
ความเช่ือมโยงของงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 กับนโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) (แก้ไข ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2563)

หน่วยนับ 2564 เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม

แผนงานสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเท่ียว -                 2.0013          2.0013          

1. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมี 1. การสร้างความ 1. กลุ่มสาขาวิชาเกษตร 1 หลักสูตรนานาชาติด้านอาหารและการท่องเท่ียวร่วมกับ หลักสูตร 1 1 พัฒนาศักยภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 1 โครงการจัดต้ัง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts 1,000,000       1,000,000       ดร.กฤษดา ต้ังชวาล

คุณธรรมน าความรู้ มีความเข้มแข็งทาง โดดเด่นด้านอาหาร อาหาร และการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเท่ียว

วิชาการและทักษะวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นใน และการท่องเท่ียว ได้รับการยอมรับใน 2 รายได้จากหลักสูตรระยะส้ันด้านอาหารและการท่องเท่ียว ล้านบาท 3 โดยเน้นการปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ

สาขาท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ระดับนานาชาติ และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ภาครัฐและเอกชน

3 อัตราส่วนงานวิจัยท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 80 2 เพ่ิมศักยภาพการวิจัยด้านอาหารและ 2 โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารปลอดภัย 501,300          501,300          ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 4 จ านวนบุคลากรและนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล/การยอมรับในระดับ คน 25 การท่องเท่ียวโดยบูรณาการกับการเรียน

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ ชาติหรือนานาชาติด้านอาหารและการท่องเท่ียวหรือท่ีเก่ียวข้อง การสอนหรือการพัฒนาท้องถ่ิน

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงาน 5 จ านวนมาตรฐานเป็นท่ียอมรับด้านอาหารและการท่องเท่ียว มาตรฐาน 3 3 สร้างช่ือเสียงด้านอาหารและการท่องเท่ียว 3 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 250,000          250,000          ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ หรือท่ีเก่ียวข้อง ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 4 โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การให้บริการ และความปลอดภัย 250,000          250,000          ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

องค์กรวิชาชีพ 5.1 มาตรฐานด้าน Food and Beverage Service ของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย

5.2 มาตรฐานด้าน Front Office Service

3. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสากล 5.3 มาตรฐานด้าน Housekeeping Service

และมีสุขภาวะท่ีดี

4. พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทาง แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 6.1755            8,005,500      14.1810        

วิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและ 2. การยกระดับคุณภาพ 2. บัณฑิตมีคุณภาพพร้อม 6 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ร้อยละ 90 4 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานหลักสูตรระดับ 5 โครงการพัฒนา ปรับปรุง บริหารหลักสูตรเน้นการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ 520,300          0.5203           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

มีทักษะการสอนเพ่ือมุ่งเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิต ท างาน 7 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ ร้อยละ 60 อุดมศึกษา (พ.ศ.2558) และเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (Outcome-based education (OBE)) และทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลง

ประจ า 5 ยกระดับสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญ 6 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการ 2,446,600          3,897,900       6.3445           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

8 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ า ร้อยละ 70 ทางวิชาชีพ ของนักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอน แบบ Blended learning 

9 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะเป็นท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ ร้อยละ 90 quality และสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21

 ระดับ 3.51 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน 6 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะบัณฑิต ให้พร้อมท างาน 7  โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมผลิตส่ือการเรียนรู้และจัดหาส่ือการเรียนการสอนท้ังใน

และต่างประเทศท่ีถูกจัดเก็บในระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
320,000            280,900          0.6009           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

10 ร้อยละความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉล่ียของผู้ส าเร็จ ร้อยละ 70 ด้วยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์ 8 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 3,408,900          1,625,300       5.0342           ดร.เมธาวิน สาระยาน

การศึกษาระดับระดับปริญญาตรีเม่ือทดสอบตามมาตรฐานภาษาอังกฤษสูงข้ึน 9 โครงการระบบคลังหน่วยกิตเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย (Credit bank) 480,300          0.4803           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

11 ร้อยละการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ร้อยละ 5 10 โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก 1,200,800       1.2008           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

สูงข้ึน

แผนงานพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ -                 2.0013          2.0013          

5. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตครูท่ีมีสมรรถนะสูง 3. การผลิตและพัฒนา 3. ครูและบุคลากรทางการ 12 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู ร้อยละ 100 7 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะบัณฑิตครูให้ 11 โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือการรับรองปริญญา 2,001,300       2.0013           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

ตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับ วิชาชีพครู ศึกษามีศักยภาพตาม 13  ระดับความสามารถ ดานการใชภาษาอังกฤษ เฉล่ียของนักศึกษา ร้อยละ 40 พร้อมท างานด้วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะใน

ความต้องการของประเทศ มาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตร (ผาน เกณฑมาตรฐานทาง ความสามารถทาง ศตวรรษท่ี 21

ภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) ไมนอย กวารอยละ 40

6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากร 14  รอยละของอาจารยท่ี เปนตนแบบความ เช่ียวชาญในวิชาชีพท่ี ร้อยละ 60 8 ยกระดับสมรรถนะ อาจารยครุศาสตร ใหมีความ

ทางการศึกษาในท้องถ่ินให้มีภูมิความรู้และ ไดรับการยอมรับ เช่ียวชาญ เฉพาะทางวิชาชีพ พัฒนากระบวนการ

ทักษะในการส่ือสารถ่ายทอดความรู้ท่ี 15 จ านวนโรงเรียนใน ทองถ่ินท่ีมีการน า นวัตกรรมการจัดการเรียนรู โรงเรียน 10  เรียนการสอนเนน การเรียนรูจากการ ปฏิบัติจริง

เหมาะสม ของโรงเรียนสาธิต ไปใชประโยชน รวมกับโรงเรียน

16 ผลงานวิจัยทางการ เรียนการสอนท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ัง เร่ือง 10 9  พัฒนากระบวนการเรียน การสอนเนนการ 

ใน ระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใชใหเกิดประโยชนตอ เรียนรูจากการ ปฏิบัติจริงรวมกับโรงเรียน

การผลิตและ พัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 10 ยกระดับการพัฒนา ครูและบุคลากร ทางการศึกษาใหมี

 ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

11 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให เปนศูนยฝก ปฏิบัติการและ

การวิจัยเปนตนแบบ ใหกับโรงเรียนในทองถ่ิน

12 พัฒนานวัตกรรมการวิจัย การเรียนการสอน และระบบ

 ฐานขอมูลสนับสนุน เครือขายในทองถ่ิน 

อัตลักษณ์ : “ซ่ือสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยท่ีได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเท่ียว

ปรัชญา  :  คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่สากล
วิสัยทัศน์ :  ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าด้านอาหาร การท่องเท่ียว และพัฒนาองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

นโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย 2564 ร่าง-แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ (ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ แผนงาน/งาน/โครงการ



หน่วยนับ 2564 เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย 2564 ร่าง-แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม -                 2.0013          2.0013          

7. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและ 4. การวิจัยและพัฒนา 4. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 17 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีน าไปใช้เพ่ือเป็นต้นแบบหรือ จ านวน 10 13 สนับสนุนและบริหารจัดการงานวิจัย และพัฒนากลไก 12 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถสมรรถนะ 250,000          0.2500           ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์และตอบสนองความ นวัตกรรม ได้รับการยอมรับ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน สังคม และประเทศ การสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเป็น นักวิจัยทุกระดับ

ต้องการของท้องถ่ินและประเทศชาติ รวมท้ัง ในระดับสากล 18 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร ระดับ 3 ต้นแบบ

สร้างองค์ความรู้ เพ่ือการผลิตบัณฑิต และ งานวิจัย 14 สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร เครือข่าย 13 โครงการการขับเคล่ือนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 501,300          0.5013           ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

เพ่ิมขีดความสามารถของนักวิจัย โดยการ 19 ร้อยละโครงการวิจัย / ชุดโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 20 และหน่วยวิจัยในทุกระดับ ท่ีมีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ

พัฒนาศักยภาพและทักษะการท าวิจัยอย่าง จากแหล่งทุนภายนอก 15 ส่งเสริมกลไกและบริหารจัดการผลงานวิจัย องค์ความรู้ 14 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) 350,000          0.3500           ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ต่อเน่ืองให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย 20 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียน เร่ือง 4 และนวัตกรรมและให้มีการน าไปใช้ประโยชน์และ  สู่เชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ส่ือสารสังคม 15 โครงการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม 200,000          0.2000           ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

21 จ านวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ี ช้ิน 6 และหรือพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

สร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation ) สู่เชิงพาณิชย์/ อุตสาหกรรม 16 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 700,000          0.7000           ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน,

22 ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท่ีเผยแพร่ ใน ร้อยละ 40  การพัฒนางานประจ า)

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า

23 จ านวนของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน เร่ือง 6

Refereed  journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

ต่ออาจารย์ประจ า

แผนงานพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 34.6838           -               34.6838        

8. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการ 5. การพัฒนาท้องถ่ิน 5. น้อมน าศาสตร์พระราชา 24 จ านวนโครงการท่ีบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา โครงการ 10 16 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาและ 17 1 คณะ 1 อ าเภอ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6,200,000          6.2000           ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วิชาการ การพัฒนาและถ่ายทอด พัฒนาชุมชนต้นแบบ ท้องถ่ินในด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และการศึกษา แก้ไขปัญหาของท้องถ่ินในด้านสังคม เศรษฐกิจ และยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก) 

ความรู้และเทคโนโลยีในหลาก 25 จ านวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน หน่วย/ชุมชน 5 ส่ิงแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม 18 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเอง 1,800,000          1.8000           ผศ.พจนารถ บัวเขียว

หลายรูปแบบท่ีสอดคล้องกับ 26 ร้อยละรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 5 และผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ความต้องการของสังคม ชุมชน 27 จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ ผู้ประกอบการใหม่ในชุมชน กลุ่ม 5 เป็นประมุข(ศาสตร์พระราชา)

และท้องถ่ิน 28 จ านวนชุมชนต้นแบบท่ีน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ชุมชน 2 19 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 1,631,500          1.6315           ผศ.พจนารถ บัวเขียว

29 จ านวนเทคโนโลยีท่ีสามารถตอบสนองการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ช้ิน 2 20 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 1,500,000          1.5000           ผศ.พจนารถ 
 และดร.มนัญญา 

9. สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด า 30 จ านวนฐานข้อมูลกลางของชุมชน ฐาน 2 21 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 400,000            0.4000           ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 31 รายไดของประชาชนท่ี เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 15 ตอปี ร้อยละ 25 22 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 1,700,000          1.7000           ผศ.ดร.พรรณี /ดร.กฤษดา /ดร.เมธาวิน

และถ่ายทอดสู่สังคม 23 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ 300,000            0.3000           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

32 จ านวนผลิตภัณฑชุมชนท่ีไดรับการพัฒนามูลคา 5 ผลิตภัณฑ : 1 จังหวัด ช้ิน 10  ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21

10.ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรม 33 จ านวนชุมชนท่ีน า โครงการพระราชด าริไป ด าเนินการอยางมี คน 2000 24 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน 1,330,000          1.3300           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

แก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนในท้องถ่ิน ประสิทธิภาพ 10 ต าบล : จังหวัด และ 100 คน : ต าบล และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือให้เกิดความตระหนักซ่ึงค่านิยมเอกลักษณ์ 34  นักเรียนระดับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชวง ช้ันท่ี 1) ท่ีเขารวม ร้อยละ 85 25 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร 942,000            0.9420           ดร.เมธาวิน  สาระยาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญา  โครงการสามารถอานออก เขียนไดตามเกณฑเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 26 โครงการยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนต้นแบบ 208,000            0.2080           ผศ.ดร.พรรณี /ดร.เมธาวิน

ไทยและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม เปนจ านวน 20 โรงเรียน : จังหวัด 27 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ 20,000              0.0200           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

เพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล 35  จ านวนระบบ ฐานขอมูลเพ่ือการ บริหารงานดานการพัฒนา ทองถ่ิน ฐาน 2 28 โครงการสนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ DLTV เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู 500,000            0.5000           ดร.เมธาวิน  สาระยาน

ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

29 วิศกรสังคมบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม (1 สาขา 1 โรงเรียน) 2,000,000          2.0000           ดร.เมธาวิน  สาระยาน

