
หน่วยนับ จํานวน เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม
แผนงานสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว -                 4.4279            4.4279            

1. เร่งรัดผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้ 1. การสร้างความ 1. กลุ่มสาขาวิชาเกษตร 1 หลักสูตรนานาชาติด้านอาหารและการท่องเที่ยวร่วมกับ หลักสูตร  - 1 พัฒนาศักยภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 1 โครงการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานภาคการศึกษา

มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดดเด่นด้านอาหาร อาหาร และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ -                  0.4000             0.4000             ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ และการท่องเที่ยว ได้รับการยอมรับใน 2 รายได้จากหลักสูตรระยะสั้นด้านอาหารและการท่องเที่ยว ล้านบาท 2.5 โดยเน้นการปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาวด้าน

ศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนมุ่งพัฒนา ระดับนานาชาติ และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ภาครัฐและเอกชน การประกอบอาหารและการท่องเที่ยว -                  0.3000             0.3000             ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

นักศึกษาให้มีสุขภาวะที่ดี 3 อัตราส่วนงานวิจัยที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 70 2 เพิ่มศักยภาพการวิจยัด้านอาหารและ 3 โครงการฟาร์มต้นแบบเกษตรปลอดภัยระบบอัจฉริยะ -                  0.6250             0.6250             ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

2.  ส่งเสริมการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตาม 4 จํานวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยอมรับในระดับ คน 20 การท่องเที่ยวโดยบูรณาการกับการเรียน 4 โครงการพัฒนาตาลโตนดครบวงจร -                  0.5500             0.5500             ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

มาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความ ชาติหรือนานาชาติด้านอาหารและการท่องเที่ยวหรือที่เกี่ยวข้อง การสอนหรือการพัฒนาท้องถิ่น 5 โครงการพัฒนาศูนย์ Royal Coast -                  0.0500             0.0500             ดร.กฤษดา ตั้งชวาล /

ต้องการของประเทศ โดยพัฒนาโรงเรียน 5 จํานวนมาตรฐานเป็นที่ยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว มาตรฐาน 2 ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

และวิจัย หรือที่เกี่ยวข้อง 3 สร้างชื่อเสียงด้านอาหารและการท่องเที่ยว 6 โครงการยกระดับคุณภาพและเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพด้าน

3. เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ การประกอบอาหารและการท่องเที่ยว -                  1.0000             1.0000             ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

ที่ทันสมัยตามความต้องการของตลาด 7 โครงการจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว -                  0.3250             0.3250             ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

แรงงานและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 8 โครงการยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง -                  0.2000             0.2000             ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 9 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารภายใต้เครื่องหมาย 

PBRU Brand โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี และ Think Café' -                  0.3000             0.3000             ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

10 โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การให้บริการ และ ความปลอดภัย

ของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย -                  0.3279             0.3279             ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

11 โครงการเพื่อการเข้าสู่ความเป็นสากล -                  0.3500             0.3500             ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 8.2953            14.7597          23.0550          
4. เร่งรัดพัฒนาบุคลากรทุกระดับและนักศึกษา 2. การยกระดับคุณภาพ 2. บัณฑิตมีคุณภาพพร้อม 6 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ร้อยละ 85 4 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานหลักสูตรระดับ 12 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 

ให้มีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ บัณฑิต ทํางาน 7 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวชิาการต่อจํานวนอาจารย์ ร้อยละ 50 อุดมศึกษา (พ.ศ.2558) และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2.3500             2.3500             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

ประชาคมอาเซียน ประจํา 5 ยกระดับสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญ 13 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

8 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจํา ร้อยละ 60 ทางวิชาชีพ และทางวิชาชีพ 1.4940             1.4940             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

9 ร้อยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของ ร้อยละ 85 6 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะบัณฑิตให้ 14 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 4.8000             -                  4.8000             ผศ.พจนารถ บัวเขียว/ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

สถานประกอบการ ระดับ 3.51 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น พร้อมทํางานด้วยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์ 15 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทํางานด้วยวิชาการวิชาชีพ

10 ร้อยละความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สําเร็จ ร้อยละ 65 และทักษะในศตวรรษที่ 21 3.2900             3.2900             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

การศึกษาระดับระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
16 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 2.4953             3.2447             5.7400             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ/

ดร.เมธาวิน  สาระยาน

ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
17 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา 0.8800             0.8800             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ/

ดร.เมธาวิน  สาระยาน

11 ร้อยละการได้งานทํา/ประกอบอีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา
ร้อยละ

18 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1.0000             0.4600             1.4600             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ/

ดร.เมธาวิน  สาระยาน

ภายใน 1 ปี สูงขึ้น
19 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของนักศึกษา 0.5800             0.5800             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ/

ดร.เมธาวิน  สาระยาน

20 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ

Active Learning และ/หรือสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2.0800             2.0800             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

21 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน์ 0.3810             0.3810             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงของงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับนโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

อัตลักษณ์ : “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว
ปรัชญา  :  คุณธรรมนําความรู้ มุ่งสู่สากล

วิสัยทัศน์ :  ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านอาหาร การท่องเที่ยว และพัฒนาองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

นโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ร่าง-แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ (ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ แผนงาน/งาน/โครงการ



หน่วยนับ จํานวน เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2563 ร่าง-แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงานพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 3.0060            2.2140            5.2200            
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 3. การผลิตและพัฒนา 3. ครูและบุคลากรทางการ 12 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู ร้อยละ 95 7 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะบัณฑิตครูให้ 22  โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต ครูให้พร้อมทํางานด้วยวิชาการ

สู่องค์กรแห่งคุณภาพระดับสากล วิชาชีพครู ศึกษามีศักยภาพตาม 13  ระดับความสามารถ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยของนักศึกษา ร้อยละ 30 พร้อมทํางานด้วยวิชาการ วิชาชีพและทกัษะใน  วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 1.4500             1.4500             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

โดยใช้กลไกการประกันคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตร์ (ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานทาง ความสามารถทาง ศตวรรษที่ 21

บูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของ ภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) ไม่น้อย กว่าร้อยละ 20 8 ยกระดับสมรรถนะ อาจารย์ครุศาสตร์ ให้มีความ 23  โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครู 0.4160             0.4640             0.8800             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

กระบวนการบริหารตามหลัก 14  ร้อยละของอาจารย์ที่ เป็นต้นแบบความ เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ ร้อยละ 50 เชี่ยวชาญ เฉพาะทางวิชาชีพ พัฒนากระบวนการ

ธรรมาภิบาลและปรัชญา ได้รับการยอมรับ  เรียนการสอนเน้น การเรียนรู้จากการ ปฏิบัติจริง

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปสู่ 15 จํานวนโรงเรียนใน ท้องถิ่นที่มีการนํา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน 8 ร่วมกับโรงเรียน

การเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ของโรงเรียนสาธิต ไปใช้ประโยชน์ 9  พัฒนากระบวนการเรียน การสอนเน้นการ 24  โครงการพัฒนากระบวนการเรียน การสอนเน้นการเรียนรู้จากการ

16 ผลงานวิจัยทางการ เรยีนการสอนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง เรื่อง 8 เรียนรู้จากการ ปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียน  ปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในท้องถิ่น 0.5200             0.3000             0.8200             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

ใน ระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ 10 ยกระดับการพัฒนา ครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้มี 25 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน

การผลิตและ พัฒนาครูเพิ่มขึ้น  ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.0000             2.0000             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

11 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้ เป็นศูนย์ฝึก ปฏิบัติการและ 26 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้ เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและ

การวิจัยเป็นต้นแบบ ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น การวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 0.0700             -                  0.0700             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

