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สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – กันยายน 64)

งบประมาณทั้งส้ิน 756,251,800.00 บาท

เบิกจ/าย 113,879,011.32 บาท 15.06%

คงเหลือ 642,372,788.68 บาท 84.94%

งบประมาณทั้งส้ิน 644,509,300.00 บาท

เบิกจ/าย 109,701,942.06 บาท 17.02%

คงเหลือ 534,807,357.94 บาท 82.98%

งบประมาณทั้งส้ิน 18,749,100.00 บาท

เบิกจ/าย 1,133,793.26 บาท 6.05%

คงเหลือ 17,615,306.74 บาท 93.95%

งบประมาณทั้งส้ิน 57,937,500.00 บาท

เบิกจ/าย 480,231.35 บาท 0.83%

คงเหลือ 57,457,268.65 บาท 99.17%

ไตรมาส/งบประมาณรายจ/าย 1 2 3 4

ภาพรวมสะสม 30 51 72 93

รายจ�ายประจํา 34 57 79 98

รายจ�ายลงทุน 13 29 46 75

ผ�านท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
คร้ังท่ี 1/2565 วันท่ี 24 มกราคม 2565 และ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คร้ังท่ี 2/2565
วันท่ี 14 กุมภาพันธ( 2565

งบประมาณ
ภาพรวม

งบประมาณ
รายจ/ายประจํา

งบประมาณ
รายจ/าย

ยุทธศาสตร:

งบประมาณรายจ/าย
ตามภารกิจหลัก

งบประมาณทั้งส้ิน 30,938,300.00 บาท

เบิกจ/าย 2,563,044.65 บาท 8.28%

คงเหลือ 28,375,255.35 บาท 91.72%

งบประมาณ
หน/วยงานจัดต้ัง

ภายใน

งบประมาณทั้งส้ิน 4,117,600.00 บาท

เบิกจ/าย 0.00 บาท 0%

คงเหลือ 4,117,600 บาท 100.00%

งบประมาณรายจ/าย
แผนงานฉุกเฉิน

คงเหลือ, 

87.94%

เบิกจ�าย, 

15.06%

**หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด�วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 3476 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2564**

คงเหลือ, 

82.98%

เบิกจ�าย, 

17.02%

คงเหลือ, 

93.95%

เบิกจ�าย, 

6.05%

คงเหลือ, 

91.72%

เบิกจ�าย, 

8.28%

คงเหลือ, 

99.17%

เบิกจ�าย, 

0.83%

คงเหลือ, 

100.00%

เบิกจ�าย, 

0.00%
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สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 64) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

-------------------------------------------- 

 

เพ่ือใหการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจายตาม

ยุทธศาสตร) เปนไปตามขอ 6 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ

รายจายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นั้น 

เพื่อใหทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานของหนวยงาน กองนโยบายและแผน                

จึงไดจัดทํารายงานผลดังกลาวหลังเสร็จสิ้นไตรมาส 1 ซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้น 756,251,800.00 บาท แบงเปน

งบประมาณแผนดิน จํานวน 622,200,100 บาท และเงินรายได จํานวน 134,051,700 บาท เบิกจายท้ังสิ้น 

จํานวน 113,879,011.32 บาท คิดเปนรอยละ 15.06 

 

1. การเบกิจายงบประมาณภาพรวม 

 

 
 

 

 

 

 

756,251,800.00 

113,879,011.32 

ต้ัง

เบิกจาย รอยละ 

15.06 
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2. การเบกิจายงบรายจายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน) 

 

 
 

3. การเบิกจายการดําเนินการตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

 

 

 
 

 

 

 

644,509,300.00 

109,701,942.06 

 -  200,000,000.00  400,000,000.00  600,000,000.00  800,000,000.00

ต้ัง

เบิกจาย รอยละ

17.02

18,749,100.00 

1,133,793.26 

 -  5,000,000.00  10,000,000.00  15,000,000.00  20,000,000.00

ต้ัง

เบิกจาย
รอยละ

6.05
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4. การเบกิจายงบประมาณหนวยงานจัดตั้งภายใน 

 

 
 

 

 

 