 (15 กองทุน 11 ตชด. เครือข่าย 30 คน/1 โรงเรียน) 

30 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนา 500,000            0.5000           ผศ.พจนารถ บัวเขียว

เชิงพ้ืนท่ี ระดับต าบล

31 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 15,452,300        15.4523          ผศ.พจนารถ และดร.มนัญญา

32 โครงการบริการเพ่ือจัดหารายได้ตามแก่นความสามารถหลัก(core competencies) 200,000            0.2000           ผศ.พจนารถ บัวเขียว

แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี -                 5.0034          5.0034          

9. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กร 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพ 6. ระบบบริหารจัดการท่ี 34 ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70 17 พัฒนาผู้น ารุ่นสู่รุ่นเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายองค์กร 33 โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ 500,000          0.5000           ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

แห่งคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหาร คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 35 ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ร้อยละ 90 18 ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายวิชาชีพของบุคลากร 34 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ 300,000          0.3000           ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

และใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ 36 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 35 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือการเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลัย 300,000          0.3000           ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria 37 บุคลากรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานท้ังภายและภายนอก คน 5 ในศตวรรษท่ี 21

 for Performance Excellence : EdPEx) 38 ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1ใน10 ของประเทศไทย อันดับ 3/10 19 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 36 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 1,553,400       1.5534           ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน

 บูรณาการให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 39 จ านวนองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ช้ิน 5 20 พัฒนาสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 37 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 750,000          0.7500           

บริหารและการด าเนินงานทุกระบบของ 40 มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก สถาบัน สาขาวิชา ท่ีผ่านเกณฑ์การ หน่วย 13 และการจัดการความรู้ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

องค์กรเพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประเมินคุณภาพภายในระดับดี 21 พัฒนาการส่ือสารและกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 38 โครงการผลิตส่ือเผยแพร่ช่ือเสียงและสร้างการยอมรับในคุณภาพด้านต่างๆ 800,000          0.8000           ดร.เมธาวิน  สาระยาน

มุ่งสู่คุณภาพ พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 41 ระดับการยอมรับของท้องถ่ินและสังคมต่อภาพลักษณ์ของ ระดับ 4.5 ตลอดจนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย

และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัย 22 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 39 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 800,000          0.8000           ดร.ทัดทอง พราหมณี

42 ระดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 4 23 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

10. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ 43 ระดับความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากร ระดับ 4 โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลกับสถานะ

การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก 44 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบดิจิทัล ระดับ 4 มหาวิทยาลัยในก ากับ



หน่วยนับ 2564 เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย 2564 ร่าง-แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ แผนงาน/งาน/โครงการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง 45 ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับ 4

สมดุลและย่ังยืน

7. รายการส ารองฉุกเฉิน 7. รายการส ารองฉุกเฉิน แผนงานส ารองฉุกเฉินตามยุทธศาสตร์ -                 1.0006          1.0006          

ตามยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์

40.8593           20.0134        60.8727        รวมท้ังส้ิน



หน่วยนับ 2564

1. การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเท่ียว

แผนงานสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเท่ียว

1) โครงการจัดต้ัง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts ดร.กฤษดา ต้ังชวาล

วัตถุประสงค์

ปรับสถานภาพและยกระดับการรวมกลุ่มสาขาวิชาต่างๆท่ีเก่ียวข้องให้เป็น โรงเรียนการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมบริการ และศิลปะการประกอบ

อาหาร

ตัวช้ีวัด

1. จ านวนหลักสูตรหลัก 2 หลักสูตร หลักสูตร 2

2. จ านวน Joint Certificate Program 1 หลักสูตร (Australia) หลักสูตร 1

3. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ Internship Certificate กับมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในไต้หวัน ราย ≥30

4. จ านวนรางวัลท่ีได้จากการแข่งขันระดับชาติ นานาชาติ รางวัล ≥10

5. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบทักษะ/มาตรฐาน 4 ทักษะ 

(1.อาหารไทย/ขนมอบ 2.การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3.การต้อนรับส่วนหน้า 4.มัคคุเทศอาชีพ )

คน ≥120

6. รายได้จากหลักสูตรระยะส้ัน การจัดการจ าหน่าย Signature Dishes 5 เมนู และรายได้จากโรงแรมเพชรน้ าหน่ึง ล้านบาท ≥3

2) โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารปลอดภัย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือเช่ือมโยง การท างานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ AIC จังหวัดเพชรบุรี

2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปเกษตรอาหารปลอดภัย สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน

3. เพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือรับการรับรองมาตรฐาน เกษตรอาหารปลอดภัย

ตัวช้ีวัด

1. จ านวนโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก/การจัดสรรงบประมาณร่วมกัน/การบูรณาการการท างานร่วมกัน 

(ศูนย์ความเป็นเลิศเกษตรอินทรีย์ และศูนย์ความเป็นเลิศเกลือทะเลไทย)

โครงการ ≥2

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ≥1

3. จ านวนนวัตกรรมด้านการผลิต/แปรรูป นวัตกรรม ≥2

4. รายได้จากการด าเนินโครงการหรือนวัตกรรมท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ ล้านบาท ≥0.3

3) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือถ่ายทอดองค์ความรู้

ตัวช้ีวัด

1. จ านวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่เพ่ิมข้ึนและหรือถ่ายทอด เทคโนโลยี/นวัตกรรม ≥3

2. จ านวนการเข้าศึกษาดูงานและรับการถ่ายทอด คร้ัง 10

3. จ านวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการน านักศึกษาลงไปปฏิบัติในศูนย์เรียนรู้ วิชา 5

4. รายได้จากการด าเนินโครงการ การศึกษาดูงาน หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ ล้านบาท 0.1

4) โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การให้บริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค์

เพ่ือยกระดับคุณภาพอาหาร การให้บริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย

ตัวช้ีวัด

1. ร้อยละร้านค้าท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 80

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ 4

2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

 5) โครงการพัฒนา ปรับปรุง และการบริหารหลักสูตรเพ่ือการเรียนการสอนท่ีมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education (OBE)) ท่ีทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลง ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรูครบรอบ 5 ปี ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังในปัจจุบันและอนาคต

 2. เพ่ือบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

 2. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและก าหนดสมรรถนะนักศึกษาแยกตามระดับช้ันปีสู่เป้าหมายการมีงานท า

 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถานประกอบการหรือชุมชน

ตัวช้ีวัด

 1. จ านวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงครบรอบ 5 ปี ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังในปัจจุบันและอนาคต หลักสูตร ≥3

 2. จ านวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงเพ่ือมุ่งผลลัพธ์ (OBE) ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยก าหนดและวัดสมรรถนะ

ผู้เรียนแต่ละช้ันปี

หลักสูตร ≥35

 3. ร้อยละจ านวนหลักสูตรความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมกับสถานประกอบการหรือชุมชนเพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตและ/หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ท้ังเต็มและไม่เต็มรูปแบบ

ร้อยละ ≥80

 4. ร้อยละอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาต่อนักศึกษาแรกเข้าของแผนรับ ร้อยละ ≥80

 5. ร้อยละจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร ร้อยละ ≥85

 6. ร้อยละการมีงานท าหรืออาชีพอิสระของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ร้อยละ ≥85

 7. ร้อยละการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพต่อจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 100

(ร่าง) ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(แก้ไข ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2563)

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ



หน่วยนับ 2564
แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

6) โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการของนักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ Blended learning 

quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งผลลัพธ์และทันสมัยสอดคล้องกับการศตวรรษท่ี 21

 2. เพ่ือเพ่ิมทักษะและความเช่ียวชาญผ่านการฝึกปฏิบัติในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหลักสูตร

 3. เพ่ือยกระดับทักษะความเช่ียวชาญด้านวิชาการของนักศึกษา

ตัวช้ีวัด

1. ร้อยละจ านวนรายวิชาท่ีเปิดการเรียนการสอนแบบ blended learning quality และสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 โดยก าหนดไว้ใน มคอ.3 ร้อยละ ≥80

2. ร้อยละส่ือและ/หรือเอกสารประกอบการสอนท้ังแบบออนไลน์และ/หรือออฟไลน์ท่ีได้มาตรฐานสอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ blended 

learning quality และสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 โดยก าหนดไว้ใน มคอ.3

ร้อยละ ≥80

3. ร้อยละผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนแบบ blended learning quality และสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ท่ีถูกวัดด้วยเคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐานทาง

การศึกษาและก าหนดไว้ใน มคอ.3

ร้อยละ ≥80

4. ร้อยละจ านวนรางวัลของการแข่งขันทักษะด้านวิชาการระดับชาติและหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนกิจกรรมท่ีเข้าแข่งขัน ร้อยละ ≥80

5. จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและมีเอกสารรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรม/ผลงาน ≥30

7) โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมผลิตส่ือการเรียนรู้และจัดหาส่ือการเรียนการสอนท้ังในและต่างประเทศท่ีถูกจัดเก็บในระบบห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาและประเมินผลสัมฤทธ์ิศูนย์นวัตกรรมและผลิตส่ือการเรียนรู้

2. เพ่ือจัดหาส่ือและประเมินผลสัมฤทธ์ิการใช้ส่ือการเรียนการสอนด้านเอกสาร หนังสือ ต าราท้ังในและต่างประเทศ

ตัวช้ีวัด

1. จ านวนแผนการใช้ศูนย์นวัตกรรมและผลิตส่ือการเรียนรู้ แผน 1

2. ระดับผลสัมฤทธ์ิการใช้ศูนย์นวัตกรรมและผลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในแผนการใช้ศูนย์ฯ ระดับ 4

3. ร้อยละผลสัมฤทธ์ิการใช้ส่ือการเรียนการสอนด้านเอกสาร หนังสือ ต าราท้ังในประเทศและต่างประเทศ ร้อยละ ≥80

8) โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ดร.เมธาวิน สาระยาน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาด้านคุณธรรมและจิตอาสา ด้านสุขภาวะ ภาวะผู้น า ด้านทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

2. ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูตามกรอบ มคอ. และอัตลักษณ์ครูเพชรบุรี

ตัวช้ีวัด

1. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมโครงการภาวะผู้น า ร้อยละ 80

2. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมโครงการสุขภาวะ ร้อยละ 80

3. จ านวนกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม ≥10

4. จ านวนรางวัลท่ีนักศึกษาได้รับจากการประกวดกิจกรรมด้านนักศึกษา รางวัล ≥2

5. ค่าเฉล่ียนักศึกษาท่ีมีความรู้ด้าน digial literacy ค่าเฉล่ีย 3.51

6. จ านวนรางวัลจากการแข่งขันกีฬาของนักศึกษา รางวัล ≥10

7. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะบัณฑิต ค่าเฉล่ีย 3.51

8. จ านวนของนักศึกษา ท่ีสามารถเป็นผู้ประกอบการระหว่างศึกษา คน ≥8

9) โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบคลังหน่วยกิตเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย (Credit bank) ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกระบบคลังหน่วยกิตเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย

 2. เพ่ือเปิดโอกาสทางเลือกให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้สนใจเพ่ิมพูนทักษะและการเรียนรู้ได้หลายช่องทาง

 3. เพ่ือสร้างความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมกับสถานประกอบการส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย

ตัวช้ีวัด

 1. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรสัมฤทธิบัตรท่ีเปิดการเรียนการสอนเพ่ือเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต รายวิชา ≥20

 2. จ านวนระบบและกลไกระบบคลังหน่วยกิต ระบบ ≥3

 3. จ านวนระบบฐานข้อมูลคลังหน่วยกิตเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ฐานข้อมูล 1

 4. ร้อยละจ านวนนักศึกษาปัจจุบันท่ีลงทะเบียนเรียนในระบบคลังหน่วยกิต ร้อยละ ≥10

 5. ร้อยละจ านวนศิษย์เก่าท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิตแล้วน าไปพัฒนาอาชีพ  (UpSkill/ReSkill) ร้อยละ ≥20

 6. จ านวนบุคคลท่ัวไปท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต คน ≥50

10) โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก

 2. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาท้ังหลักสูตรแบบปริญญาและไม่มีปริญญา (Degree and Non Degree)

 3. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับสมัครนักศึกษา

ตัวช้ีวัด

 1. ร้อยละความส าเร็จการรับนักศึกษาแรกเข้าท่ีลงทะเบียนเรียนตามแผนการรับนักศึกษา ร้อยละ ≥80