12 พัฒนานวัตกรรมการวิจัย การเรียนการสอน และระบบ

 ฐานข้อมูลสนับสนุน เครือข่ายในท้องถิ่น 

แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม -                 3.6900            3.6900            
6. สนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์และตอบสนอง 4. การวิจัยและพัฒนา 4. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 17 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใช้เพื่อเป็นต้นแบบหรือ จํานวน 10 13 สนับสนุนและบริหารจัดการงานวิจัย และพัฒนากลไก 27 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถ

ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ นวัตกรรม ได้รับการยอมรับ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศ การสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อเป็น สมรรถนะนักวจิัยทุกระดับ 0.5000             0.5000             

โดยเน้นวิจัยในสาขาที่สอดคล้องกับ ในระดับสากล 18 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร ระดับ 3 ต้นแบบ 28 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย  

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนา งานวิจัย (มหาลัยสีเขียว, มหาลัยดิจิทัล, การเรียนการสอน) 1.2900             1.2900             

นักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการพัฒนางาน 19 ร้อยละโครงการวิจัย / ชุดโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 15 29 โครงการพัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรม 

วิจัยและสร้างสรรค์นําไปสู่การจดทรัพย์สิน จากแหล่งทุนภายนอก /เพื่อเป็นต้นแบบหรือนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน

ทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือปรับ 20 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน เรื่อง 3 และท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา 0.3500             0.3500             

ใช้กับชุมชนสังคมได้ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 14 สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร เครือข่าย 30 โครงแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม

21 จํานวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ ชิ้น 5 และหน่วยวิจัยในทุกระดับ /และหรือพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 0.2000             0.2000             

สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation ) สู่เชิงพาณิชย์/ อุตสาหกรรม 15 ส่งเสริมกลไกและบริหารจัดการผลงานวิจัย องค์ความรู้ 31 โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการ

หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนวัตกรรมและให้มีการนําไปใช้ประโยชน์และ จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 0.2000             0.2000             

22 ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่เผยแพร่ ใน ร้อยละ 35 สื่อสารสังคม 32 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา  (Value Creation) สู่เชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 0.2500             0.2500             

23 จํานวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน เรื่อง 5 33 โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

Refereed  journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ระดับชาติหรือนานาชาติ 0.9000             0.9000             

ต่ออาจารย์ประจํา

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี



หน่วยนับ จํานวน เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2563 ร่าง-แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 28.8563          -                 28.8563          
7. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการ 5. การพัฒนาท้องถิ่น 5. น้อมนําศาสตร์พระราชา 24 จํานวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา โครงการ 10 16 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและ 34 โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 0.7756             0.7756             

วิชาการ การพัฒนาและถ่ายทอด พัฒนาชุมชนต้นแบบ ท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ 35 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก

ความรู้และเทคโนโลยีในหลาก 25 จํานวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หน่วย/ชุมชน 5 สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม  (ความยากจน) 6.8088             6.8088             ผศ.พจนารถ บัวเขียว

หลายรูปแบบที่สอดคล้องกับ 26 ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ร้อยละ 5 36 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

ความต้องการของสังคม ชุมชน โครงการ ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของ

และท้องถิ่น 27 จํานวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ ผู้ประกอบการใหม่ในชุมชน กลุ่ม 5 สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2.8000             2.8000            

8. ส่งเสริม สืบสาน โครงการ 28 จํานวนชุมชนต้นแบบที่นําศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่าง ชุมชน 2

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เป็นรูปธรรม 37 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 1.6315             1.6315             ผศ.พจนารถ บัวเขียว

น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ 29 จํานวนเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการท่องเที่ยวเชิง ชิ้น 2

พอเพียงมาใช้ และเป็นผู้นํา วัฒนธรรม 38 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม  จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1.1000             1.1000             ผศ.พจนารถ บัวเขียว

การถ่ายทอดสู่สังคม 30 จํานวนฐานข้อมูลกลางของชุมชน ฐาน 2 ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

9. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกทางวัฒนธรรม 31 รายได้ของประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20

ที่ดีแก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชน ร้อยละ 15 ต่อปี 39 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) 2.0000             2.0000             ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความตระหนักในการ 32 จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า ชิ้น 10

5 ผลิตภัณฑ์ : 1 จังหวัด 40 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตําบลในจังหวัด 1.0000             1.0000             ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

33 จํานวนชุมชนที่นํา โครงการพระราชดําริไป ดําเนินการอย่างมี คน 2000

ประสิทธิภาพ 10 ตําบล : จังหวัด และ 100 คน : ตําบล 41 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู

34  นักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วง ชั้นที่ 1) ที่เข้าร่วม ร้อยละ 85 ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 0.8000             0.8000             ดร.เมธาวิน  สาระยาน

 โครงการสามารถอ่านออก เขียนได้ตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 

เป็นจํานวน 20 โรงเรียน : จังหวัด 42 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 11.9404            11.9404            ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

35  จํานวนระบบ ฐานข้อมูลเพื่อการ บริหารงานด้านการพัฒนา ท้องถิ่น ฐาน 2 ผศ.พจนารถ บัวเขียว

แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี -                 8.9219            8.9219            
9. อนุรักษ์ซึ่งค่านิยมเอกลักษณ์ ขนบธรรม 6. การเพิ่มประสิทธิภาพ 6. ระบบบริหารจัดการที่ 34 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 60 17  พัฒนาผู้นํารุ่นสู่รุ่นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กร 43 โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ 0.8000             0.8000             ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

เนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทย การบริหาร คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 35 ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ร้อยละ 80 18 ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายวิชาชีพของบุคลากร 44 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ 0.9000             0.9000             ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม 36 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 19 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 45 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 3.0000             3.0000             ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน

เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และนําสู่สากล 37 บุคลากรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายและภายนอก คน 4 20 พัฒนาสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 46 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ -                  

38 ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1ใน10 ของประเทศไทย อันดับ 5/10 การจัดการความรู้ 1.4000             1.4000             ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

39 จํานวนองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ ชิ้น 4 21 พัฒนาการสื่อสารและกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 47 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 1.4000             1.4000             ดร.เมธาวิน  สาระยาน

40 มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา ที่ผ่านเกณฑ์การ หน่วย 13 22 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 48 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 1.4219             1.4219             ดร.ทัดทอง พราหมณี

ประเมินคุณภาพภายในระดับดี 23 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

41 ระดับการยอมรับของท้องถิ่นและสังคมต่อภาพลักษณ์ของ ระดับ 4 โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลกับสถานะ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกํากับ

42 ระดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 4

43 ระดับความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากร ระดับ 4

44 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบดิจิทัล

40.1576          34.0135          74.1711          รวมทั้งสิ้น



1

เงินแผ่นดิน เงินรายได้
1 โครงการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานภาคการศึกษาและ

ผู้ประกอบการ
0.00 400,000.00 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) การพัฒนาและยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานภาคการศึกษาและผู้ประกอบการ 322,992.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลดําเนินการไตรมาสที่ 3

2) รอพิจารณาโครงการ 77,008.00

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว ด้านการประกอบอาหารและ
การท่องเที่ยว

0.00 300,000.00 ศธ 0555.34-63-0002 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร 37,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

2) รอพิจารณาโครงการ 263,000.00

3 โครงการฟาร์มต้นแบบเกษตรปลอดภัยระบบอัจฉริยะ 0.00 625,000.00 ศธ 0555.34-63-0003 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) ศูนย์ต้นแบบเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรม 625,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

4 โครงการพัฒนาตาลโตนดครบวงจร 0.00 550,000.00 ศธ 0555.34-63-0004 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) การพัฒนาเตาเคี่ยวตาลโตนดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 300,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโดําเนินการไตรมาสที่ 2

2) การจัดทําฐานข้อมูลและโปรแกรมพยากรณ์ปริมาณผลผลิตจากต้นตาลโตนดในพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เครื่องวัดความสูงของต้นไม้)

100,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2

3) การพัฒนานวัตกรรมขึ้นตาลโตนด 150,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโดําเนินการไตรมาสที่ 2

5 โครงการพัฒนาศูนย์ Royal Coast 0.00 50,000.00 ศธ 0555.34-63-0005 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) พัฒนาศูนย์ Royal Coast 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาดําเนินการไตรมาสที่ 3

6 โครงการยกระดับคุณภาพและเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ ด้านการประกอบอาหาร
และการท่องเที่ยว

0.00 1,000,000.00 ศธ 0555.34-63-0006 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) อบรมและทดสอบทักษะฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า และสาขาแม่บ้าน ระดับ 1

45,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาดําเนินการไตรมาสที่ 2

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว ความคืบหน้าการรายงานผล ผ่านระบบ e-menscr
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
2) การอบรมและฝึกภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงานต้อนรับของสายการบิน

นานาชาติ (ground and in-flight service) ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)

30,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาดําเนินการไตรมาสที่ 2

3) ฝึกปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว 150,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

4) ฝึกปฏิบัติการเส้นทางท่องเที่ยวตามระเบียบกรมการท่องเที่ยวเพื่อการรับ

ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์อาชีพ

150,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

5) การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในสายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและงานบริการ 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

6) เตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นมืออาชีพ (การสํารองที่นั่งสายการบิน) 42,700.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาดําเนินการไตรมาสที่ 3

7) การแข่งขันด้านอาหารระดับชาติ Makro HoReCa Challenge 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

8) การแข่งขันด้านอาหารระดับนานาชาติ Thailand Ultimate Chef Challenge 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

9) การทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ 50,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

10) การแข่งขันการทําเมนูอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว 50,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลดําเนินการไตรมาสที่ 3

11) พัฒนาทักษะด้านอาหาร โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดอาหารครัววันดี 50,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลดําเนินการไตรมาสที่ 2

12) การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาการประกอบอาหาร

ไทยของนักศึกษาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์และสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะ

การประกอบอาหาร 2019-2020

38,250.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลดําเนินการไตรมาสที่ 2

13) รอพิจารณาโครงการ 64,050.00

7 โครงการจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว 325,000.00 ศธ 0555.34-63-0007 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

8 โครงการยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง 0.00 200,000.00 ศธ 0555.34-63-0008 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) ยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง 200,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

9 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารภายใต้เครื่องหมาย PBRU Brand โรงเรียน
การอาหารนานาชาติเพชรบุรี และ Think Café'

0.00 300,000.00 ศธ 0555.34-63-0009 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดกรอบปรุงแต่งรส” 36,400.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภททาร์ตสับปะรดผสมลูกตาล 42,600.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผัดไทยกึ่งสําเร็จรูป 38,500.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลดําเนินการไตรมาสที่ 2

4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สลัดบาร์ 20,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลดําเนินการไตรมาสที่ 3
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะครามกรอบ 38,600.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อแดดเดียวพริกพาน 38,600.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

7) บริษัทจําลองเส้นทางการท่องเที่ยว 40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

8) รอพิจารณาโครงการ 45,300.00

10 โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การให้บริการ และความปลอดภัยของอาหาร 
ภายในมหาวิทยาลัย

0.00 327,900.00 ศธ 0555.34-63-0010 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) ยกระดับคุณภาพอาหาร การให้บริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายใน

มหาวิทยาลัย

327,900.00 สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการไตรมาสที่ 1 และ 3

11 โครงการเพื่อการเข้าสู่ความเป็นสากล 0.00 350,000.00 ศธ 0555.34-63-0011 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กับมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

32,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโดําเนินการไตรมาสที่ 3

2) แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 192,820.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาดําเนินการไตรมาสที่ 3

3) แลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ

32,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลดําเนินการไตรมาสที่ 3

4) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กับมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือ

ในต่างประเทศ

16,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

5) รอพิจารณาโครงการ 77,180.00

เงินแผ่นดิน เงินรายได้
12 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 0.00 2,350,000.00 ศธ 0555.34-63-0012 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) การแนะแนวการเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ 60,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

2) พัฒนาระบบการให้คําปรึกษาของอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ 40,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 4

3) การพัฒนาปรับปรุงและทวนสอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา การพัฒนาระบบการดูแล

นักศึกษาและแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

130,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

4) แนะแนวการศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

ความคืบหน้าการรายงานผล ผ่านระบบ e-menscrยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
5) พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน TQF และสภาวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

100,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

6) การแนะแนวการศึกษาต่อประจําปีการศึกษา2563 130,000.00 คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2

7) ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน TQF 240,000.00 คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3

8) แนะแนวการศึกษาต่อของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 80,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

9) การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ  4 หลกัสูตร 120,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

10) แนะแนวการศึกษาต่อ และ Science contest และ open house  ครั้งที่ 2 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2 

11) ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 30,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

12) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร แนะแนวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2563 และพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

120,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

13) การแนะแนวเข้าศึกษาต่อหลกัสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

14) ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย 200,000.00 สํานักงานอธิการบดี (กลุ่ม

งานสื่อสารองค์กร)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

15) Rising Star PBRU เพื่อการแนะแนวและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 200,000.00 สํานักงานอธิการบดี (กอง

พัฒนานักศึกษา)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

16) การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 92,840.00 สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

17) ประชาสัมพันธ์การรบัสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2563 500,000.00 สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2 

18) สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนการบริหารหลักสูตร 107,160.00 สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

13 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและทางวิชาชีพ 0.00 1,494,000.00 ศธ 0555.34-63-0013 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) สมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ 130,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินในไตรมาสที่ 2 และ 3

2) พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพให้คณาจารย์คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

350,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินในไตรมาสที่ 2 และ 3

3) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 32,100.00 คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินในไตรมาสที่ 4



5

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
4) สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลของ

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17,900.00 คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินในไตรมาสที่ 2

5) การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 280,000.00 คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินในไตรมาสที่ 2

6) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ผศ./รศ./ศ. 50,000.00 คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินในไตรมาสที่ 3

7) การจัดทําผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 40,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินในไตรมาสที่ 2

8) การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพและอาจารย์สหกิจศึกษา 210,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินในไตรมาสที่ 2 และ 3

9) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทําผลงานวิชาการ 100,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินในไตรมาสที่ 3

10) ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาการด้านงานวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารย์ 34,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินในไตรมาสที่ 1 

11) การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

64,800.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินในไตรมาสที่ 3

12) การเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับการเป็น

ประชาคมอาเซียน สําหรับอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

65,200.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินในไตรมาสที่ 4

13) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 60,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินในไตรมาสที่ 2-3-4

14) การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 60,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินในไตรมาสที่ 1-2-3-4

14 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ฯ 4,800,000.00 ศธ 0555.34-63-0014 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) เสริมสร้างสมรรถนะในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในชั้น 794,070.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

พัฒนาภาษาและวิเทศ

สัมพันธ์)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

2) พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 122,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

พัฒนาภาษาและวิเทศ

สัมพันธ์)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

3) อบรม TOEIC สําหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 หลังฝึกสอน 280,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

พัฒนาภาษาและวิเทศ

สัมพันธ์)

ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

4) ทดสอบภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ TOEIC และ TOEFL ITP หลังการฝึกอบรม 80,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

พัฒนาภาษาและวิเทศ

สัมพันธ์)

ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4



6

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
5) ติวเข้มเพื่อการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ณ ประเทศมาเลเซีย 1,000,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

พัฒนาภาษาและวิเทศ

สัมพันธ์)

ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

6) ฐานข้อมูลระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ CEFR 50,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

พัฒนาภาษาและวิเทศ

สัมพันธ์)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

7) ยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ด้วย

หลักสูตร สถานการณ์เมืองจําลอง (simulating city situation) เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

1,800,000.00 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

8) รอพิจารณาโครงการ 673,930.00

15 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทํางานด้วยวิชาการวิชาชีพและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

0.00 3,290,000.00 ศธ 0555.34-63-0015 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) พัฒนาทักษะวิชาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 190,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3 

2) อบรมทักษะด้านระบบความปลอดภัยของอาหาร (GMP และHACCP) 30,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

3) ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

120,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

4) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 70,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2

5) พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 40,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

6) พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม 25,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

7) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานเชิงปฏิบัติด้านวิศวกรรม 70,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

8) อบรมทักษะการทํางานวิจัย สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10,700.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

9) อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรม การจําลองเสมือนจริงด้วยวิธีทางไฟไนเอลิเมนต์ 39,300.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

10) อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรม “การจําลองเสมือนจริงด้วยวิธีทาง CFD” 20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

11) เตรียมความพร้อมก่อนสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3



7

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
12) พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการด้านระบบการออกแบบฐานข้อมูล ของนักศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

40,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

13) พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

70,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

14) พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 40,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

15) อบรมและฝึกปฏิบัติการทักษะชีวิตและวิชาชีพเพื่อนําไปสู่การเป็นวิศวกรอุตสาหการมือ

อาชีพ ในศตวรรษที่ 21

25,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

16) การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสกุลช่างเพชรบุรี 65,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

17) พัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ 709,680.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4

18) เตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4

19) การฝึกปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 15,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

20) การพัฒนานักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ฯ ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (3 ด้าน) 

สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ฯ

15,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

21) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  “การพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร

ภาษาจีนข้ามวัฒนธรรม (Cross – cultural) ในนิทรรศการพิเศษสุสานทหารจิ๋นซี ฮ่องเต้

 ”

15,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 1

22) พัฒนาความรู้ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

15,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

23) การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อการแข่งขัน

ระดับชาติ

43,320.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

24) การฝึกปฏิบัติการการจัดสัมมนาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในศตวรรษที่ 21  

(Up skill)

15,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

25) การพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานออกแบบ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 15,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดาํเนินการไตรมาสที่ 2 

26) การเตรียมความพร้อมและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการ 12,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 1
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
27) การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และบริการระหว่างประเทศ

15,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

28) ปลูกจิตสํานึกและประเมินทักษะการเรียนรู้ก่อนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

15,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

29) พัฒนาทักษะวิชาการ และการแข่งขันทักษะการตลาดระดับชาติ 30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2 

30) พัฒนาทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ปี 2563

160,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

31) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทํางานด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 80,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

32) การพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้ Bootstrap 30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

33) พัฒนาทักษะทางวิชาการและการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับชาติ 50,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2

34) พัฒนาทักษะทางวิชาการและการแข่งขันทักษะการบัญชีระดับชาติ 50,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

35) การพัฒนาทักษะทางวิชาการวิชาชีพของสาขาบัญชี 30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

36) การแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ 30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 1

37) พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ 30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 1

38) ประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 50,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

39) สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิชาการเข้าสู่การประกวดแข่งขัน 70,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการในไตรมาสที่ 1-2-3-4 

40) เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 20,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 4

41) พัฒนาทักษะในศตวรรษที่  21 60,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

42) โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ

30,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

43) กาาซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์และการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน

20,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

44) อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบใบประกาศนียบัตร 

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยกุต์ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน

25,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

45) ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์นวัตกรรม (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แขนงเทคโนโลยีเว็บและ

มัลติมีเดีย)

44,700.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

46) อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

CompTIA Security+ (แขนงวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

33,800.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
47) พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และซ่อมบํารุงระบบไมโครคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)

49,700.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

48) กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา (สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์)

36,800.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

49) การเตรียมความพร้อมวิชาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

10,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 4

50) การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. และกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 5 43,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

51) แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 107,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

52) การพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 200,000.00 สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

53) การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 135,000.00 สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

54) การผลิตผลงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม

65,000.00 สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

16 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 2,495,300.00 3,244,700.00 ศธ 0555.34-63-0016 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) สนับสนุนให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกีฬาดอนขังใหญ่ 150,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

2) กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ 150,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

3) เข้าร่วมกีฬาระหว่างคณะดอนขังใหญ่ ประจําปี 2562 150,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

4) โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กีฬาดอนขัง

ใหญ่เกมส์

168,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 1

5) โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานสัมพันธ์

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

6) โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรม

อนามัยเจริญพันธุ์ การคุมกําเนิด และการป้องกันโรค

4,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

7) พัฒนาสุขภาวะด้านสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 33) 150,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

8) การอบรมการรู้เท่าทันสื่อศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาใหม่ 10,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 4

9) การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ดอนขังใหญ่เกมส์ 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

10) พัฒนาสุขภาวะนักศึกษา 150,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

11) โครงการแข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 150,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 1 
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
12) โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 33 “ดอนขังใหญ่เกมส์” ประจําปี

การศึกษา 2562

568,990.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

กีฬาและนันทนาการ)

ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

13) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาค

กลาง

360,060.00 708,630.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

กีฬาและนันทนาการ)

ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

14)  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The Sun Game" 

รอบมหกรรม

2,113,240.00 สํานักงานอธิการบดี (ศนูย์

กีฬาและนันทนาการ)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

15) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ไทยลีก 2 (ดิวิชั่น1) ประจําปี 2562 เลกที่ 2 (แมตช์ปิดการ

แข่งขัน และรับถ้วยรางวัล)

23,590.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

กีฬาและนันทนาการ)

ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

16) เข้าร่วมการแข่งขันและเป็นเจ้าบ้านจัดการแข่งขันฟุตซอล ไทยลีก 2020 (เลก 1) 509,842.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

กีฬาและนันทนาการ)

ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

17) ส่งเสริมสขุภาพของนักศึกษา 174,900.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

กีฬาและนันทนาการ)

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4

18) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเปี้ยนชิพ ประจําปี 2562 40,748.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

กีฬาและนันทนาการ)

ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

17 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา 0.00 880,000.00 ศธ 0555.34-63-0017 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) ครุศาสตร์อาสา  ตามรอยพระราชา  พัฒนาชุมชน 60,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

2) คุณธรรมจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา 60,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

3) สร้างภาวะผู้นําและจิตอาสา ENTECH เพือพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยศาสตร์

พระราชา

65,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

4) ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพือพัฒนาทักษะชีวิตและจิตอาสาด้วยศาสตร์

พระราชา

15,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 4

5) จิตอาสา “ตามรอยพ่อ ด้วยศาสตร์พระราชา” 120,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

6) โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา 100,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

7) วิทยาศาสตร์คุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา 70,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

8) ค่ายรวมพลังไอทีเพือชุมชน ตามศาสตร์พระราชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 60,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

9) โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชาคณะพยาบาล

ศาสตร์

30,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 4

10) มหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา 300,000.00 สํานักงานอธิการบดี (กอง

พัฒนานักศึกษา)

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4 

18 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1,000,000.00 460,000.00 ศธ 0555.34-63-0018 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
1) พัฒนาอัตลักษณ์ความซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  จิตอาสา พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์

120,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-4

2) การพัฒนานักศึกษาเกษตรให้มีอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 100,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2 และ 4

3) แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ต่างสถาบันเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ ในศตวรรษที่ 21 10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

4) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีบายศรีสู่ขวัญคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 4

5) ส่งเสริมทักษะวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 4

6) EnTech Smart Student and Music Challenge 4.0 20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

7) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-3

8) ลูกมนุษย์ เก่ง ดี มีสุข 200,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-3-4

9) การให้คําปรึกษาและดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ 20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

10) พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะ (ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้) 130,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

11) อบรมเชิงปฏิบัติการการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 12,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

12) ถวายเทียนพรรษา 7,500.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 4

13) การแข่งขันกีฬาภายในคณะ ลูกวิทย์เกมส์ 15,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 4

14) การสร้างความพร้อมด้านครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จากการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงใน

โรงเรียน

18,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

15) ค่ายพุทธธรรมบ่มเพาะพลังแห่งปัญญา 27,500.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

16) การสร้างความพร้อมด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จากการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง

ในสถาน

15,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

17) ปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2563 25,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 4
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
18) การพัฒนาอัตลักษณ์คณะ “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ก้าวสู่มืออาชีพ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ

100,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

19) เตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 30,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

20) พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย 20,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

21) พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ TQF 500,000.00 สํานักงานอธิการบดี (กอง

พัฒนานักศึกษา)

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4

19 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของนักศึกษา 0.00 580,000.00 ศธ 0555.34-63-0019 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) การเพิ่มเติมความรู้ สู่ผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 40,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

2) การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 40,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

3) ปัจฉิมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 4.0 50,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

4) การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

140,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

5) การยกระดับบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 80,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

6) พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 60,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

7) การพัฒนาสมรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

8) โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 30,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

9) พัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของนักศกึษา 100,000.00 สํานักงานอธิการบดี (กอง

พัฒนานักศึกษา)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

20 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning 
และ/หรือ สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ

0.00 2,080,000.00 ศธ 0555.34-63-0020 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) พัฒนารายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 150,900.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

2) กิจกรรมอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 16ประจําปี 2563 50,100.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 3

3) Green shop organic 49,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

4) พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะทางวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 40,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

5) พัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีการผลิตของนักศึกษา 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

38,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

6) ความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ 

Active Learning ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
7) พัฒนาความร่วมกับสถานประกอบการ สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม 15,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

8) พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานที่เน้นการเรียนรู้

จากการปฏิบัติ

38,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

9) พัฒนาความร่วมมือและการศึกษาเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล

38,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

10) พัฒนาความร่วมมือและศึกษาเรียนรู้ร่วมกับบริษัทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ 38,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

11) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางสถาปัตยกรรมภายในที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active

 Learning จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ของสถานประกอบการ

38,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

12) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning / สร้างความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

13) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ของคณาจารย์และ

นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

15,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

14) สัมมนาเชิงปฏบิัติการจัดการความรู้จากการเรียนการสอนและการวิจัยคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

58,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

15) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active learning สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คบ.

10,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

16) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คบ.

18,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

17) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active learning 10,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

18) การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ/กิจกรรมศึกษาดูงาน

โรงเรียนตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียน

เรียนรู้ภาษาไทย

18,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

19) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active learning กิจกรรม

อบรมการผลิตสื่อการสอนศิลปะด้วยนิทาน สาขาวิชาศิลปศึกษา

10,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

20) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ สาขาวิชาศิลปศึกษา 18,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

21) การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้และกระบวนการเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์   สาขาวิชาสังคม

ศึกษา

10,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
22) ค่ายปฏิบัติการเรียนรู้วิชาการ ก้าวตามศาสตร์พระราชาของนักเรียนโรงเรียนศรัทธา

สมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม (โครงการต่อเนื่อง)

18,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

23) พหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้วยอารยธรรมอาเซียน ท่องเที่ยวหาดเจ้าสําราญ 10,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

24) การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์กับโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา (MOU) 18,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

25) การพัฒนาทักษะดนตรีร่วมสมัยด้วยกระบวนการสอนแบบ Active learning 10,000.00 คณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

26) การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรีไทยและสากลกับโรงเรียนประจวบวิทยาลัย 18,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

27) ปฏิบัติการเรียนรู้ในชุมชน Social Lab สู่ความร่วมมือ ภายใต้รากเดียวกัน  สาขาวิชา

การพัฒนาชุมชน

10,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

28) การเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสร้างความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการและเครือข่าย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

18,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

29) พัฒนาการเรยีนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์: กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน

10,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

30) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ร่วมกับ

ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเพชรบุรี

18,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

31) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active learning ภาษาจีน 10,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

32) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย สาขาวิชาภาษาจีน 18,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

33) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active learning  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

10,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

34) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ

18,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

35) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวชายหาดผ่านโครงงาน (Project-based

 Learning)  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

10,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

36) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงแรมบาบาบีช ชะอํา (ศรีพันวา ภูเก็ต) 18,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

37) การบูรณาการศิลปะและการออกแบบ เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์สู่ผลงานระดับชาติ

 กับ STEM Education

10,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
38) การจัดการเรียนรู้(ด้านนวัตศิลป์ไทย) ของสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 18,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

39) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active learning ของ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ

10,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

40) การพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาขาวิชา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ

18,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

41) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ภายหลังศาลมีคําพิพากษา

10,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

42) การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนนาพันสาม กับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 18,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

43) การปฏิบัติงานกลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ ของปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

ปฏิบัติการการหาศักยภาพในพื้นที่โดยทํา Swot  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

10,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

44) คลินิกวิจัยสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

45) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

46) ความร่วมมือด้านวิชาการกับบริษัทเอกชน 45,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

47) กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning สาขาบริหารธุรกิจ 80,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

48) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและการตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย โดยใช้

โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

35,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

49) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการโครงการพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ สาขาการจัดการสารสนเทศ

ทางธุรกิจ

20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

50) ความร่วมมือด้านวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท บิ๊กเฮด ครีเอทีฟ จํากัด 15,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

51) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการเรียนการสอน Active learning สาขาบัญชี 40,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2 และ 4

52) MOU ร่วมกับสถานประกอบการ สาขาบัญชี 15,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

53) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการโครงการพิเศษด้านบัญชี 20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

54) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการรู้เท่าทันสื่อ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สํานักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

35,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 1

55) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการโครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
56) ความร่วมมือด้านวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับ

สํานักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี

15,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 1

57) การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ของ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

58) สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจําปี  2563 250,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 4

59) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ร่วมกับสถานประกอบการ 50,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

60) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบActive Learning และ/หรือ 

สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

130,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

61) โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 35,100.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

62) การสร้างนวัตกรจากการเรียนรู้สมุนไพร ณ ห้องเรียนธรรมชาติ หมู่บ้านโป่งสลอด 

(สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย)

54,900.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

63) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning 150,000.00 สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

21 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน์ 0.00 381,000.00 ศธ 0555.34-63-0021 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) หลักสูตรระยะสั้นการนําเสนอด้วยเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 40,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

2) พัฒนารายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 40,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

3) พัฒนารายวิชาเพื่อการจัดกาเรียนการสอนออนไลน์ 11,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

4) พัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาเอก 40,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

5) ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน์ 250,000.00 สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

เงินแผ่นดิน เงินรายได้
22  โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต ครูให้พร้อมทํางานด้วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะ

ในศตวรรษที่ 21
0.00 1,450,000.00 ศธ 0555.34-63-0022 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) การแข่งขันทักษะทางวิชาการปฐมวยั พจนก. 70,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของบัณฑิตครูเพือส่งเสริมกระบวนการคิด ด้วยการ

สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

20,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

3) การอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ ขันความรู้เบืองต้น (เพิมเติมขันความรู้ทัวไป) 200,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ความคืบหน้าการรายงานผล ผ่านระบบ e-menscr
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
4) พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูปฐมวยัให้มีคุณภาพ ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพและ

ทักษะในศตวรรษที 21

50,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

5) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพือการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 40,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 1

6) พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 50,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

7) กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาสายครู 50,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

8) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาชีพครู คบ. ปี2563 70,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

9) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที 21 (ดิจิตอล ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย) แก่นักศึกษา

20,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

10) พัฒนานักศึกษาครูให้พร้อมทํางาน 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

11) ฐานปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครู ชันปีที 1 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

90,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

12) การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือใช้ในทดสอบมาตรฐาน 45,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

13) การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูภาษาไทยให้พร้อมทํางานด้านวิชาการ วิชาชีพและ

ทักษะในศตวรรษที 21

45,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

14) การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาศิลปศึกษา ด้านทฤษฎีศิลปะพืนฐานและทักษะการ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ

45,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

15) โครงการศิลปบาํบัด 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

16) สังคมวิชาการนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา 45,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

17) อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ วิชาชีพครู และทักษะในศตวรรษที

 21”

45,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

18) การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครู ดนตรีศึกษาด้วยทักษะวิชาการ 45,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

19) การพัฒนานักศึกษาสายครูด้วยดนตรีบาํบัด 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

20) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทํางานในยุคไทยแลนด์ 4.0 60,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

21) สะเต็มศึกษาสาํหรับครูคฺรุศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ 30,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
22) การเขียนแผนการสอนและการทําวิจัยในชันเรียนของนักศึกษาครู 20,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 1

23) เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 40,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 4

24) คหกรรมสาํหรับครูและโภชนาการตามวยั (กลุ่มคัสเตอร์ครู) 120,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

25) การพัฒนานวตักรรมการสอนจากการปฏิบัติสู่การสร้างผลงานของนักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร์

100,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 1

23  โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครู 416,000.00 464,000.00 ศธ 0555.34-63-0023 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) การพัฒนาการสอนอิงสมรรถนะของอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 86,000.00 14,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

2) พัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของคณาจารย์คณะครุ

ศาสตร์

200,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 4

3) สนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของครสูําหรับอาจารย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

30,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3 

4) สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของคณาจารย์สาย

วิชาชีพครู

300,000.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

5) พัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 200,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

24 โครงการพัฒนากระบวนการเรียน การสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับ
โรงเรียนเครือข่ายในท้องถิ่น

520,000.00 300,000.00 ศธ 0555.34-63-0024 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) การพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 90,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2 และ 4

2) การพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย ครังที 4 ( WIL& EF) 50,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 4

3) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพือพัฒนาการคิดและทักษะอาชีพ 40,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

4) การพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 40,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

5) การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในท้องถิน 10,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาส 2-3

6) การพัฒนาการอ่านสะกดคาํภาษาอังกฤษให้กับครูโรงเรียนกองทุน 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

7) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทีเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับโรงเรียน

เครือข่ายในท้องถิน การจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนเครือข่าย  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คบ.

45,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2



19

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
8) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ทีเน้นการ

เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในท้องถิน

45,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

9) กิจกรรมค่ายศิลปศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในท้องถิน สาขาวิชาศิลปศึกษา 45,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

10) การอบรมเพือพัฒนาหัวข้อวิจัยในชันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม เพือพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา

45,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

11) อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้สอนนาฏศิลป์และโรงเรียนเครือข่าย

ในเขตจังหวดัเพชรบุรี”

45,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

12) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทีเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับ

โรงเรียนเครือข่ายในท้องถินของสาขาวิชาดนตรีศึกษา

45,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

13) ค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 25,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

14) เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 40,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

15) เตรียมความพร้อมวยัเรียน วยัใส ใส่ใจเพศศึกษา 10,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

16) แลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ 55,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

17) การพัฒนาทักษะสอนเชิงปฏิบัติการแบบงานวิจัยสาํหรับครูประจําการในสถานศึกษา

และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ในการเพิมความสามารถการเรียนรู้ของนักเรียน

60,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 1

18) ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการสอน 41,360.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 1

19) กระบวนการพัฒนาผลงานวิชาการทางการศึกษาด้วยการบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย 29,320.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

20) กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย 29,320.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 1

25 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูประจําการในท้องถิ่นเพื่อยกระดับการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 (ศาสตร์พระราชาข้อ 6)

2,000,000.00 0.00 ศธ 0555.34-63-0025 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) การส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 500,000.00 สํานักวิทยบริการและเทคโนโล ดําเนินการไตรมาส 2-3

2) การเพิ่มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 446,890.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
3) การบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

744,160.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาส 3-4

4) การจัดประชุมตัวแทนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 8,950.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

5) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุน 300,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาส 3-4

26 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้ เป็นศูน์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น

70,000.00 0.00 ศธ 0555.34-63-0026 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน

ในท้องถิ่น

70,000.00 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี

ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้
27 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย

ทุกระดับ
0.00 500,000.00 ศธ 0555.34-63-0027 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย คณะครุ

ศาสตร์

30,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

2) การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

30,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 3

3) การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

4) การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

5) การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย คณะ

วิทยาการจัดการ

40,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

6) การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3 

7) การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

30,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

8) การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย คณะ

พยาบาลศาสตร์

30,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

9) การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยแบบบูรณาการ 240,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2 

28 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาลัยสีเขียว, มหาลัยดิจิทัล, การเรียนการ
สอน)

0.00 1,290,000.00 ศธ 0555.34-63-0028 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ความคืบหน้าการรายงานผล ผ่านระบบ e-menscr
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาใน 

จ.เพชรบุรี

50,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 1 3 และ 4

2) การใช้น้ําหมักชีวภาพทดแทนสารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ในการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์

กับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแก่สังคม

15,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

3) การแปรรูปนมกล้วยหอมทองปรุงแต่งรสเพื่อสุขภาพ 15,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

4) การบูรณาการงานวิจัย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวสมุนไพรตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์" บูรณาการการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน่วย

วิศวกรรมอาหาร

6,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 3

5) กระบวนการต้นแบบการผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะพลาสติกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เชิง

พาณิชย์

200,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

6) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารสําหรับครูระดับชั้นประถมศึกษาที่จบไม่ตรงวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่1-3

จังหวัดเพชรบุรี

70,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

7) การศึกษาภูมิปัญญาช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนัง สกุลช่างเมืองเพชร สู่การสร้างสรรค์

ศิลปะร่วมสมัย

99,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

8) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมงานช่างฝีมือดั้งเดิม : ช่างทอง

สกุลเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

100,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

9) การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยเรื่อง การยกระดับขีดความสามารถในการ

จัดการการท่องที่ยวของสมาชิกชุมชนตําบลบ้านในดง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

เพื่อส่งเริมการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดง

10,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

10) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและการ

เชื่อมโยงความรู้ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมการศึกษา

50,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 4

11) การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครูโดยใช้การ

เรียนรู้แบบสะท้อนตนเองผ่านวีดิทัศน์

56,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 4

12) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อการขยายพันธุ์

เอื้องทองในหลอดทดลอง กับการเรียนการสอนในรายวิชาอนุกรมวิธานพืช

6,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

13) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง  องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารของข้าว

พื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรีบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา ชีววิทยาของเซลล์

6,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

14) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การใช้เครื่องหมายบาร์โค้ดดีเอ็นเอในการจําแนกชนิดของ

ตาล บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาของเซลล์

6,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
15) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง พรรณไม้น้ําในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา 2