คณะครุ

ศาสตร

คณะ

เทคโนโลยีก

ารเกษตร

คณะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะ

วิศวกรรมศา

สตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรร

ม

คณะ

พยาบาล

ศาสตรและ

วิทยาการ

สุขภาพ

คณะ

มนุษยศาสต

รและ

สังคมศาสต

ร

คณะ

วิทยาการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสต

รและ

เทคโนโลยี

สํานักงาน

อธิการบดี

สํานักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

สํานัก

สงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน

สถาบันวิจัย

และสงเสริม

ศิลปวัฒนธร

รม

ต้ัง 929,100.0 940,600.0 913,200.0 1,311,300 575,200.0 3,903,400 1,267,000 1,409,700 5,649,400 751,900.0 824,100.0 274,200.0

เบิกจาย 78,615.83 - 43,936.11 17,816.00 - 213,488.3 38,485.43 2,944.00 630,741.7 47,768.90 35,820.02 24,176.96

 -

 1,000,000.00

 2,000,000.00

 3,000,000.00

 4,000,000.00

 5,000,000.00

 6,000,000.00

30,938,300.00 

2,563,044.65 

 -  10,000,000.00  20,000,000.00  30,000,000.00  40,000,000.00

ต้ัง

เบิกจาย รอยละ

8.28
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5. การเบกิจายงบรายจายยุทธศาสตร 

 

 
 

 

 
 

 

 

57,937,500.00 

480,231.35 

 -  20,000,000.00  40,000,000.00  60,000,000.00  80,000,000.00

ต้ัง

เบิกจาย

ยทุธศาสตรที่ 1 

การสรางความ

โดดเดนดาน

อาหารและการ

ทองเที่ยว

ยทุธศาสตรที่ 2 

ยกระดับคุณภาพ

บัณฑิต

ยทุธศาสตรที่ 3 

การผลิตและ

พัฒนาวิชาชีพครู

ยทุธศาสตรที่ 4 

การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม

ยทุธศาสตรที่ 5 

การพัฒนา

ทองถิ่น

ยทุธศาสตรที่ 6 

การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

บริหาร

จัดสรร 1,664,900.00 15,539,000.00 7,699,000.00 1,664,900.00 26,374,800.00 4,162,500.00

เบิกจาย 20,011.35 17,000.00 - 150,000.00 293,220.00 -

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

รอยละ 

0.83 
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6. การเบกิจายงบประมาณรายจายแผนงานฉุกเฉิน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,117,600.00 

-

 -  1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00

ต้ัง

เบิกจาย
รอยละ 

0.00 



 

 

- ภาคผนวก 1 – 

 

 

 





 

 

- ภาคผนวก 2 – 

 

 

 



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

1 รายจ
ายประจํา 577,036,100.00 102,010,182.93 17.68  475,025,917.07   67,473,200.00   7,691,759.13     11.40  59,781,440.87   644,509,300.00  109,701,942.06  17.02  534,807,357.94   

1.1 งบบุคลากร 284,543,300.00   73,475,458.93    25.82  211,067,841.07     19,325,000.00    4,463,868.33      23.10  14,861,131.67    303,868,300.00    77,939,327.26     25.65  225,928,972.74     

1.2 งบดําเนินงาน 10,724,700.00    2,018,024.00      18.82  8,706,676.00        48,148,200.00    3,227,890.80      6.70    44,920,309.20    58,872,900.00     5,245,914.80       8.91    53,626,985.20      

1.3 งบลงทุน (ครุภัณฑ! ที่ดิน และสิ่งก'อสร)าง) 281,768,100.00   26,516,700.00    9.41    255,251,400.00                             -                             -              -                            -   281,768,100.00    26,516,700.00     9.41    255,251,400.00     

2 รายจ
ายตามภารกิจหลักของหน
วยงาน                            -                              -              -                             -   18,749,100.00   1,133,793.26     6.05   17,615,306.74   18,749,100.00    1,133,793.26     6.05   17,615,306.74     

2.1 คณะครุศาสตร!                            -                              -              -                             -   929,100.00        78,615.83          8.46    850,484.17        929,100.00         78,615.83           8.46    850,484.17          

2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร                            -                              -              -                             -   940,600.00        -                  -     940,600.00        940,600.00         -                   -     940,600.00          

2.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                            -                              -              -                             -   913,200.00        43,936.11          4.81    869,263.89        913,200.00         43,936.11           4.81    869,263.89          

2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                            -                              -              -                             -   1,311,300.00      17,816.00          1.36    1,293,484.00      1,311,300.00       17,816.00           1.36    1,293,484.00        

2.5 คณะพยาบาลศาสตร!และวิทยาการสุขภาพ                            -                              -              -                             -   575,200.00        -                  -     575,200.00        575,200.00         -                   -     575,200.00          