 2. จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ส่ือ ≥10

 3. ระบบฐานข้อมูลการรับนักศึกษา ฐานข้อมูล 1
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3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

แผนงานพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

11) โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือการรับรองปริญญา ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือเตรียมการรับรองปริญญาทางการศึกษา

 2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการรับรองปริญญา

ตัวช้ีวัด

 1. ผลสัมฤทธ์ิการเป็นครูมืออาชีพจากการเข้าร่วมกิจกรรมศาสตร์และศิลป์ความเป็นครู ร้อยละ 80

 2. จ านวนการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อภาคเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ คร้ัง/ภาคเรียน 3

 3. จ านวนผลงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน เช่น ต ารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์อย่างน้อย 1 ช้ิน มีการ

เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหน่ึง กรณีบทความอย่างน้อย 3 รายการภายใน 5 ปีย้อนหลังต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ช้ิน/บทความ ≥ 1/3

 4. ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ระบบ 1

 5. จ านวนห้องการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) ต่อจ านวนสาขาการศึกษาท้ังหมด ห้อง 1

4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

12) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้นักวิจัยในชุดโครงการวิจัยทุกระดับสามารถพัฒนาโครงการวิจัยและสามารถเสนอ

ขอรับทุนวิจัยได้

ตัวช้ีวัด

1. ร้อยละของนักวิจัยท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 90

2. ร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัย/ชุดโครงการบูรณาการวิจัยท่ีได้จากนักวิจัยท่ีผ่านการพัฒนา ร้อยละ 50

3. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย ระดับ 3

13) โครงการการขับเคล่ือนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้นักวิจัยได้มีโอกาสเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

 2. เพ่ือให้นักวิจัยได้มีโอกาสเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวช้ีวัด

1. ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท่ีเผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า ร้อยละ 40

2. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เร่ือง 2

3. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้เป็นต้นแบบหรือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน สังคม ประเทศ และระดับสากล พ้ืนท่ี 2

4. จ านวนของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed  journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า เร่ือง 6

5. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา ช้ิน 4

14) โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) สู่เชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ท่ีสามารถสร้งมูลค่าเพ่ิมสู่เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ตัวช้ีวัด

1. จ านวนต้นแบบงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ท่ีสามารถน าไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ช้ิน 6

2. จ านวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation ) หรือต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์/ อุตสาหกรรมหรือ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ช้ิน 6

3. รายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานบริการวิชาการมีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ล้านบาท 1

15) โครงการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก/ภาคอุตสาหกรรมและหรือพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทางและหรือสนับสนุนให้คณาจารย์แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกและภาคุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัด

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกและ/หรือพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ล้านบาท ≥30

2. ร้อยละโครงการวิจัย / ชุดโครงการวิจัยท่ีผ่านการพัฒนาและสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ร้อยละ 20

16) โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจ า) ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์

สนับสนุนงานวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจ า) และให้

เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ตามพันธกิจ

ตัวช้ีวัด

1. จ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ิมข้ึน เร่ือง ≥1

2. จ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยดิจิทัลเพ่ิมข้ึน เร่ือง ≥1

3) จ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ตามพันธกิจเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน เร่ือง ≥1

4) จ านวนงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานประจ าของบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) เร่ือง ≥8
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5. การพัฒนาท้องถ่ิน

แผนงานพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

17) 1 คณะ 1 อ าเภอ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก) ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือตอบสนองต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนในพ้ืนท่ี ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

3.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชน สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชนได้อย่างย่ังยืน

3.3 เพ่ือบูรณาการการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงการยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ท้ังระดับ

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และครัวเรือน

ตัวช้ีวัด

1. จ านวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน  100 

ครัวเรือน ต่อจังหวัด

ครัวเรือน/จังหวัด 100

2. ร้อยละครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีสามารถยกระดับรายได้ครัวเรือนพ้นเกณฑ์ความยากจน (38,500 บาท : คน : ปี) ร้อยละ ≥60

3. ร้อยละนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากต่อจ านวนนักศึกษาในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง  ร้อยละ ≥10

4. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน รายวิชา 2

5. บูรณาการงานวิจัย 8 เร่ือง (คณะละ 1 เร่ือง) เร่ือง 8

6. จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตร 2

7. ร้อยละของรายได้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ≥15

18) โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเอง และผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ศาสตร์พระราชา)

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ เข้าใจ ในคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ หน้าท่ีสิทธิของพลเมือง 

คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ค่านิยม และความเป็นไทย วางรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย ฝึกให้เด็กรู้จัก

การพ่ึงพาตัวเองมีความซ่ือสัตย์ มีวินัย

2.  เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อการเรียนรู้ เข้าใจ ในคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ หน้าท่ีสิทธิของพลเมืองและสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านในหน้าท่ีสิทธิของพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม

ให้กับเครือข่ายทางสังคมให้มี มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

3.  เพ่ือส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ คุณธรรม จริยธรรม 

การน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวันผลักดันให้มีการน าวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ไปปฏิบัติตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ

ตัวช้ีวัด

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ 

หน้าท่ีสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน

ร้อยละ ≥25

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม ได้รับการส่งเสริมความเข้าใจ ในความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืน 

และสมัครเป็นจิตอาสาเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ ≥10

3. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของ

ตนเองและผู้อ่ืน ในรายวิชาอย่างน้อยหน่ึงกิจกรรม

ร้อยละ ≥10

4. มีเครือข่ายหรือแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักท้องถ่ิน แหล่ง/ชุมชน ≥20

5. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเก่ียวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ท้ัง 4 ประการสู่

การปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คน ≥1000

6. จ านวนชุมชนต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ ≥2

7. จ านวนเทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ น้อมน าแนวพระราชด าริ ชุมชน ≥2

8. เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน เครือข่าย 3

19) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค์

เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชในจังหวัดเพชรบุรีให้เกิดประโยชน์กับประชาชน

ตัวช้ีวัด

1) ร้อยละความส าเร็จตามแผนอนุรักษ์พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 80

2) จ านวนชุมชนท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ชุมชน 2

3) จ านวนทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีรวบรวมเข้าสู่กระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ชนิด 3

4) จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีต่อยอดจากการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองจากพระราชด าริ ผลิตภัณฑ์ 3

5) จ านวนโรงเรียน / องค์กรท้องถ่ิน ท่ีเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช หน่วยงาน 2



หน่วยนับ 2564
แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

20) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน ผศ.พจนารถ 
 และดร.มนัญญา 

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน ให้มีคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานท่ีสูงข้ึนสามารถส่งออกสู่ตลาดสากลได้

2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ินให้ทันสมัยและส่งออกสู่ตลาดสากลได้

3. เพ่ือพัฒนาแผนการตลาด ส่งเสริมการขายและขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัย

ตัวช้ีวัด

1. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ ≥10

2. พัฒนาแผนการตลาด ส่งเสริมการขายและขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ แผน ≥10

3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับ ผลิตภัณฑ์ ≥10

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพท่ีสูงข้ึน ผลิตภัณฑ์ 5

21) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด (ศาสตร์พระราชา) ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค์

1. พัฒนากลุ่มข้อมูล (Dataset) จากโครงการพัฒนาท้องถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

2. สร้างมาตรฐานในการอธิบายข้อมูล(Descriptor Standard)ท่ีสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

3.  จัดเก็บข้อมูล และเช่ือมโยงข้อมูล ข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันเพ่ือใช้ในการประมวลผลในรูปแบบของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อาทิกลุ่มข้อมูล

กับสสส(ThaiHealth) ข้อมูลของกรมการปกครอง(Department of Provician Administration)  และกลุ่มข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

4.  น าเสนอรูปแบบของข้อมูลท่ีสามารถน าไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ(Business Intelligence: BI)ในการจัดท าโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนา

ท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัด

1. จ านวนต าบลท่ีด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต าบล ไม่น้อยกว่า 10 ต าบลต่อจังหวัด ต าบล ≥20

2. ระบบฐานข้อมูล 3 ฐาน (ด้านพัฒนาท้องถ่ินและการศึกษา, ด้านอาหาร, ด้านการท่องเท่ียวและโรงแรม) ฐาน 3

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 50

4. เกิดโครงการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี อันเกิดจากการต่อยอดหรือน าใช้ระบบฐานข้อมูลต าบล โครงการ ≥4

5. เกิดนโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน อันเกิดจากการน าใช้ระบบฐานข้อมูลต าบล นโยบาย 3

22) โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษท่ี 21 ผศ.ดร.พรรณี /ดร.กฤษดา /ดร.เมธาวิน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาโดยจ้างอาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านภาษามาประจ า การ

แลกเปล่ียนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

2. เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาและ software โปรแกรมด้านภาษา

3. เพ่ือพัฒนาแบบทดสอบท่ีเป็นมาตรฐานภาษาอังกฤษท่ีเทียบเท่าหรือเทียบเคียงสากล ส าหรับใช้ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ อาจารย์

เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. เพ่ือส่งเสริมการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ International Program และพัฒนาอาจารย์ผู้สอนสู่สากล

5.  เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4

ตัวช้ีวัด

1. อาจารย์ผู้สอนท่ีสามารถสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ คน 10

2. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80

3. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล ร้อยละ 80

4. ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ ร้อยละ 100

5. ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ ร้อยละ 100

6. ร้อยละของนักศึกษาโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100

7. ร้อยละของนักศึกษาครูท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100

8. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านแบบทดสอบหลังการอบรม (post test) ร้อยละ 70

9. ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล ร้อยละ 60

10. ร้อยละของบุคลากรมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ท่ีเทียบเท่าหรือเทียบเคียงมาตรฐานสากล ร้อยละ 50

11. ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ร้อยละ 50

12. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉล่ียของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

TOEIC (คะแนน 450) หรือ CEFR (B2)

ร้อยละ 20

23) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือก าหนดแผนการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศจ าแนกตามระดับช้ันปี

 2. เพ่ือพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศจ าแยกตามระดับช้ันปี

 3. เพ่ือประเมินทักษะนักศึกษาด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศแยกตามระดับช้ันปี

ตัวช้ีวัด

 1. จ านวนแผนการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารเทศจ าแนกตามระดับช้ันปี แผน 1

 2. ร้อยละผลการประเมินความรู้และทักษะด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ ≥80



หน่วยนับ 2564
แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

24) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือสร้างคู่มือและส่ือการสอนพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายด้านการอ่านออกเขียนได้

2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

ตัวช้ีวัด

1. ร้อยละผลสัมฤทธ์ิการยกระดับกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ร้อยละ ≥80

2. ร้อยละการอ่านออกเขียนได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ≥80

3. จ านวนโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียน ≥14

4. จ านวนคู่มือฝึกปฏิบัติและหรือส่ือการเรียนการสอนท้ัง Online และหรือ Offine เพ่ือยกระดับการอ่านออกเขียนได้วิชาภาษาไทย คู่มือ/ส่ือ ≥5

5. ค่าระดับคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ร้อยละ ≥50

6. ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยท่ีเข้าร่วมเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะส าหรับนักเรียน ร้อยละ 40

7. ร้อยละรายวิชาในหลักสูตรวิชาภาษาไทยท่ีมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะส าหรับนักเรียน ร้อยละ ≥10

8. มีฐานข้อมูลด้านการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายครบถ้วนทุกโรงเรียน โรงเรียน 14

9. จ านวนส่ือหรือนวัตกรรมในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้หรือการคิดวิเคราะห์ได้ ส่ือ/นวัตกรรม ≥5

25) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร ดร.เมธาวิน  สาระยาน

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ครูเพชรนวัตกร

 2. เพ่ือพัฒนาและสัมมนาทักษะฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 3. เพ่ือเตรียมสอบบรรจุข้าราชการ กพ. และ ครูผู้ช่วย

 4. เพ่ือสร้างระบบคลังข้อสอบเพ่ือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 5. เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาการสู่เป้าหมายการรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

 6. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สามารถสร้างนวัตกรรมและน าไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพ ชุมชน และสังคม

