประวัติต�างๆ

2 ได�รวบรวมองค�ความรู�เกี่ยวกับวัด

ในสมัยอยุธยา

1 ได�เส�นทางเส�นทางอยุธยาในประจวบคีรีขันธ� รวมถึงประวัติ

ต�างๆ

2 ได�รวบรวมองค�ความรู�เกี่ยวกับวัดในสมัยอยุธยา

เชิงปริมาณ

1. จํานวนแหล�งเรียนรู�หรือองค�ความรู�ด�าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป(นไทย จํานวน 1 องค�

2.จํานวนเส�นทางทางประวัติศาสตร�อยุธยาในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ� จํานวน 1 เส�นทาง

เชิงคุณภาพ

1. องค�ความรู�ด�านประวัติศาสตร�ในพื้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ�

เชิงเวลา 

          ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตร

มาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

1. สามารถสํารวจเส�นทางอยุธยาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ�จนสามารถพัฒนาและต�อยอดต�อไปได�

2. สามารถถ�ายทอดองค�ความรู�ที่ได�สู�ผลงานเชิงวิชาการได�

1. องค�ความรู�ด�านประวัติศาสตร�ในสมัยอยุธยา ตามเส�นทางประจวบคีรีขันธ�

2. องค�ความรู�ด�านศิลปะสมัยอยุธยา ในเส�นทางประจวบคีรีขันธ�

กิจกรรมที่ 25 “เพชรบุรี:อยุธยาที่มีชีวิต”ของชุมชนวัฒนธรรม ๓๐๐ ปI บ0านหนองแก0ว-ไรJหัวลุJม-วัดเขาน0อย อ.บ0านลาด จ.เพชรบุรี (198,700) สถาบันวิจัยและสJงเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการที่ 38 โครงการผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 10 โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของท0องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ�  (40,000) สถาบันวิจัยและสJงเสริมศิลปวัฒนธรรม



วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม  เป�าหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

 เป�าหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome) ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน องค�ความรู0และบทเรียนที่ได0รับ ป6ญหาและอุปสรรค ข0อเสนอแนะ

1 เพื่อศึกษาค�าคว�าองค�ความรู�เกี่ยวประวัติศาสตร�วัดเจริญศรีมณีผล

2 เพื่อศึกษาแนวคิด ประเพณี วิถีชีวิต ของผู�คนในชุมชน

1 ได�ข�อมูลด�านประวัติศาสตร�

เกี่ยวกับวัดเจริญศรีมณีผลและ

หลวงพ�อเยิ้มผู�มีชื่อเสียงด�านการสัก

ยันต�

2 ได�รวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ของคนในเขตพื้นที่ชุมชนบางจาก

1  สามารถต�อยอดผลงานและข�อมูลด�านประวัติศาสตร�ใน

ช�องทางอื่นๆ

2  สามารถต�อยอดด�านประเพณี วัฒนธรรม และด�านอื่นๆที่ยัง

ไม�ค�นพบ

เชิงปริมาณ

1. จํานวนแหล�งเรียนรู�หรือองค�ความรู�ด�าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป(นไทย 1 องค�

เชิงคุณภาพ

1. องค�ความรู�ด�านประวัติศาสตร�ในพื้นที่

เชิงเวลา 

          ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตร

มาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

1. ได�ลงเปlดพื้นที่ใหม� และทําความรู�จักกับบุคคลในพื้นที่

2. ได�องค�ความรู�ที่เกี่ยวข�องกับพื้นที่นั้นๆ

องค�ความรู�ด�านการสักและไสย�เวทของหลวงพ�อเยิ้มผู�มีชื่อเสียง ยังไม�ได�รับการร�วมมือจากประชาชนในพื้นที่มากนัก

1 เพื่อรวบรวมองค�ความรู�เกี่ยวกับผลงานปูนป}�นเมืองเพชรบุรี

2 เพื่อจัดเก็บฐานข�อมูลให�เป(นระเบียบเรียบร�อย ในระบบสารสนเทศ

จัดเก็บและรวบรวมองค�ความรู�ด�าน

ผลงานปูนป}�นไว�เป(นหนึ่งเดียว ให�

ง�ายต�อการค�นหา

ต�อยอดสู�การรวบรวมผลงานของสกุลช�างเมืองเพชรอื่นๆ เชิงปริมาณ

1. จํานวนแหล�งเรียนรู�หรือองค�ความรู�ด�าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป(นไทย (เกี่ยวกับปูนป}�น) 1 