6,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

16) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแมลงภาหะถ่ายละอองเรณูของตาล

กับการเรียนการสอนในรายวิชาสัตววิทยา

6,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

17) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง  การศึกษาความผันแปรในส่วน 5 upstreamของยีนมัย

โอสแตตินในกระบือปลักไทย (Bubalus bubalis) บูรณาการกับการเรียนการสอนใน

รายวิชาสัตววิทยา

6,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

18) การบูรณาการวิจัยกับศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดําเพชรบุรี 10,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

19) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุกกี้ข้าวกล้องงอกกับการบริการวิชาการให้กับ

ชุมชนในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

10,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 3

20) กิจกรรมต้นแบบแอปพลิเคชั่นตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีจดจําใบหน้า 90,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 4

21) สนับสนุนโครงการวิจัย R2R 300,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

22) ชุดโครงการวิจัยตามกรอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย 173,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

29 โครงการพัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้และ นวัตกรรม /เพื่อเป็นต้นแบบหรือ
นํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ชุมชน และท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

0.00 350,000.00 ศธ 0555.34-63-0029 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยพลัดถิ่นในสิงขร-ตะนาว

ศรีและมะริด

100,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2 และ 4

2) การเพิ่มมูลค่าเนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้งทางการประมงสู่การผลิตอาหารเลี้ยงปูม้า 100,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

3) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง

150,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

30 โครงแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม/และหรือพัฒนาศูนย์วิจัย
เฉพาะทาง

0.00 200,000.00 ศธ 0555.34-63-0030 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม/และหรือพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 200,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

31 โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร

0.00 200,000.00 ศธ 0555.34-63-0031 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 200,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
32 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) สู่เชิง

พาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
0.00 250,000.00 ศธ 0555.34-63-0032 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) เสริมสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสุขภาพ 100,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราเมลน้ําตาลโตนดบรรจุในรีทอร์ทเพาช์ 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 4

33 โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 0.00 900,000.00 ศธ 0555.34-63-0033 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์ 100,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ดําเนินการไตรมาสที่ 2 และ 4

2) การจัดทําวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 100,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

3) จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 120,000.00 สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

4) การพัฒนางานวิจัย R2R สู่การพัฒนาสํานักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว 49,200.00 สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

5) ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (research expo 2020) 180,800.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

6) สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 300,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

7) วารสารวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 50,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2 และ 4

เงินแผ่นดิน เงินรายได้
34 โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 775,600.00 0.00 ศธ 0555.34-63-0034 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมชุมชนกุยเหนือ  เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติ

ศาตร์ 
70,000.00 สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

2) การพัฒนาศักยภาพสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรีเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต จังหวัด

เพชรบุรี

120,000.00 สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

3) การบริหารจัดการชุมชนต้นแบบการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านรวมไทย อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

140,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

4) สืบสานภาษาและวัฒนธรรมด้านดนตรีของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชุมชนบ้านยางน้ํา

กลัดใต้ สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

84,300.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

5) การขยายผลชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะตามศาสตร์พระราชา 100,000.00 สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4 

6) การบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพในแปลงปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก 100,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น ความคืบหน้าการรายงานผล ผ่านระบบ e-menscr
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
7) การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์ บ้านห้วยเกรียบ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 65,700.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

8) รอพิจารณาโครงการ 95,600.00

35 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (ความยากจน) 6,808,790.00 0.00 ศธ 0555.34-63-0035 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนายางสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์

250,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

2) การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ากะปิเคย บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ สู่

การค้าเชิงพานิช

250,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

3) การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพด้านหัตถกรรมสู่ตลาดระดับสากล  ชุมชนบ้านสามเรือน 230,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3

4) โครงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อการเพิ่มรายได้ของประชาชนของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนการแปรรูปผลผลิตอย่างยั่งยืน ในชุมชนบ้านรวมไทย ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

180,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

5) โครงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อการเพิ่มรายได้ของประชาชนของกลุ่มอาชีพชุมชน

บ้านทุ่งพุฒิ ตําบลอ่างทอง อําเภอทับสะแก จังหวัดเพชรบุรี

230,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

6) โครงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อการเพิ่มรายได้ของประชาชนของกลุ่มอาชีพชุมชน

บ้านโป่งเก้งพัฒนา  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

250,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

7) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบในท้องถิ่นสู่การยกระดับรายได้ของ

ชุมชน

200,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

8) โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยศาสตร์พระราชา  ผ่านแหล่ง

เรียนรู้รอยเสด็จรัชกาลที่  ๙  บ้านสองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี 
238,990.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

9) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องทับทิมชุมแพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนหนองประดู่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

80,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

10) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐานสากลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโค้งตา

บาง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

300,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

11) การพัฒนาชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ชุมชนหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าวพัฒนา และการ

ขยายผลสู่ชุมชนอื่นในจังหวัดเพชรบุรี

120,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

12) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโค้งตาบาง 100,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
13) การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ์

350,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

14) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนทุ่งโป่ง  สู่ชุมชนต้นแบบเกษตร

ปลอดภัย จ.เพชรบุรี

400,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

15) การผลิตเชื้อเพลิงและเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการใช้พลังงาน

ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนอู่ตะเภา ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

150,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

16) การบริหารจัดการมะพร้างครบวงจร สู่การสร้างรายได้และพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

400,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

17) การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร บ้านกุยเหนือ 

อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

399,800.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

18) การสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ ชุมชนไร่กร่าง อําเภอบ้านลาด จังหวัด

เพชรบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ตามศาสตร์พระราชา

370,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

19) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนต้นแบบผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองเพชรบุรีสู่การค้าเชิงพานิช 400,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

20) การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนบ้านม่วง อ. 

ชะอํา จ.เพชรบุรี

350,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

21) การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อทอจากวัตถุดิบธรรมชาติสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนบ้านดอนเทพศักดิ์

380,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

22) การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านพุเข็มสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์อย่างยั่งยืน

400,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

23) การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามยุทธศาตร์การพัฒนาท้องถิ่น 400,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา)

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3

24) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองสู่การค้าเชิงพานิชย์ 200,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

25) การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก 180,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

36 โครงการส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี ความเป็นระเบียบ วินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเอง และผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

2,800,000.00 0.00 ศธ 0555.34-63-0036 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

1) ส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี ความเป็นระเบียบ วินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู

้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจังหวัดเพชรบุรี

2,090,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
2) ส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี ความเป็นระเบียบ วินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู

้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

710,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

37 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 1,631,500.00 0.00 ศธ 0555.34-63-0037 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี 10,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

2) สํารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงพันธุ์สัตว์น้ําชนิดอื่นที่ไม่ใช่ปลา ที่ได้จากการทํา

ประมงบริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี

70,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

3) การพัฒนาอาหารกึ่งสําเร็จรูปจากเนื้อตาลสุกที่มีสารแคโรทีนอยด์และใยอาหารสูง 180,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

4) สํารวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปูชายฝั่งทะเลและริมฝั่งน้ําที่ติดทะเลจังหวัด

เพชรบุรี

70,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

5) บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ 241,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

6) การศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาการปลูกละมุดอําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 38,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

7) บริหารจัดการและตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาป่าต้นน้ําชุมชนเขาแด่น และกลุ่มป่า

เด็งแก่งกระจาน

35,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

8) ดําเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 3

9) รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ 100,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 3

10) ฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 9 45,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 3

11) จัดทําหนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเล่ม

 2

150,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 3

12) เปิดและจัดแสดงศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 100,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 3

13) ศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพของตาลเบื้องต้น 100,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 3

14) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการสูง

165,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 3

15) ผลิตภัณฑ์เวชสําอางจากบัวหลวงราชินี 42,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 3

16) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากเนื้อตาล 35,500.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 3

17) จัดทําหนังสือข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี 100,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 3

38 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1,100,000.00 0.00 ศธ 0555.34-63-0038 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) เผยแพร่องค์ความรู้ "มวยไทย" 30,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

2) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์แห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญากีฬาไทย 160,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

3) การเสวนาทางวิชาการ  ประเทศไทยกับอาเซียน ร่วมเรียนรู้ รากมรดกทางวัฒนธรรม 176,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

4) ศูนย์พัฒนาตาลโตนดครบวรจรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ตําบลไร่

สะท้อน

100,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
5) รวบรวมองค์ความรู้ดนตรีกะเหรี่ยงเพื่อการพัฒนาศูนย์กะเหรี่ยงยางน้ํากลัดใต้ 48,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

6) รวบรวมมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมงานสกุลช่างเมืองเพชร 50,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

7) สืบสานเกลือจังหวัดเพชรบุรี 20,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 2

8) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต์ 50,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

9) Hand wash gel มะนาวผีและต้นหว้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านโป่งสลอด 40,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

10) การพัฒนาสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูฒิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

50,000.00 สํานักวิทยบริการและเทคโนโล ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

11) ขับเคลื่อนระบบและกลไกและกระบวนการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 126,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

12) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 200,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

13) การจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรม 50,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

39 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) 2,000,000.00 0.00 ศธ 0555.34-63-0039 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) การพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เศรษฐกิจฐานราก

มั่นคงอย่างยั่งยืน

1,800,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

2) ยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) 200,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

40 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตําบลในจังหวัด 1,000,000.00 0.00 ศธ 0555.34-63-0040 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตําบลในจังหวัด 1,000,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

41  โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับนักเรียนขนาดเล็ก 800,000.00 0.00 ศธ 0555.34-63-0041 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) สนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับนักเรียนขนาดเล็ก 800,000.00 สํานักงานอธิการบดี (งาน

สื่อสารองค์กร)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

42 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 11,940,410.00 0.00 ศธ 0555.34-63-0042 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) การพัฒนาแอปพริเคชั่นเกษตรแม่นยําเพื่อควบคุมปริมาณน้ําในการเพาะปลูก ชุมชนไร่

กร่าง อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

99,300.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ําหอมชุมชนบ้านดอนหอยแครง สู่การค้าเชิงพานิช 100,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

3) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้ปัญหาการจัดการขยะ โรงเรียนวัดเนรัญ

ชราราม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

75,000.00 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2

4) การพัฒนาระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะสําหรับเกษตรอินทรีย์สู่

การขยายผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

50,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

5) การพัฒนาโรงเรียนพัฒนาสมรรถนะผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัยตําบลหนองขนาน อําเภอ

เมือง จังหวัดเพชรบุรี

100,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในชุมชน

บ้านพุบอน อ. แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

80,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลดําเนินการไตรมาสที่ 2-3
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
7) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Online และ Offline ด้านจักรสานชุมชนหนองหญ้า

ปล้อง เพื่อการส่งออกระดับสากล

120,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

8) พัฒนาหมู่บ้านตนแบบการบริหารจัดการขยะบ้านในดง สู่การขยายผลอย่างครบวงจร 80,000.00 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการไตรมาสที่ 3

9) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดนไทยสิงขร-มะริด ระยะที่ 2 400,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

10) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางในเขตภาคกลางตอนล่าง 2 

ระยะที่ 2

249,200.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

11) พัฒนาศักยภาพชุมชนวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ในเขตภาคกลางตอนล่าง 2 ระยะที่ 2 250,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒดําเนินการไตรมาสที่ 3

12) ศูนย์ต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีตาลโตนดครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่า 800,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

13) การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขนมไทย ก้าวไกลสู่ครัวโลก 100,000.00

14) ศูนย์ต้นแบบเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรม 1,525,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

15) ยกระดับภูมิปัญญาช่างเมืองเพชรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 300,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาดําเนินการไตรมาสที่ 3-4

16) มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน 2,500,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒดําเนินการไตรมาสที่ 1 

17) จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 510,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา)

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4

18) กํากับติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 250,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา)

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4

19) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 2563 1,700,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา)

ดําเนินการไตรมาสที่ 4

20) การขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น สู่การพัฒนาท้องถิ่น 340,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

21) การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (งบกลาง) 2,311,910.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา)

เงินแผ่นดิน เงินรายได้
43 โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ 0.00 800,000.00 ศธ 0555.34-63-0043 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ 800,000.00 สํานักงานอธิการบดี 

(กองกลาง)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

44 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ 0.00 900,000.00 ศธ 0555.34-63-0044 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ความคืบหน้าการรายงานผล ผ่านระบบ e-menscr
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
1) การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 750,000.00 สํานักงานอธิการบดี 

(กองกลาง)

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4 

2) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 150,000.00 สํานักงานอธิการบดี 

(กองกลาง)

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4

45 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 0.00 3,000,000.00 ศธ 0555.34-63-0045 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) โครงการบริหารจัดการระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อผลักดันสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว

470,000.00 สํานักงานอธิการบดี (กลุ่ม

งานพัฒนากายภาพ ภูมิส

ถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

2) โครงการอนุรักษ์น้ําและปรับปรุงคุณภาพน้ําภายในมหาวิทยาลัย 400,000.00 สํานักงานอธิการบดี (กลุ่ม

งานพัฒนากายภาพ ภูมิส

ถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3

3) โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อความ

ยั่งยืน

500,000.00 สํานักงานอธิการบดี (กลุ่ม

งานพัฒนากายภาพ ภูมิส

ถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

4) ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของมหาวิทยาลัย 300,000.00 สํานักงานอธิการบดี (กลุ่ม

งานพัฒนากายภาพ ภูมิส

ถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

5) โครงการการบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการก่อให้เกิดความยั่งยืน

มั่นคงภายในมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงสู่ชุมชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว

840,000.00 สํานักงานอธิการบดี (กลุ่ม

งานพัฒนากายภาพ ภูมิส

ถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม)

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4

6) การจัดทําสํานักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อผลักดันเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 490,000.00 สํานักงานอธิการบดี (กลุ่ม

งานพัฒนากายภาพ ภูมิส

ถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

46 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 0.00 1,400,000.00 ศธ 0555.34-63-0046 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) การประชุมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 206,180.00 สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4

2) สัมมนาทบทวนเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ หน่วยงาน

สนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย

299,350.00 สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

3) การอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap 

Analysis

43,760.00 สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

4) กิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา good Practice และนําไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศ (Best Practice)

248,750.00 สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ดําเนินการไตรมาสที่ 2



30

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
5) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 235,300.00 สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ดําเนินการไตรมาสที่ 4

6) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน

วิชาการ

291,500.00 สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ดําเนินการไตรมาสที่ 4

7) กิจกรรมยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA เพื่อขอขึ้น

ทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)

75,160.00 สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ดําเนินการไตรมาสที่ 2

47 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 0.00 1,400,000.00 ศธ 0555.34-63-0047 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) การพัฒนาระบบการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 1,400,000.00 สํานักงานอธิการบดี (งาน

สื่อสารองค์กร)

ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4 

48 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 0.00 1,421,900.00 ศธ 0555.34-63-0048 ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63
1) พัฒนาระบบบริการดิจิทัล 1,321,900.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

เทคโนโลยีดิจิทัล)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4

2) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 100,000.00 สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์

เทคโนโลยีดิจิทัล)

ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4
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