 7. เพ่ือคัดเลือกต้นแบบครูนวัตกร

 8. เพ่ือพัฒนาทักษะการน าเสนอต่อหน้าช้ันเรียน

ตัวช้ีวัด

 1. ผลส าเร็จการสร้างอัตลักษณ์ครูเพชรนวัตกร ร้อยละ ≥80

 2. ระบบคลังข้อสอบเตรียมสอบบรรจุข้าราชการ กพ. และบรรจุครูผู้ช่วย ระบบ 1

 3. ร้อยละจ านวนรางวัลของการแข่งขันทักษะด้านวิชาการระดับชาติและหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนกิจกรรมท่ีเข้าแข่งขัน ร้อยละ ≥80

 4. จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและมีเอกสารรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรม ≥15

 5. ร้อยละครูต้นแบบนวัตกร(ครูเพชรนวัตกร) ร้อยละ ≥65

 6. ผลสัมฤทธ์ิการน าเสนอต่อหน้าช้ันเรียน ร้อยละ ≥80

26) โครงการยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนต้นแบบ ผศ.ดร.พรรณี และดร.เมธาวิน

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือสร้างความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 2. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเป็นโรงเรียนต้นแบบตามมาตรฐานวิชาชีพครู

 3. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ตัวช้ีวัด

1. ร้อยละครูพ่ีเล้ียงหรือครูประจ าการในโรงเรียนเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการ PLC  ร้อยละ ≥85

3. ร้อยละโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือได้รับการพัฒนาคุณภาพหรือยกระดับศักยภาพโรงเรียน ร้อยละ ≥85

4. จ านวนโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบ โรงเรียน 1

5. จ านวนหลักสูตรระยะส้ันท้ังระบบ Online/Offline เพ่ือพัฒนาครูและหรือนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย หลักสูตร ≥5

27) โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 2. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนท่ีพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ภาษาต่างประเทศ

 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ

ตัวช้ีวัด

 1. โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท้ัง 14 สาขาวิชา สาขาวิชา ≥7 ไม่น้อยกว่า7 เพราะบางสาขาร่วมไม่ได้

 2. จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมของครูในโรงเรียนท้องถ่ินท่ีได้รับการพัฒนาจากศูนย์ปฏิบัติการ จ านวน ≥10

 3. ร้อยละนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประทศ ร้อยละ 100

 4. เครือข่ายความร่วมมือและด าเนินการตามแผนความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ เครือข่าย ≥10

 5. ร้อยละจ านวนรางวัลท่ีได้จากกการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ≥80



หน่วยนับ 2564
แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

28) โครงการสนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ DLTV เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก(ศาสตร์พระราชา) ดร.เมธาวิน  สาระยาน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือท างานพัฒนาท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10

2. เพ่ือก าหนดแนวทางการผลิตส่ือวีดิทัศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของแต่ละภูมิภาค ใน

แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน

3. เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลิตส่ือวีดิทัศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เสริมสร้างศักยภาพความรู้

4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการยกระดับคุณภาพผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ให้แก่โรงเรียน

ขนาดเล็ก

ตัวช้ีวัด

1. มีส่ือวีดิทัศน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง เร่ืองละ 10 ตอน

เร่ือง/ตอน  5/50

2. การน าส่ือวีดิทัศน์หรือสารคดีไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ด้าน ด้าน 1

3. ร้อยละความพึงพอใจท่ีมีส่ือวีดิทัศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

29) วิศกรสังคมบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม (1 สาขา 1 โรงเรียน) (15 กองทุน 11 ตชด. เครือข่าย 30 คน/1 โรงเรียน) ดร.เมธาวิน  สาระยาน

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสาและท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

 2. เพ่ือเพ่ิมทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้กับนักศึกษา

ตัวช้ีวัด

1. ผลส าเร็จจากโครงการจิตอาสาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมแก่ชุมชนและสังคม (ด้านสาธารณะ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นต้น)

ร้อยละ 80

 2. ผลส าเร็จการถอดองค์ความรู้จากโครงการจิตอาสา ร้อยละ 60

30) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ระดับต าบล (ศาสตร์พระราชา) ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวางแผนและพัฒนาวัตกรรมเพ่ือสังคมให้แก่บุคลากรในจังหวัดและองค์ปกครองท้องถ่ิน

2. เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมระดับต าบลและเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดทุกจังหวัด

3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีน าร่อง

4. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินมีรายได้เพ่ิม มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของเองอย่างย่ังยืน

ตัวช้ีวัด

1. แผนแม่บทชุมชนระดับต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการเสริมเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและคนในชุมชนเพ่ือ

จัดการและพ่ึงพาตนเองสอดรับกับกระแสการพัฒนา 1 แผ่นแม่บท

แผนแม่บท 1

2. จ านวนภาคีเครือข่าย 3 เครือข่าย เครือข่าย 3

3. จ านวนศาสตร์ท่ีบูรณาการท่ีพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 2 ศาสตร์ ศาสตร์ 2

31) โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.พจนารถ และดร.มนัญญา

วัตถุประสงค์

เพ่ือน้อมน าแนวทางราชด าริสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทของพ้ืนท่ี

ตัวช้ีวัด

1. จ านวนรายได้ของกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15 ร้อยละ 15

2. ยกระดับคุณภาพอาหารสู่เชิงพานิชย์ ไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ≥5

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ≥5

4. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากเส้นทางการท่องเท่ียว ไม่น้อยกว่า 1 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม การศึกษา) ด้าน ≥1

5. จ านวนศูนย์สุขภาพต้นแบบด้านเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 2 ศูนย์ ศูนย์ ≥2

6. ชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทน ท่ีสามารถขยายผลได้ ไม่น้อยกว่า 1 ชุมชน ชุมชน ≥1

7. จ านวนชุมชนต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1 ชุมชน ชุมชน ≥1

8. จ านวนผู้เข้าชมงานศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน ไม่น้อยกว่า 1,500 คน คน ≥1500

9. จ านวนเครือข่ายด้านศิลปะวัฒนธรรมท้ังในประเทศและระดับอาเซียน 2 เครือข่าย เครือข่าย 2

32) โครงการบริการเพ่ือจัดหารายได้ตามแก่นความสามารถหลัก(core competencies ) ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง และบริการวิชาการ ให้กับมหาวิทยาลัย

2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้ เช่น รับจ้างศึกษาและวิจัย การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ การให้บริการวิชาการ 

หลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรฝึกอบรม เป็นต้น

ตัวช้ีวัด

1. จ านวนรายได้ด้านการบริการวิชาการ ล้านบาท 2
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6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี

33) โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค์

เพ่ือสร้างความพร้อมส าหรับการด ารงต าแหน่งในระดับสูงข้ึนและมีสมรรถนะเพ่ือการบริหารงานในฐานะผู้บริหารในอนาคต

ตัวช้ีวัด

1. หลักสูตรอบรมผู้บริหาร หลักสูตร 2

2. ร้อยละผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80

3. บุคลากรได้รับการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร ร้อยละ 20

34) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะ ทักษะท่ีเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและมีแนวปฏิบัติท่ีดีในงานสนับสนุนวิชาการ

ตัวช้ีวัด

1. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80

2. ระดับผลการประเมินวัดสมรรถนะของนักปฏิบัติการมืออาชีพ ระดับ ≥4

3. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน คน 10

4. จัดท างานวิจัยจากงานประจ า (R2R) โครงการ/เร่ือง 2/8

5. จ านวนงานวิจัยท่ีเผยแพร่และน าไปใช้ในการพัฒนางาน (R2R) เร่ือง/งาน 1/1

35) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือการเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 21 ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานผู้สอนด้านวิชาการและทักษะแบบบูรณาการท่ีทันสมัย

 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายงานวิชาการข้ามศาสตร์

 3. เพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะ ทักษะท่ีเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและมีแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือสนับสนุนและพัฒนางานให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลง

ตัวช้ีวัด

 1. บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาตนเองในหลักสูตร Up-skill / Re-skill เพ่ือพัฒนาตนเองให้ทันกับโลกยุคใหม่ ร้อยละ 80

 2. ร้อยละผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนแบบ blended learning quality และสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ท่ีถูกวัดด้วยเคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐานทาง

การศึกษาและถูกก าหนดไว้ใน มคอ.3

ร้อยละ 80

 3. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ร้อยละ 60

 4. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ร้อยละ 60

 5. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการ ReSkill-UpSkill ผ่านระบบออนไลน์/อบรมสัมมนา/แลกเปล่ียนความรู้หรือด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีบ่งช้ีได้ว่าเป็นการ

เพ่ิมความรู้หรือทักษะใหม่ๆท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีสอนต่ออาจารย์ประจ า

ร้อยละ 80

 6. ผลสัมฤทธ์ิการเป็นวิทยากรภายในเพ่ือ Up-Skill Re-Skill บุคลากรสายวิชาการเพ่ือยกระดับการเรียนการสอนข้ามศาสตร์ ร้อยละ 80

36) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน

วัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม สามารถเข้าสู่การ

จัดล าดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกตามมาตรฐาน UI Green Metric ได้

ตัวช้ีวัด

1. ระดับการยอมรับต่อผลงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับ 5

2. ผลการจัดล าดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metrics) (ในระดับประเทศ) ล าดับ ≤20

3. มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สามารถเข้าสู่การจัดล าดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกตามมาตรฐาน UI Green Metric ได้ดังน้ี 

ก)  มีการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงเพ่ือให้เป็นอาคารอัจฉริยะ และการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสม

- เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40

- เพ่ิมพ้ืนท่ีดูดซับน้ าภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40

 - เพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตรอัจฉริยะ โครงการ  ≥2

 - โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้/ ศูนย์เรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์และด้านพลังงาน     แหล่ง/ศูนย์  ≥1

 - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลบ ารุงรักษาอาคารสถาท่ี ร้อยละ 10

ข) มีการประหยัดพลังงานโดยการปรับเปล่ียนอุปกรณ์เพ่ือการประหยัดไฟฟ้า

- ปรับปรุงประสิทธิภาพ/ ติดต้ังอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Photo / Pull Switch / Thermostat ) ร้อยละ  ≥20

ค) มีการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน 

– ผลิตพลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัยด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์       Kwh 20

ง) มีการปฏิบัติงานด้าน Green Office ภายในหน่วยงาน หน่วยงาน ≥1

 - สามารถเข้าสู่การตรวจประเมินด้าน Green Office จากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม หน่วยงาน ≥4

จ) มีการว่างระบบการบริหารจัดการขยะท้ังในส่วนของขยะอินทรีย์และ ขยะอนินทรีย์

 - โครงการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เพ่ือการผลิตปุ๋ย แบบครบวงจร โครงการ ≥1

- โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ตัน ≥1

 - โครงการศึกษาและพัฒนาส าหรับสร้างวัสดุชนิดใหม่จาก ขยะพลาสติกในเชิงพาณิชย์ โครงการ ≥1

- โครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก กระดาษ และโฟม ภายในมหาวิทยาลัย โครงการ ≥5

ฉ) มีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและการน าน้ าเสียกลับมาใช้ประโยชน์

 - โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าผิวดินเพ่ือการน ามาใช้ประโยชน์ โครงการ ≥1

- โครงการน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ ในระบบฉีดน้ าสนามหญ้า /สวน โครงการ ≥1

 - โครงการวางระบบจัดเก็บน้ าฝนเพ่ือการน ามาใช้ประโยชน์ โครงการ  ≥1



หน่วยนับ 2564
แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

ช) มีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์เพ่ือให้เกิดการประหยัดน้ า

- ส ารวจและปรับเปล่ียนอุปกรณ์ประหยัดน้ าเพ่ือทดแทนอุปกรณ์แบบด้ังเดิม (Push/Auto/Censor Value) ร้อยละ 10

ซ) มีการจัดระบบจราจร และ การขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย 

 - มีการจัดซ้ือรถไฟฟ้าเพ่ิมส าหรับให้บริการนักศึกษาและบุคคลากรเพ่ือลดการใช้พาหนะส่วนบุคคลภายในมาวิทยาลัย คัน 1

ฌ) มีการบรูณาการกิจกรรม ด้านส่ิงแวดล้อมกับการเรียนการสอน

 - มีกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม และการอนุรักษ์ท่ีจัดข้ึนภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือบรูณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรม ≥20 

   โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตัวช้ีวัด

 - มีกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ท่ีจัดข้ึนภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือการบริการวิชาการ กิจกรรม ≥10

ญ) มีการบรูณาการกจิกรรม ด้านส่ิงแวดล้อมกับกิจกรรม / ชมรมของนักศึกษา

 - กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม และการการอนุรักษ์ท่ีจัดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม ≥5

- กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม และการการอนุรักษ์ท่ีจัดข้ึนภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือการบริการวิชาการ กิจกรรม ≥3

37) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค์

เพ่ือปรับปรุงระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยค่าเป้าหมายอยู่ในระดับดีข้ึนไป ระดับ ≥4

2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานค่าเป้าหมายอยู่ในระดับดีข้ึนไปทุกหน่วยงาน ระดับ ≥4

3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรค่าเป้าหมายอยู่ในระดับดีข้ึนไป ทุกหลักสูตร ระดับ ≥4

4. มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก สถาบัน สาขาวิชา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ≥80

5. จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเป็นต้นแบบและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ผลงาน 5

38) โครงการผลิตส่ือเผยแพร่ช่ือเสียงและสร้างการยอมรับในคุณภาพด้านต่างๆตลอดจนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย ดร.เมธาวิน สาระยาน

วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่ช่ือเสียงและสร้างการยอมรับในคุณภาพด้านต่างๆตลอดจนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย

2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ผ่านส่ือในรูปแบบท่ีหลากหลายสู่สังคมท้ังภายในและภายนอกเพ่ือสร้างการรับรู้

ตัวช้ีวัด

1. ระดับการรับรู้และการยอมรับช่ือเสียงมหาวิทยาลัยของบุคลากรภายใน ระดับ 3.51

2. ระดับการรับรู้ข่าวสารและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ระดับ 3.51

3. ระดับการยอมรับช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับ 3.51

39) โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดร.ทัดทอง พราหมณี

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้บริการโครงข่ายสาระสนเทศ,เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการประยุกต์ใช้เพ่ือการท างานและการจัดการเรียนการสอน

ตัวช้ีวัด

1. ระดับความพร้อมใช้บริการต่อเน่ือง (ลด Downtime, สอดคล้อง SLA) ระดับ 4

2. แบบแผนข้อมูลกลาง แลกเปล่ียน เช่ือมโยง ประมวลผล แผน ≥1

3. ระบบบริการดิจิทัลและการหลอมรวมดิจิทัล (Digital Convergence and Service for all) ระบบ ≥4

4. ทักษะการท างานร่วมกัน (Collaboration, New Normal, Re-skill, Up-skill) ด้าน 3



1

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเท่ียว 0.00 2,001,300.00 2,001,300.00 16

1 โครงการจัดต้ัง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts 0.00 885,262.00 885,262.00 ศธ 0555.34-64-0001 6

1) ฝึกปฏิบัติการด้านการท่องเท่ียวตามเส้นทางการท่องเท่ียวของกรมการท่องเท่ียว (6437000006) 60,000.00 60,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

2) การพัฒนาทักษะวิชาการด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรมเพ่ือการแข่งขัน (6437000008) 151,000.00 151,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3-4

3) การอบรมและฝึกภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงานต้อนรับของสายการบินนานาชาติ (ground and in-flight service) ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ (6439000001)30,000.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

4) อบรมและทดสอบทักษะฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1 (6439000002) 45,000.00 45,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

5) ฝึกปฏิบัติการเส้นทางท่องเท่ียวตามระเบียบกรมการท่องเท่ียวเพ่ือการรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์อาชีพ (6439000011) 60,000.00 60,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

6) ปรับปรุงห้องพักอาคารปฏิบัติการเพชรน ้าหน่ึง (64C2000001) 86,850.00 86,850.00 ส้านักงานอธิการบดี (ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารเพชรน ้าหน่ึง) 2

7) การทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพพ่อครัวขนมอบ (64C1000003) 76,000.00 76,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3

8) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 (64C1000004) 50,000.00 50,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3

9) พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านอาหารระดับชาติและนานาชาติ (64C1000005) 126,000.00 126,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4

10) งบประมาณคงเหลือ 200,412.00 200,412.00

2 โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารปลอดภัย 0.00 251,550.00 251,550.00 ศธ 0555.34-64-0002 4

1) เช่ือมโยงการท้างานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับศูนย์ความเป็นเลิศเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเพชรบุรี (6408000033) 72,050.00 72,050.00  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3

2) การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปเกษตรอาหารปลอดภัยจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ (6408000034) 119,500.00 119,500.00  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3

3) การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (6408000032) 60,000.00 60,000.00  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3

3 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 614,488.00 614,488.00 ศธ 0555.34-64-0003 4

1) โครงการต่อเน่ืองศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ครุภัณฑ์) (6408000043) 188,488.00 188,488.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2

2) พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง (6419000009) 426,000.00 426,000.00 ส้านักงานอธิการบดี (ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน) 3

4 โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การให้บริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย 0.00 250,000.00 250,000.00 ศธ 0555.34-64-0004 2

1) ยกระดับคุณภาพอาหาร การให้บริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย (6479000012) 250,000        250,000.00 ส้านักงานอธิการบดี 2

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด

6,175,500.00 8,005,500.00 14,181,000.00 32

5 โครงการพัฒนา ปรับปรุง บริหารหลักสูตรเน้นการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education (OBE)) และทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลง 0.00 520,300.00 520,300.00 ศธ 0555.34-64-0005 7

1) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้(วิชาเอก)ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ (6401000018) 39,000.00 39,000.00 คณะครุศาสตร์ 2

2) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เอื อต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งผลลัพธ์ OBE (6408000035) 13,900.00 13,900.00  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2

3) การเตรียมความพร้อมส้าหรับนักศึกษาปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (6408000036) 25,100.00 25,100.00  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2

4) ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และขอรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร (6414000013) 65,000.00 65,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3

5) อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมุ่งผลลัพธ์ (OBE) (6425000011) 27,250.00 27,250.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

6) เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนและเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนท้างาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. (6426000006) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

7) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยก่อนเข้าเรียนและก่อนจบการศึกษา (6427000007) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

8) การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและก่อนจบการศึกษา ของนักศึกษาศิลปศึกษา (6428000006) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

9) เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนและเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนท้างาน สาขาวิชาสังคมศึกษา (6429000006) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)

ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม
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เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม

10) การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนและก่อนจบการศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (6430000006) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

11) เพาะสายพันธ์ุต้นกล้าใหม่เพ่ือเสริมสร้างทักษะนักพัฒนามือชีพในศตวรรษท่ี 21 (6432000005) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-4

12) อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการส่ือดิจิทัล (6433000005) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

13) เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนและเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนท้างาน (6434000007) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

14) เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนและเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนท้างาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (6435000006) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

15) การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนและก่อนจบการศึกษา สานฝันสู่งานบริการในศตวรรษท่ี 21 (6437000003) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

16) เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนและก่อนจบการศึกษา สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (6438000006) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

17) การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวและการบริการส้าหรับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและก่อนจบการศึกษา (6439000007) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

18) เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียนในการท้าความเข้าใจและรู้จักนิติศาสตร์ และการเขียนตอบข้อสอบทางนิติศาตร์ (6440000005) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

19) เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนและก่อนจบการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6441000005) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3-4

20) การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนและก่อนจบการศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (6442000006) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

21) การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนและก่อนจบการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) (6442000008) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

22) เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนและเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนท้างาน สาขาวิชาดนตรีศึกษา (64C3000005) 7,000.00 7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

23) กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (6444000015) 50,050.00 50,050.00 คณะวิทยาการจัดการ 2-3

24) ส่งเสริมสมรรถนะการมีงานท้าจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ (6463000003) 13,000.00 13,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4

25) เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร (6464000003) 13,000.00 13,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4

26) ส่งเสริมสมรรถนะการมีงานท้าจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านศิลปะการประกอบอาหาร (6464000004) 13,000.00 13,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4

27) โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีมุ่งผลลัพธ์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (6466000017) 36,400.00 36,400.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

28) โครงการทดสอบสมรรถนะชั นปีและประมวลความรอบรู้พื นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ (6477000010) 5,000.00 5,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 3

29) โครงการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพ (6477000011) 27,500.00 27,500.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2

30) การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้  Outcome-based education (OBE) (6492000016) 73,100.00 73,100.00 ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2-3

6 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการของนักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอน แบบ Blended learning quality และสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 212,446,600.00 3,897,900.00 6,344,500.00 ศธ 0555.34-64-0006 5

1) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. (6401000021) 50,000.00          50,000.00 คณะครุศาสตร์ 2

2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติยกระดับมาตรฐานนักศึกษาคณะครุศาสตร์กับการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ในศตวรรษท่ี 21 (6401000024) 104,936.00        104,936.00 คณะครุศาสตร์ 4

3) การอบรเชิงปฏิบัติการ มคอ.3 และส่ือ Digital ในรูปแบบ Blend Learning (6401000025) 90,000.00          90,000.00 คณะครุศาสตร์ 4

4) อบรมทักษะด้านระบบความปลอดภัยของอาหาร (GMP และHACCP) (6408000037) 30,000.00          30,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3

5) การแข่งขันคล้องโคและสะบัดแส้ (6408000038) 30,000.00          30,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1

6) ปฏิรูปการเรียนการสอนทักษะวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร (6408000039) 184,936.00        184,936.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3

7) การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6414000014) 7,660.00            7,660.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3

8) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานเชิงปฏิบัติด้านวิศวกรรมด้วยกระบวนการ  Blended learning quality (6419000004) 80,000.00          80,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2-3

9) การปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการของนักศึกษาวิศวกรรมเคร่ืองกล ด้วยกระบวนการเรียน การสอนแบบ Blended learning quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 (6420000007)80,000.00          80,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3

10) อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้พื นฐานทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร (6421000005) 80,000.00          80,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3

11) การพัฒนามาตรฐานวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เพ่ือสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 (64B5000004) 80,000.00          80,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม

12) พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ด้วยกระบวนการ Blended learning quality (64B7000006) 80,000.00          80,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2-3

13) แข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. /แข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (6425000009) 554,370.00        554,370.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3-4

14) ส่งเสริมทักษะและความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning Quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 (6457000019) 365,894.00        365,894.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3-4

15) การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ท่ีได้มาตรฐานการเรีนนการสอนแบบ Blended Learning quality (6444000021) 20,000.00          20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 3

16) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการด้านแผนธุรกิจและมารยาทไทยระดับชาติ (6444000022) 50,000.00          50,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 1-2

17) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (6444000023) 64,936.00          64,936.00 คณะวิทยาการจัดการ 2

18) พัฒนาทักษะทางวิชาการและการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจระดับชาติ (6449000003) 50,000.00 50,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2-3

19) กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและการแข่งขันทักษะการบัญชีระดับชาติ (6453000004) 30,000.00 30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2

20) การแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ (6454000004) 30,000.00 30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2

21) ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการสอน (6468000005) 33,600.00 33,600.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

22) ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยท่ีเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียน (6468000006) 33,600.00 33,600.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

23) ทักษะการเขียนรายงานการวิจัยส้าหรับนักศึกษาครู (6468000008) 22,400.00 22,400.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

24) ทักษะการออกแบบส่ือการสอนด้วยเทคโนโลยี AR ส้าหรับนักศึกษาครู (6468000011) 2,400.00 2,400.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

25) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชื นงานโมเดลสามมิติด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (6471000001) 33,437.00 33,437.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

26) การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (6471000003) 24,290.00 24,290.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

27) อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส้านักงาน Microsoft Office Specialist (MOS) (6472000001)35,450.00 35,450.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

28) การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค้า) ระดับ 1 (6472000004)15,000.00 15,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

29) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น Active Blended Learning และสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่าย เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะของนักศึกษา (6473000005)81,226.00 81,226.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2-3-4

30) โครงการแข่งขันตอบค้าถามกายวิภาคศาสตร์ ระดับชาติ (6473000007) 81,000.00 81,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 4

31) โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. และกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ครั งท่ี 6 (6476000014) 21,465.00 21,465.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2

32) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21  ด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (6401000019) 30,000.00      30,000.00 คณะครุศาสตร์ 3

33) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (6401000020) 50,000.00      50,000.00 คณะครุศาสตร์ 3

34) พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูปฐมวัยให้มีคุณภาพ ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 (6401000022) 113,532.00    113,532.00 คณะครุศาสตร์ 3

35) พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูพลศึกษาให้มีคุณภาพ ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 (6401000023) 113,532.00    113,532.00 คณะครุศาสตร์ 3

36) ปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (6408000040) 544,176.00    544,176.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3

37) การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6414000014) 40,228.00      40,228.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3

38) พัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการ  Blended learning quality (6416000003) 80,000.00      80,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2-3

39) พัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยกระบวนการ  Blended learning quality (6417000006) 60,000.00      60,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3

40) พัฒนาทักษะและความเช่ียวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ร่วมกับชุมชน ด้วยกระบวนการเรียน การสอนแบบ blended learning quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 (6422000004)80,000.00      80,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2-3

41) แข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. /แข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (6425000009) 155,000.00    155,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3-4

42) เพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากการผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. (6426000003)40,000.00      40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

43) ผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) (6426000004) 7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

44) ยกระดับมาตรฐานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี และคติชน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จากผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์ (6427000003) 40,000.00      40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2
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โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม

45) การผลิตส่ือนวัตกรรมวิชาภาษาไทย (6427000004) 7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

46) เพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended Learning quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (6428000003)40,000.00      40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

47) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ (6428000004) 7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

48) เพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบBlended Learning Quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษา (6429000003)40,000.00      40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

49) การผลิตส่ือการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในชั นเรียน (6429000004) 7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

50) เพ่ิมสมรรถนะในห้องเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบBlended Learning Quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์     ของสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (6430000003)40,000.00      40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

51) การผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยมีเอกสารรับรองการน้าไปใช้ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (6430000004) 7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

52) เพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality และสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (6432000003)40,000.00      40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

53) การผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยมีเอกสารรับรองการน้าไปใช้ สาขาการพัฒนาชุมชน (6432000004) 7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

54) เพ่ิมสมรถนะในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้การเรียนการการสอนแบบ Blended Leaning Quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (6433000002)25,630.00      25,630.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

55) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ส้าหรับนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (6433000003) 7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

56) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality สาขาวิชาภาษาจีน (คบ.) (6434000003) 40,000.00      40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

57) การผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (6434000004) 7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

58) เพ่ิมสมรรถนะในห้องเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended Learning Quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์   ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (6435000003)40,000.00      40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

59) การผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (6435000004) 7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

60) เพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (6437000004)40,000.00      40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

61) การผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยมีเอกสารรับรองการน้าไปใช้ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (6437000005) 7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

62) เพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (6438000004)40,000.00      40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

63) ผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาศิลปะการออกแบบ (6438000005) 7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

64) เพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ (6439000005)40,000.00      40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

65) การผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยมีเอกสารรับรองการน้าไปใช้ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ (6439000006) 7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

66) เพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Quality) ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (6440000003)40,000.00      40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

67) ผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ (6440000004) 7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

68) เพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Quality) ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6441000003)40,000.00      40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

69) การผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยมีเอกสารรับรองการน้าไปใช้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6441000004) 7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

70) เพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากการผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์ สาขาวิชายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (6442000002)20,000.00      20,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

71) การส่งเสริมทักษะและความเช่ียวชาญในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) (6442000003)20,000.00      20,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

72) การผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยมีการรับรองการน้าไปใช้ สาขาวิชายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (6442000004) 5,000.00        5,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

73) การผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยมีการรับรองการน้าไปใช้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) (6442000005) 5,000.00        5,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

74) เพ่ิมสมรรถนะในห้องเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended Learning Quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากผู้มีประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญในศาสตร์  ของสาขาวิชาดนตรีศึกษา (64C3000002)40,000.00      40,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

75) การเผยแพร่ส่ือดนตรีเพ่ือสนับสนุนวัฒนธรรมด้านอาหารและการท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended Learning quality ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้กิจกรรมนองห้องเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา (64C3000003)7,000.00        7,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

76) การพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ปี 2564 (6444000016) 100,000.00    100,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2

77) การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปทางสถิติแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (6444000019) 35,000.00      35,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 3
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เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม

78) การพัฒนาทักษะทางวิชาการวิชาชีพ ด้วยการเรียนการสอนรูปแบบ Blended learning quality ของสาขา บริหารธุรกิจ (6444000020) 80,000.00      80,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2-3-4

79) การเรียนรู้จากสถานประกอบการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (6449000001) 30,000.00      30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2

80) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6449000002) 80,000.00      80,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2-3-4

81) การพัฒนาทักษะทางวิชาการ ด้วยการเรียนการสอนรูปแบบ blended learning quality สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (6452000001) 30,000.00      30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 3

82) การเรียนรู้จากสถานประกอบการ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (6452000002) 15,000.00      15,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2

83) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการออกแบบส่ือมัลติมีเดียและการตัดต่อส่ือมัลติมีเดีย โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (6452000003) 30,000.00      30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 3

84) พัฒนาทักษะทางวิชาการและการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับชาติ (6452000004) 45,064.00      45,064.00 คณะวิทยาการจัดการ 3

85) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพและการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปเพ่ืองานด้านบัญชี (6453000001) 30,000.00      30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2-3

86) การเรียนรู้จากสถานประกอบการ  สาขาวิชาการบัญชี (6453000002) 15,000.00      15,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 3

87) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  และการเพ่ิมศักยภาพการย่ืนงบการเงิน ในระบบ e-Filing (6453000003) 30,000.00      30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2

88) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ ด้วยการเรียนการสอนรูปแบบ blended leaning quality  ของ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ส้านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (6454000001)30,000.00      30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2

89) การเรียนรู้จากสถานประกอบการสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6454000002) 15,000.00      15,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2

90) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์ (6454000003) 30,000.00      30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2

91) การพัฒนาทักษะทางวิชาการวิชาชีพด้วยการเรียนการสอนรูปแบบ blended learning quality ของสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (6455000001) 30,000.00      30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 1-2-3-4

92) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ของสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (6455000002) 20,000.00      20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 3

93) สนับสนุนและส่งเสริมการน้าเสนอผลงานจากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6457000013) 120,560.00    120,560.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3-4

94) เตรียมความพร้อมส้าหรับนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Blended Learning quality (6457000014) 64,036.00      64,036.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3-4

95) การเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (6466000013) 48,360.00      48,360.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

96) การสร้างนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา (6466000014) 92,480.00      92,480.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-3

97) ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยท่ีเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียน (6468000007) 27,000.00      27,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

98) ทักษะการออกแบบเพ่ือการน้าเสนอส้าหรับนักศึกษาครู (6468000009) 11,200.00      11,200.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

99) ทักษะการออกแบบส่ือการสอนด้วยเทคโนโลยี AR ส้าหรับนักศึกษาครู (6468000010) 24,800.00      24,800.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

100) พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (6469000001) 44,300.00      44,300.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

101) อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบจ้าลองสามมิติด้วยวิทยาการความเป็นจริงเสมือน (6469000002) 19,600.00      19,600.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

102) การพัฒนาศักยภาพมาตรฐานวิชาชีพด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ CompTIA Security (แขนงวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์) (6470000001) 47,300.00      47,300.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

103) ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์นวัตกรรม (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) (6471000002) 57,800.00      57,800.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

104) การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยรูปแบบ Blended Learning นักกระบวนกรบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส้าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส้านักงาน (6472000002)36,933.00      36,933.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

105) การซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์และการติดตั งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส้าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส้านักงาน (6472000003) 20,050.00      20,050.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

106) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น Active Blended Learning และสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่าย เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะของนักศึกษา (6473000005) 18,574.00      18,574.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2-3-4

107) โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านโภชนาการและอาหารสุขภาพบนฐานบูรณาการการเรียนการสอน (6473000006) 45,000.00      45,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2-4

108) โครงการตลาดผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ทางสุขภาพ (6473000008) 50,000.00      50,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 3

109) โครงการบูรณาการการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต (6473000009) 77,240.00      77,240.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 3-4

110) โครงการจัดซื อและสร้างส่ือการเรียนรู้ของนักศึกษา (6473000010) 50,000.00      50,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2-3



6

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม

111) โครงการสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน (6476000015) 37,520.00      37,520.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2

112) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้วิชาการ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการและจากนวัตกรรม ตามภูมิปัญญาไทยในศตวรรษท่ี 21 ณ ป่าชุมชนหมู่บ้านโป่งสลอด (6477000012)69,720.00      69,720.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2

113) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแพทย์แผนไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั งท่ี 7 (6477000013) 63,900.00      63,900.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 4

114) การพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธ์ ครั งท่ี 43 (6492000015) 219,365.00    219,365.00 ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1-2

7  โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมผลิตส่ือการเรียนรู้และจัดหาส่ือการเรียนการสอนท้ังในและต่างประเทศท่ีถูกจัดเก็บในระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 320,000.00 280,900.00 600,900.00 ศธ 0555.34-64-0007 3

1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร (64A2000005) 320,000.00        320,000.00 ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-3

2) พัฒนาศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ ใน ศตวรรษท่ี 21 (64A2000002) 175,000.00    175,000.00 ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

3) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร (64A2000005) 105,900.00    105,900.00 ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

8 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  3,408,900.00 1,625,300.00 5,034,200.00 ศธ 0555.34-64-0008 8

1) สร้างเสริมทักษะการมีภาวะผู้น้าและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (6401000026) 36,000.00          36,000.00 คณะครุศาสตร์ 3

2) สร้างเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณ์บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (6401000027) 42,000.00          42,000.00 คณะครุศาสตร์ 3

3) ส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยและกีฬาสากล (6401000028) 20,000.00          20,000.00 คณะครุศาสตร์ 3

4) พัฒนานักศึกษาเกษตรให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (6408000044) 80,000.00          80,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3

5) อัตลักษณ์ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6414000016) 40,000.00          40,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2-3-4

6) การเป็นผู้ประกอบการ จิตอาสา และ คุณธรรมจริยธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6414000017) 45,000.00          45,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2-3-4

7) เสริมสร้างความรู้ด้าน digital literacy เพ่ือนักศึกษายุคใหม่รู้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6414000018)15,000.00          15,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2-3-4

8) พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 (6425000013) 167,000.00        167,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

9) พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ จิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม (6425000014) 60,000.00          60,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

10) พัฒนาส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ (6425000015) 33,000.00          33,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

11) พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 (6444000024) 60,000.00          60,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2-3

12) พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ จิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม (6444000026) 60,000.00          60,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2-3

13) พัฒนาส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ (6444000027) 40,000.00          40,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2-3

14) ค่ายพุทธธรรมบ่มเพาะพลังแห่งปัญญา (6457000007) 22,700.00 22,700.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

15) ถวายเทียนพรรษา (6457000008) 9,000.00 9,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4

16) ปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2564 (6457000009) 22,300.00 22,300.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3

17) พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ (6457000010) 13,300.00 13,300.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

18) การแข่งขันกีฬาภายในคณะ ลูกวิทย์เกมส์ (6457000011) 19,200.00 19,200.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4

19) การเตรียมความพร้อมสู่การท้างาน (ปัจฉิมนิเทศ) (6466000008) 17,100.00 17,100.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

20) การพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (6466000018) 62,900.00 62,900.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

21) มหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ (6473000016) 23,890.00          23,890.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 4

22) ปัจฉิมนิเทศและสร้างความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาแพทย์แผนไทย (6477000014) 30,610.00          30,610.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 3

23) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพัฒนาอัตลักษณ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (6477000015) 5,500.00            5,500.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 4

24) พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ (6490000006) 1,096,200.00 1,096,200.00 กองพัฒนานักศึกษา 2-3-4
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เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม

25) พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและภาวะผู้น้า จิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม (6490000007) 13,500.00 13,500.00 กองพัฒนานักศึกษา 3

26) การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก 2020 ประจ้าปี 2563 เลก 2 (64B4000002) 428,530.00 428,530.00 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 1

27) เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั งท่ี 14 ประจ้าปี 2563 (64B4000003) 53,940.00 53,940.00 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 1