องค�

เชิงคุณภาพ

2. จํานวนหน�วยสนเทศในการรวบรวมข�อมูล 1 หน�วย

เชิงเวลา 

          ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตร

มาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

1. สามารถสร�างองค�ความรู�โดยการเผยแพร�ลงเฟซบุ�คได� และง�ายต�อการเผยแพร�ข�อมูล

2. มีคนให�ความสนใจในการนําข�อมูลไปใช�จํานวนมาก

3. มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกิดองค�ความรู�ใหม�จํานวนมาก

1. องค�ความรู�เกี่ยวกับปูนป}�นในยุคสมัยต�างๆจากอาจารย�ที่มีความรู�

2. องค�ความรู�ศิลปะไทยในสมัยต�างๆ

1 เพื่อประเมินหลักสูตรตามตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

2 เพื่อการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให�มีมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ

3 เพื่อให�หน�วยงานภายในคณะมีการทํางานที่มีคุณภาพและ

ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

เชิงปริมาณ  

          ร�อยละของหลักสูตรที่ผ�านเกณฑ�การประเมิน

คุณภาพ เปPาหมาย 100% ผลการดําเนินงาน 100%

เชิงคุณภาพ  

          ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร อยู�ในระดับดี เปPาหมาย 100% ผลการ

ดําเนินงาน 100%    

เชิงเวลา 

          ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตร

มาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

หลักสูตรได�รับการตรวจประเมินตามตัวบ�งชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ทั้ง 3 หลักสูตร การจัดทํารายงาน SAR ที่สมบูรณ�ต�องมีรายละเอียดของ การดําเนินงานตามหลัก PDCA อย�างน�อย 2 วงรอบเพื่อให�เห็นผลการ

ดําเนินงานของป2ที่ผ�านมาและ นํามาวางแผนปรับปรุงในป2ต�อไปอย�างไร

ผู�รับผิดชอบการเขียนรายงาน SAR  ขาดความรู�ความเข�าใจใน

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

จัดอบรมเพิ่มความรู� ความเข�าใจใน

กระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยเน�นไปที่ผู�รับผิดชอบ

หลักสูตรให�มีความเข�าใจเพิ่มมากขึ้น

1  เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สํานัก/

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี

3  เพื่อเตรียมความพร�อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย

จํานวนหน�วยงานที่ได�รับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก/

สถาบัน อยู�ในระดับดี

1. หน�วยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ที่รับการตรวจ

ประเมิน 12 หน�วย

2. ผลการตรวจประเมินทุกหน�วยงานอยู�ในระดับดีขึ้นไป

3. กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในเดือน 

ส.ค. 2562

1. หน�วยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ที่รับการตรวจประเมิน 12 หน�วย

2. ผลการตรวจประเมินทุกหน�วยงานอยู�ในระดับดี

3. กิจกรรมแล�วเสร็จในวันที่ 30 ส.ค. 2562

1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในได�รับการพัฒนาเป(นไปตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกฝ�ายทุกระดับมีส�วนร�วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

3 หน�วยงานระดับคณะ /สถาบัน/สํานัก ทราบสถานภาพของตนเอง เพื่อใช�ประกอบการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการ

ดําเนินงานให�เป(นไปตามหมายที่ตั้งไว�

กิจกรรมที่ 10 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน (291,500) สํานักสJงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ยุทธศาสตร�ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

โครงการที่ 44 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู0

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ (58,000) คณะพยาบาลศาสตร�

กิจกรรมที่ 12 โครงการรวบรวมภูมิป6ญญาล้ําคJาของจังหวัดเพชรบุรี (ศิลปะปูนป6kน) (44,500) สถาบันวิจัยและสJงเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 11 โครงการสํารวจและค0นคว0าเส0นทางวัฒนธรรมชุมชนบางจาก (40,000) สถาบันวิจัยและสJงเสริมศิลปวัฒนธรรม



วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม  เป�าหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

 เป�าหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome) ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน องค�ความรู0และบทเรียนที่ได0รับ ป6ญหาและอุปสรรค ข0อเสนอแนะ

1 เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําป2การศึกษา  2561

2 เพื่อให�ทราบระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ

ภารกิจด�านต�างๆ

3 เพื่อรายงานความก�าวหน�าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในด�านคุณภาพและมาตรฐานต�อสาธารณชนและ

หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับมหาวิทยาลัยอยู�ใน

ระดับดีมาก

บุคลากรทุกฝ�ายทุกระดับมีส�วนร�วมจนทําให�เกิดผลสําเร็จอย�าง

มีประสิทธิภาพร�อยละ 80

1. ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย อยู�ในระดับ 4.51

2. มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ได�เป(นผลสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล อยู�ในระดับดี

3. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 4 

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

1. ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยอยู�ที่ระดับ 4.25

2. มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได�เป(นผลสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร�อยละ 89.60

1  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได�รับการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง  เป(นไปตามนโยบายของ 

มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกฝ�ายทุกระดับมีส�วนร�วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3  มหาวิทยาลัย ทราบสถานภาพของตนเอง  เพื่อใช�ประกอบการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการดําเนินงานให�เป(นไป

ตามหมายที่ตั้งไว�

1 เพื่อจัดทําฐานข�อมูลงานประกันคุณภาพ

2 เพื่อให�บุคลากรของสถาบันวิจัยฯ มีความรู�ความเข�าใจเกณฑ�

ประกันคุณภาพภายใน

3 เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองและเตรียมพร�อมรับการ

ประเมิน

ได�เกณฑ�การประกันคุณภาพระดับ

สถาบัน

ได�พัฒนาการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยฯ เชิงคุณภาพ

1. บุคลากรได�รับความรู�ด�านการสร�างเครือข�าย 12 คน

เชิงเวลา

1 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายใน 30 

กรกฎาคม 2562

1. จัดซื้อเครื่องอัดเสียง 

2. จัดซื้อฮาร�ดิส

3. จัดกิจกรรมการจัดการความรู� (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู�การสร�างเครือข�ายในการดําเนินงาน

บุคลากรได�รับความรู�ด�านการสร�างเครือข�ายในการดําเนินงาน

1 เพื่อให�บุคลากรได�ศึกษาการปฏิบัติงานเพื่อการดําเนินการที่เป(น

เลิศของสํานักวิทยบริการฯที่มหาวิทยาลัยอื่น และนํามา

เปรียบเทียบเพื่อพัฒนางานของตนเอง 

2 เพื่อให�บุคลากรเห็นนวัตกรรมในการปฏิบัติงานใหม� ๆ และ

นํามาใช�ประโยชน�ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

3 เพื่อให�บุคลากรนําความรู�จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการทํางาน 

4 เพื่อให�บุคลากรได�รับการพัฒนาความรู�และทักษะในการ

ปฏิบัติงานตามหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย 

5 เพื่อให�บุคลากรมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสร�างความพึงพอใจต�อ

ผู�รับบริการ 

6 เพื่อให�บุคลากรมีสัมพันธ�อันดี สามัคคีและสามารถช�วยเหลือ

เกื้อกูลกันเพื่อให�งานสําเร็จลุล�วง แก�ป}ญหาและขจัดความขัดแย�งได�

7 เพื่อให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการประกันคุณภาพระหว�าง

สถาบัน และสามารถนํามาเป(นแนวทางปรับปรุงผลการดําเนินงาน

ของสํานักวิทยบริการฯ 

8 เพื่อสร�างแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด�านการประกันคุณภาพ

การศึกษา

ได�ดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โดย

1. ไปราชการในการร�วมประชุมเครือข�ายฯ โครงการการสร�างเครือข�ายความร�วมมืออบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร�างพลังทีมพัฒนา

คุณภาพงาน เพื่อบริการที่เป(นเลิศ ในวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-16.00 น. 

2. ศึกษาดูงานสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย�การเรียนรู�ธนาคารแห�งประเทศไทย ในวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 บุคลากร

เห็นนวัตกรรมในการปฏิบัติงานใหม� ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน และนํามาใช�ประโยชน�ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ�ระยะ 5 ป2 (พ.ศ. 2562-2566) วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห�องประชุมบรรณ

ราช 2 บุคลากรได�มีส�วนร�วมในการกําหนดทิศทางและกลยุทธ�ของสํานักฯ ให�สอดคล�องกับแผนกลยุทธ�มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ระยะ  5 ป2

ได�แผนกลยุทธ�ระยะ 5 ป2 (พ.ศ. 2562-2566)

กิจกรรมที่ 14 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ (30,000) สถาบันวิจัยและสJงเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 11 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย (235,300) สํานักสJงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมที่ 15 ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการฯ (30,000) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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