2.6 คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร!                            -                              -              -                             -   3,903,400.00      213,488.30        5.47    3,689,911.70      3,903,400.00       213,488.30         5.47    3,689,911.70        

2.7 คณะวิทยาการจัดการ                            -                              -              -                             -   1,267,000.00      38,485.43          3.04    1,228,514.57      1,267,000.00       38,485.43           3.04    1,228,514.57        

2.8 คณะวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี                            -                              -              -                             -   1,409,700.00      2,944.00           0.21    1,406,756.00      1,409,700.00       2,944.00            0.21    1,406,756.00        

2.9 สํานักงานอธิการบดี                            -                              -              -                             -   5,649,400.00      630,741.71        11.16  5,018,658.29      5,649,400.00       630,741.71         11.16  5,018,658.29        

2.10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                            -                              -              -                             -   751,900.00        47,768.90          6.35    704,131.10        751,900.00         47,768.90           6.35    704,131.10          

2.11 สํานักส'งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                            -                              -              -                             -   824,100.00        35,820.02          4.35    788,279.98        824,100.00         35,820.02           4.35    788,279.98          

2.12 สถาบันวิจัยและส'งเสริมศิลปวัฒนธรรม                            -                              -              -                             -   274,200.00        24,176.96          8.82    250,023.04        274,200.00         24,176.96           8.82    250,023.04          

3 รายจ
ายหน
วยงานจัดตั้งภายใน 3,876,200.00     -                  -     3,876,200.00       27,062,100.00   2,563,044.65     9.47   24,499,055.35   30,938,300.00    2,563,044.65     8.28   28,375,255.35     

3.1 ค'าใช)จ'ายในการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร! 1,834,000.00      -                   -     1,834,000.00        19,220,600.00    2,080,219.11      10.82  17,140,380.89    21,054,600.00     2,080,219.11       9.88    18,974,380.89      

3.2 ค'าใช)จ'ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2,042,200.00      -                   -     2,042,200.00        7,841,500.00      482,825.54        6.16    7,358,674.46      9,883,700.00       482,825.54         4.89    9,400,874.46        

4 รายจ
ายตามยุทธศาสตร1มหาวิทยาลัย 41,287,800.00   293,220.00       0.71   40,994,580.00     16,649,700.00   187,011.35       1.12   15,630,288.65   57,937,500.00    480,231.35        0.83   57,457,268.65     

ยุทธศาสตร1ที่ 1 การสร�างความโดดเด
นด�านอาหารและการท
องเที่ยว -                  -                  -     -                    1,664,900.00     20,011.35         1.20   1,644,888.65     1,664,900.00      20,011.35          1.20   1,644,888.65       

1 โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality, 

and Culinary Arts

-                   -                   -     -                     749,200.00        -                  -     749,200.00        749,200.00         -                   -     749,200.00          

2 โครงการยกระดับสมรรถนะมาตรฐานด)านอาหารและ

การท'องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ

-                   -                   -     -                     499,500.00        20,011.35          4.01    479,488.65        499,500.00         20,011.35           4.01    479,488.65          

รายงานผลการเบิกจ
ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ยุทธศาสตร1/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณแผ
นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได� (บาท) รวม (บาท)

1



ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ
ยุทธศาสตร1/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณแผ
นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได� (บาท) รวม (บาท)

3 โครงการพัฒนาศูนย!เรียนรู)การเกษตรตาม หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

-                   -                   -     -                     416,200.00        -                  -     416,200.00        416,200.00         -                   -     416,200.00          

ยุทธศาสตร1ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 8,879,000.00     -                  -     8,879,000.00       6,660,000.00     17,000.00         0.26   6,643,000.00     15,539,000.00    17,000.00          0.11   15,522,000.00     

4 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก 

และการรักษานักศึกษาให)คงอยู'ในระบบจนจบตาม

หลักสูตร

460,000.00        -                   -     460,000.00          1,002,000.00      -                  -     1,002,000.00      1,462,000.00       -                               -   1,462,000.00        

5 โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาแบบพลิกโฉม เพื่อ

สร)างกําลังคนสู'อาชีพแห'งโลกอนาคต

2,410,700.00                                 -   -     2,410,700.00                                -                             -              -                            -   2,410,700.00       -                   -     2,410,700.00        

6 โครงการพลิกโฉมการจัดการศึกษาด)วยระบบคลัง

หน'วยกิตสําหรับผู)เรียนทุกช'วยวัย

                           -                              -              -                             -   965,000.00        -                  -     965,000.00        965,000.00         -                   -     965,000.00          