28) เข้าร่วมการแข่งขันดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ้าปี 2563 (64B4000004) 27,240.00 27,240.00 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 1

29) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษา University Tournament ครั งท่ี 7 (64B4000006) 238,120.00 238,120.00 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 2

30) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเป้ียนชิพ ประจาปี 2563 (64B4000007) 175,090.00 175,090.00 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 2

31) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี ลีก ครั งท่ี 1 (64B4000008) 239,270.00 239,270.00 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 2

32) ส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพของนักศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2563 (64B4000009) 129,510.00 129,510.00 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 2-3-4

33) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ้าปี 2564 “IMANE Futsal Uni. Cup 2021” (64B4000010) 83,000.00 83,000.00 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 3

34) อบรมเชิงปฏิบัติการการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ (6456000001) 13,500.00      13,500.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1

35) พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและภาวะผู้น้า จิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม (6490000007) 986,500.00    986,500.00 กองพัฒนานักศึกษา 2-3-4

36) ประเมินองค์ประกอบของร่างกาย ประจ้าปีการศึกษา 2563 (64B4000005) 160,370.00    160,370.00 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 2-3

37) ส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพของนักศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2563 (64B4000009) 29,990.00      29,990.00 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 2

38) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ไทยลีก 2021 ประจ้าปี 2564 (เลกท่ี 1) (64B4000011) 434,940.00    434,940.00 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 3-4

9 โครงการระบบคลังหน่วยกิตเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย (Credit bank) 0.00 480,300.00 480,300.00 ศธ 0555.34-64-0009 6

1) การอบรมปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ (6401000017) 41,250.00      41,250.00 คณะครุศาสตร์ 3

2) การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6414000015) 48,750.00      48,750.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3

3) พัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร วิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ีอสาร (6427000005) 22,500.00      22,500.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

4) พัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร รายวิชา การรู้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ (6433000004) 22,500.00      22,500.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

5) พัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ (Chinese for Careers) (6434000005) 22,500.00      22,500.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

6) พัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการให้บริการโรงแรม “English for Hotel and Hospitality” (6435000005) 22,500.00      22,500.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3

7) การพัฒนาระบบและกลไกระบบคลังหน่วยกิตเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย (6444000017) 52,500.00      52,500.00 คณะวิทยาการจัดการ 2-3-4

8) การพัฒนารายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตรท่ีเปิดการเรียนการสอนเพ่ือเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต (6457000015) 48,750.00      48,750.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3-4

9) การพัฒนารายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตรท่ีเปิดการเรียนการสอนเพ่ือเทียบโอน (6466000019) 48,750.00      48,750.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-3

10) โครงการระบบคลังหน่วยกิตเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย (Credit bank) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ (6473000011) 37,500.00      37,500.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 3

11) พัฒนาระบบและกลไกคลังหน่วยกิต (Credit bank) เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย (6492000014) 37,800.00      37,800.00 ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2-3

12) งบประมาณคงเหลือ 75,000.00      75,000.00

10 โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก 0.00 1,200,800.00 1,200,800.00 ศธ 0555.34-64-0010 3

1) การแนะแนวประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเชิงรุกของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (6408000041) 70,000.00      70,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-2

2) แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (6417000007) 10,000.00      10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2

3) แนะแนวการศึกษาต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (6419000005) 10,000.00      10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2

4) แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (6420000006) 10,000.00      10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2

5) แนะแนวการศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร (6421000006) 10,000.00      10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
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เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม

6) แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (6422000005) 10,000.00      10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2

7) แนะแนวการศึกษาต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (64B5000005) 10,000.00      10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2

8) แนะแนวการศึกษาต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (64B7000007) 10,000.00      10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3

9) Back to School (6425000012) 100,000.00    100,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

10) แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564 (6444000018) 70,000.00      70,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 1-2

11) OpenHouse นิทรรศการวิชาการวันวิทยาศาสตร์เพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (6457000016) 34,000.00      34,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4

12) แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงรุก (6457000017) 36,000.00      36,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3-4

13) ประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับสมัครนักศึกษาเชิงรุก (6466000009) 70,000.00      70,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

14) โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ (6473000012) 50,000.00      50,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2

15) แนะแนวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและพัฒนาภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย (6492000017) 700,800.00    700,800.00 ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1-2-3-4

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด

0.00 4,002,600.00 4,002,600.00 5

11 โครงการเพ่ือการเข้าสู่ความเป็นสากล 0.00 4,002,600.00 4,002,600.00 ศธ 0555.34-64-0011 5

1) พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู (ห้อง Micro-Teaching) (6401000016) 1,555,000.00  1,555,000.00 คณะครุศาสตร์ 4

2) พัฒนาอาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตท่ีไม่มีวุฒิทางการศึกษาตามเกณฑ์ มคอ.1 (6401000029) 100,000.00    100,000.00 คณะครุศาสตร์ 4

3) พัฒนาผลงานอาจารย์สอดรับเกณฑ์ (6401000030) 74,300.00      74,300.00 คณะครุศาสตร์ 4

4) ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู (6401000031) 50,000.00      50,000.00 คณะครุศาสตร์ 4

5) การบูรณาการรายวิชาการจัดค่ายภาษาอังกฤษและการจัดการกับกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย (6426000005) 16,400.00      16,400.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

6) การพัฒนาผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาภาษาไทยร่วมกับสถานศึกษาท่ีผลิตครู (6427000006) 16,400.00      16,400.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

7) ค่ายศิลปศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในท้องถ่ิน สาขาวิชาศิลปศึกษา (6428000005) 16,400.00      16,400.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

8) การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (6429000005) 16,600.00      16,600.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

9) ยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือการรองรับปริญญา (สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา) (6430000005) 16,400.00      16,400.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

10) ผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรภาษาจีน (6434000006) 16,400.00      16,400.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

11) การพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน (64C3000004) 16,400.00      16,400.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

12) การเตรียมความพร้อมและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู (6457000018) 67,000.00      67,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3-4

13) ทักษะการยกระดับการเรียนการสอนสู่การสร้างงานวิจัย (6468000002) 40,000.00      40,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด

0.00 2,001,300.00 2,001,300.00 17

12 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 0.00 250,000.00 250,000.00 ศธ 0555.34-64-0012 3

1) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ (6498000006) 210,000.00    210,000.00      สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2-3-4

2) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย (6498000009) 40,000.00      40,000.00        สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2-3

13 โครงการการขับเคล่ือนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท่ีมีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ 0.00 501,300.00 501,300.00 ศธ 0555.34-64-0013 5

1) วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์ (6425000010) 70,000.00      70,000.00        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)

ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม

2) การจัดท้าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6465000002) 70,000.00      70,000.00        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3-4

3) การร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (research expo 2021) (6498000005) 171,300.00    171,300.00      สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 4

4) โครงการการขับเคล่ือนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ (6498000007) 100,000.00    100,000.00      สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2-3

5) จัดท้าวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6492000018) 90,000.00      90,000.00        ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2-3-4

14 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation)  สู่เชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 0.00 350,000.00 350,000.00 ศธ 0555.34-63-0014 3

1) การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) สู่เชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (6498000010) 250,000.00    สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2-3-4

2) มหกรรมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม PBRU และ IP Festival (6498000011) 100,000.00    สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2

15 โครงการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม และหรือพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 0.00 200,000.00 200,000.00 ศธ 0555.34-64-0015 2

1) สนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก/อุตสาหกรรม และพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (6498000014) 200,000.00 200,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2-3

16 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจ า) 0.00 700,000.00 700,000.00 ศธ 0555.34-64-0016 4

1) โครงการการใช้น ้าหมักชีวภาพจากเศษเหลือในท้องถ่ินทดแทนสารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ในการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์กับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแก่สังคม (6408000030)16,500.00      16,500.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3-4

2) การบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต้าบลสมอพลือ อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ()15,000.00      15,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2-3-4

3) การสนับสนุนโครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจ้า) (6498000008) 200,113.00 200,113.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2-3-4

4) การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการส้าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย () 32,400.00      32,400.00        คณะครุศาสตร์ 2-3-4

5) การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส้าหรับครูปฐมวัยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส้าหรับเด็กปฐมวัย () 24,000.00      24,000.00        คณะครุศาสตร์ 2-3-4

6) การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ เร่ือง "การแปรรูปไอศกรีมผลไม้เพ่ือสุขภาพ" () 12,000.00      12,000.00        คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3-4

7) การพัฒนาแบบฝึกผสมส่ือดิจิทัลเร่ือง "การเปล่ียนประโยคภาษาไทยให้เป็นประโยคภาษาอังกฤษ      ท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ" เพ่ือแก้ปัญหาการแต่งประโยคภาษาอังกฤษแบบไทยๆ ส้าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั นปีที 1 ()30,000.00      30,000.00        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3-4

8) การส่งเสริมทักษะการเรียนค้าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วย Spaced-Repetition Application () 40,000.00      40,000.00        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3-4

9) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอิมโพรไวส์ดนตรีแจ๊ส เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุควิถีใหม่ () 35,240.00      35,240.00        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3-4

10) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ส้าหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ไทย-อังกฤษ) เพ่ือส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล () 28,000.00      28,000.00        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3-4

11) ตัวแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม () 40,000.00      40,000.00        คณะวิทยาการจัดการ 2-3-4

12) ต้นทุนและผลตอบแทนการบริหารทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี () 30,000.00      30,000.00        คณะวิทยาการจัดการ 2-3-4

13) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นผสมผสานส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ()24,000.00      24,000.00        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3-4

14) การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรณีศึกษา การเรียนการสอนรายวิชาโลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4400010) ()25,000.00      25,000.00        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3-4

15) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี () 40,000.00      40,000.00        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3-4

16) แอปพลิเคชันแชทบอทเพ่ือการเรียนรู้กฎหมายคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ () 40,000.00      40,000.00        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-3-4

17) การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมโดยการใช้แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นฐาน : กรณีศึกษาสุขาภิบาลอาหาร () 20,880.00      20,880.00        คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2-3-4

18) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือการดูแลตนเองในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน () 34,867.00      34,867.00        คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2-3-4

19) การพัฒนาหลักสูตรเสริมประวัติศาสตร์เพ่ือสร้างจิตส้านึกความเป็นชาติและความภาคภูมิใจในชาติส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษา () 12,000.00      12,000.00        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2-3-4

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด

34,683,800.00 0.00 34,683,800.00 87

17 1 คณะ 1 อ าเภอ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก) 6,200,000.00 0.00 6,200,000.00 ศธ 0555.34-64-0017 7

1) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวการค้าโบราณ ทวารวดี-ศรีอโยธยาและยกระดับสินค้าชุมชนบ้านสระและชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี (6401000011)527,200.00        527,200.00 คณะครุศาสตร์ 4

ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาท้องถ่ิน
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เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม

2) การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ต.บางครก อ.บ้านแหลม (6408000020) 400,000.00        400,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3

3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือลดต้นทุนของเกษตรกร (6414000006) 291,100.00        291,100.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2-3

4) โครงการพัฒนาและยกระดับจุดเด่นของชุมชนเพ่ือสร้างรายได้และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท้องถ่ินในด้าน จักสาน ทอผ้า หาเห็ด ณ ต้าบลท่าตะคร้อ อ. หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี (6425000008)600,000.00        600,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1-2-3

5) การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สุขภาพดีมีรายได้ ต้าบลยางหย่อง อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (6444000014) 600,000.00        600,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 2-3-4

6) การพัฒนาด้านอาหาร การท่องเท่ียว และสุขภาพ เพ่ือยกระดับรายได้ให้กับชุมชนบ้านพุเข็ม   ต้าบลแก่งกระจาน อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (6457000001)600,000.00 600,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-2-3-4

7) การพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี (6473000001) 610,196.00        610,196.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2-3-4

8) เวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาชุมชนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (64B9000003) 70,000.00          70,000.00 ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 1

9) การแปรรูปสับปะรดแบบครบวงจรเพ่ือเการสร้างรายได้และพัฒนาสู่แหล่งท่องเท่ียวชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (64B9000005) 508,320.00        508,320.00 ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 2-3-4

10) ยกระดับรายได้ชุมชนบนเส้นทางการเรียนรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนในยุค Thailand 4.0 ชุมชนบ้านทุ่งกลาง ต้าบลเขาล้าน อ้าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (6498000002)462,200.00        462,200.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2-3-4

11) โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านท่องเท่ียวและกลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนบ้านไร่กร่างด้วยศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (6466000011) 507,752.00        507,752.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3-4

12) งบประมาณคงเหลือ 1,023,232.00      1,023,232.00

18 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเอง และผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ศาสตร์พระราชา)1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 ศธ 0555.34-64-0018 8

1) ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พื นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี (64B9000007)1,275,683.00      1,275,683.00 ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 2-3

2) งบประมาณคงเหลือ 524,317.00 524,317.00

19 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 1,631,500.00 0.00 1,631,500.00 ศธ 0555.34-64-0019 5

1) บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริฯ (6408000021) 159,400.00        159,400.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-2-3

2) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี (6408000023) 20,000.00          20,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3

3) การใช้ประโยชน์จากละมุดพันธ์ุมะกอก  ในอ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (6408000024) 93,900.00          93,900.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-2-3

4) การปลูกเลี ยงพืชวงศ์ขิง เพ่ือการอนุรักษ์ขยายพันธ์ุเป็นไม้ประดับและน้าคืนสู่ป่า (6408000025) 65,400.00          65,400.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3

5) การพัฒนาแยมเนื อตาลสุกท่ีมีใยอาหารและสารแคโรทีนอยด์สูง (6408000026) 150,000.00        150,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-2-3

6) ส้ารวจความหลากหลายของชนิดพันธ์ุปูชายฝ่ังทะเลและริมฝ่ังน ้าท่ีติดทะเลจังหวัดเพชรบุรี (6408000027) 61,800.00          61,800.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-2-3

7) สนับสนุนการด้าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ให้กับโรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดเพชรบุรี (6408000028) 9,400.00            9,400.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3

8) รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ (6459000002) 200,000.00 200,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3

9) การศึกษาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีส้าคัญของตาลโตนดจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ (6459000003) 150,000.00 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3

10) การแปรรูปและพัฒนาพันธ์ุข้าวหอมพื นเมืองจังหวัดเพชรบุรี (6459000004) 155,000.00 155,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3

11) การพัฒนาแผ่นดับกล่ินท่ีไม่พึงประสงค์จากวัสดุเหลือทิ งจากตาล จังหวัดเพชรบุรี (6461000002) 130,000.00 130,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3

12) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ยวเพ่ือสุขภาพจากเนื อตาลร่วมกับชุมชนใน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (6463000002) 70,000.00 70,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3

13) ด้าเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย (6459000005) 150,000.00 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3

14) การส้ารวจและติดตามการงอกของเมล็ดพันธ์ุไม้เด่นในพื นท่ีป่าโป่งสลอดเพ่ือการอนุรักษ์ (6460000002) 60,000.00 60,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3-4

15) การปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ปูนขาวอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ งในพื นท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ต้าบลหนองกะปุ อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (6460000003)156,600.00 156,600.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3-4

20 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 ศธ 0555.34-64-0020 4

1) งบประมาณคงเหลือ 1,500,000.00 1,500,000.00

21 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 400,000.00 0.00 400,000.00 ศธ 0555.34-64-0021 5
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เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม

1) พัฒนาระบบข้อมูลต้าบลในจังหวัด (6466000020) 400,000.00 400,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-3-4

22 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 ศธ 0555.34-64-0022 13

1) พัฒนาภาษาอังกฤษส้าหรับนักศึกษาและบุคลากร "คลินิกภาษาอังกฤษ (English Clinic)” (64B2000003) 30,000.00          30,000.00 ส้านักงานอธิการบดี 2-3

2) การเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Speexx ส้าหรับนักศึกษาและบุคลากร (64B2000004) 10,000.00          10,000.00 ส้านักงานอธิการบดี 2

3) การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ส้าหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน (64B2000006) 122,520.00        122,520.00 ส้านักงานอธิการบดี 2-3

4) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ส้าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (64B2000007) 536,300.00        536,300.00 ส้านักงานอธิการบดี 2-3

5) งบประมาณคงเหลือ 1,001,180.00      1,001,180.00

23 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 300,000.00 0.00 300,000.00 ศธ 0555.34-64-0023 2

1) งบประมาณคงเหลือ 300,000.00 300,000.00

24 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1,330,000.00 0.00 1,330,000.00 ศธ 0555.34-64-0024 9

1) การพฒันาหอ้งสมดุและหอ้งเดก็เลก็โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทนุเพ่ือการศกึษาในเขตพืน้ที่จงัหวดัเพชรบรุีและประจวบครีีขนัธ ์(64A2000003)90,000.00 90,000.00 ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

2) งบประมาณคงเหลือ 1,240,000.00 1,240,000.00

25 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร 942,000.00 0.00 942,000.00 ศธ 0555.34-64-0025 6

1) การพัฒนาทักษะการน้าเสนอส้าหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ (6466000010) 14,100.00          14,100.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

2) การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการนักศึกษาครูคอมพิวเตอร์และยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน (6466000012)84,680.00          84,680.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2

3) ทักษะเชิงปฏิบัติการการออกแบบส่ือการสอนอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี AR ส้าหรับนักศึกษาครู (6466000016) 26,600.00          26,600.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

4) งบประมาณคงเหลือ 816,620.00        816,620.00

26 โครงการยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนต้นแบบ 208,000.00 0.00 208,000.00 ศธ 0555.34-64-0026 5

1) งบประมาณคงเหลือ 208,000.00 208,000.00

27 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ 20,000.00 0.00 20,000.00 ศธ 0555.34-64-0027 5

1) งบประมาณคงเหลือ 20,000.00 20,000.00

28 โครงการสนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ DLTV เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 500,000.00 0.00 500,000.00 ศธ 0555.34-64-0028 3

1) งบประมาณคงเหลือ 500,000.00

29 วิศวกรสังคมบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม (1 สาขา 1 โรงเรียน)  (15 กองทุน 11 ตชด. เครือข่าย 30 คน/1 โรงเรียน) 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 ศธ 0555.34-64-0029 2

1) วิศกรสังคม PBRU (6490000005) 2,000,000.00 2,000,000.00 กองพัฒนานักศึกษา 2-3-4

30 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ระดับต าบล 500,000.00 0.00 500,000.00 ศธ 0555.34-64-0030 3

1) โครงการประชุมจัดท้าแผนเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาพื นท่ีโป่งสลอดสู่การเรียนรู้อย่างย่ังยืน (64B9000012) 23,700.00 23,700.00 ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 2

2) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื นท่ีระดับต้าบล (64B9000009) 276,300.00        276,300.00 ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 1-2-3-4

3) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื นท่ีระดับต้าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (64B9000013) 200,000.00        200,000.00 ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 1-2-3-4

31 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 15,452,300.00 0.00 15,452,300.00 ศธ 0555.34-64-0031 9

1) การยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ส้าหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบุรี (6408000022) 245,590.00        245,590.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3

2) โครงการต่อเน่ืองศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6408000042) 930,023.00        930,023.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3

3) ศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะท่ี 1: หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น (6473000003) 300,040.00        300,040.00 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 1-2-3-4
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4) จ้างเจ้าหน้าท่ีโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน (64B9000001) 630,000.00        630,000.00 ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 1-2-3-4

5) พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือการด้าเนินงานพัฒนาท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ (64B9000002) 246,926.00        246,926.00 ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 1

6) ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินมหาวิทยาลัย   ราชภัฏเพชรบุรี (64B9000004) 164,000.00        164,000.00 ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 1-2-3-4

7) การต่อยอดอาหารปลอดภัยจากแปลงเกษตรสู่การพัฒนาอาหารพื นบ้าน (64B9000008) 71,340.00          71,340.00 ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 1

8) ขับเคล่ือนระบบกลไกการด้าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (64B9000006) 551,370.00        551,370.00 ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 1-2-3-4

9) พัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาพื นท่ีโป่งสลอดสู่การเรียนรู้อย่างย่ังยืน (64B9000014) 849,200.00        849,200.00 ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 2-3-4

10) การสรุปและสังเคราะห์ผลการด้าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน (64B9000016) 244,000.00        244,000.00 ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 2-3-4

11) โครงการเตรียมรับการตรวจเย่ียมผลการด้าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน (64B9000017) 39,500.00          39,500.00 ส้านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 2

12) มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์  และการแสดงนานาชาติ  ครั งท่ี 10 ภายใต้หัวข้อ “ประทีปเพชร-ราชภัฏน้อมศรัทธา นบร้าลึกบูชา สมเด็จ พระภัทรมหาราช  นวมินทร์ เทิดไท้ มหาทศมิน ทรสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” (6498000004)2,125,106.00      2,125,106.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1

13) พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวตามเส้นทางวงจรปลาทูอ่าวไทยเช่ือมโยงเส้นทางการค้าโบราณและวัฒนธรรมสมัยทวารวดีในพื นท่ีจังหวัดเพชรบุรี -ประจวบคีรัขันธ์ (6498000003)200,000.00        200,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1-2-3-4

14) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (6498000012) 200,000.00        200,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3-4

15) ขับเคล่ือนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (6498000013) 100,000.00        100,000.00 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3-4

16) ศูนย์เรียนรู้เพ่ือน้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริเพ่ือการ (64A2000004) 1,500,000.00      1,500,000.00 ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

17) งบประมาณคงเหลือ 7,055,205.00 7,055,205.00

32 โครงการบริการตามแก่นความสามารถหลัก (core competencies) 200,000.00 0.00 200,000.00 ศธ 0555.34-64-0032 1

1) งบประมาณคงเหลือ 200,000.00 200,000.00

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด

0.00 5,003,400.00 5,003,400.00 29

33 โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ 0.00 500,000.00 500,000.00 ศธ 0555.34-64-0033 3

1) วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์ 500,000.00 500,000.00 ส้านักงานอธิการบดี 1-2-3-4

34 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ 0.00 300,000.00 300,000.00 ศธ 0555.34-64-0034 5

1) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ (6479000013) 300,000.00 300,000.00 ส้านักงานอธิการบดี 2-3-4

35 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือการเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 21 0.00 300,000.00 300,000.00 ศธ 0555.34-64-0035 6

1) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือการเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 21 (6479000014) 300,000.00 300,000.00 ส้านักงานอธิการบดี 2-3-4

36 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 0.00 1,553,400.00 1,553,400.00 ศธ 0555.34-64-0036 3

1) โครงการจัดท้าทางเท้าส้าหรับผู้พิการ (64B0000002) 230,000.00    230,000.00 ส้านักงานอธิการบดี 3

2) โครงการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (64B0000003) 263,400.00    263,400.00 ส้านักงานอธิการบดี 3

3) โครงการบูรณาการศึกษาด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม (64B0000005) 630,000.00    630,000.00 ส้านักงานอธิการบดี 3-4

4) โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงคุณภาพน ้าภายในมหาวิทยาลัย (64B0000006) 430,000.00    430,000.00 ส้านักงานอธิการบดี 2-4

37 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู้ 0.00 750,000.00 750,000.00 ศธ 0555.34-64-0037 5

1) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย ประจ้าปีการศึกษา 2563 (6496000001) 390,450.00    390,450.00 ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4

2) พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) (6496000002) 121,150.00    121,150.00 ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3

3) กิจกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือแสวงหา good Practice และน้าไปสู่แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) (6496000003) 238,400.00    238,400.00 ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3

ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
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เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินงาน

(ไตรมาส)

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม

38 โครงการผลิตส่ือเผยแพร่ช่ือเสียงและสร้างการยอมรับในคุณภาพด้านต่างๆ ตลอดจนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 0.00 800,000.00 800,000.00 ศธ 0555.34-64-0038 3

1) โครงการผลิตส่ือเผยแพร่ช่ือเสียงและสร้างการยอมรับในคุณภาพด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย (64B1000002) 800,000.00 800,000.00 ส้านักงานอธิการบดี 1-2-3-4

39 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 0.00 800,000.00 800,000.00 ศธ 0555.34-64-0039 4

1) พัฒนาแอปพิเคชันบริการนักศึกษาและบุคลากร (64B3000005) 480,000.00    480,000.00 ส้านักงานอธิการบดี 3

2) จัดซื อสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ (64B3000004) 320,000.00    320,000.00 ส้านักงานอธิการบดี 3
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