7 โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู)ของ

อาจารย!ผู)สอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษา

ในยุคปกติวิถีใหม'

1,046,700.00      -                   -     1,046,700.00                                -                             -              -                            -   1,046,700.00       -                   -     1,046,700.00        

8 โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู)เรียนในหลักสูตร

วิชาชีพเฉพาะให)มีสมรรถนะสูงสอดคล)องตามมาตรฐาน

วิชาชีพ

                           -                              -              -                             -   480,000.00        -                  -     480,000.00        480,000.00         -                   -     480,000.00          

9 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรสหกิจศึกษาสู'การเป\น

หลักสูตร แบบ “Cooperative and Work 

Integrated  Education (CEWIE)”

                           -                              -              -                             -   418,000.00        -                  -     418,000.00        418,000.00         -                   -     418,000.00          

10 โครงการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะทางด)าน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให)เป\นสมรรถนะที่จําเป\น

สําหรับบัณฑิตพันธุ!ใหม' รองรับการปฏิบัติงานในอาชีพ

แห'งโลกอนาคต

                           -                              -              -                             -   460,000.00        -                  -     460,000.00        460,000.00         -                   -     460,000.00          

11 โครงการพัฒนาศูนย!นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู) และ

จัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งในและต'างประเทศที่ถูก

จัดเก็บในระบบห)องสมุดของมหาวิทยาลัย

                           -                              -              -                             -   644,400.00        -                  -     644,400.00        644,400.00         -                   -     644,400.00          

12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ!และคุณลักษณะที่พึงประสงค! 4,000,000.00      -                   -     4,000,000.00        1,132,200.00      17,000.00          1.50    1,115,200.00      5,132,200.00       17,000.00           0.33    5,115,200.00        

13 โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู)ที่

เน)นผลลัพธ!การเรียนรู)และสมรรถนะของผู)เรียน 

(Outcome-based education : OBE)

961,600.00        -                   -     961,600.00          1,558,400.00      -                  -     1,558,400.00      2,520,000.00       -                   -     2,520,000.00        
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ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ
ยุทธศาสตร1/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณแผ
นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได� (บาท) รวม (บาท)

ยุทธศาสตร1ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 6,034,000.00     -                  -     6,034,000.00       1,665,000.00     -                  -     1,665,000.00     7,699,000.00      -                   -     7,699,000.00       

14 โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา

                           -                              -              -                             -   485,000.00        -                  -     485,000.00        485,000.00         -                   -     485,000.00          

15 โครงการพัฒนาผลผลิตและนวัตกรรมด)านการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนท)องถิ่น

                           -                              -              -                             -   260,000.00        -                  -     260,000.00        260,000.00         -                   -     260,000.00          

16 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู'ความ

เป\นเลิศ

500,000.00        -                   -     500,000.00                                  -                             -              -                            -   500,000.00         -                   -     500,000.00          

17 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให)เป\นศูนย!ฝmกปฏิบัติการ

และการวิจัยเป\นต)นแบบให)กับโรงเรียนในท)องถิ่น

400,000.00        -                   -     400,000.00                                  -                             -              -                            -   400,000.00         -                   -     400,000.00          

18 โครงการเตรียมความพร)อมศูนย!ฝmกประสบการณ!

วิชาชีพครูสู'ความเป\นเลิศโรงเรียนในท)องถิ่น

                           -                              -              -                             -   720,000.00        -                  -     720,000.00        720,000.00         -                   -     720,000.00          

19 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ

คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสําหรับศตวรรษ

ที่ 21

1,634,000.00      -                   -     1,634,000.00                                -                             -              -                            -   1,634,000.00       -                   -     1,634,000.00        

20 โครงการพัฒนาความรู)และทักษะด)านภาษาไทยและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล)องกับศตวรรษที่ 21

                           -                              -              -                             -   200,000.00        -                  -     200,000.00        200,000.00         -                   -     200,000.00          

21 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู)เพื่อพัฒนาเครือข'าย

โรงเรียนขนาดเล็ก

3,500,000.00      -                   -     3,500,000.00                                -                             -              -                            -   3,500,000.00       -                   -     3,500,000.00        

ยุทธศาสตร1ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                            -                              -              -                             -   1,664,900.00     150,000.00       9.01   1,514,900.00     1,664,900.00      150,000.00        9.01   1,514,900.00       

22 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีด

ความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ

                           -                              -              -                             -   199,800.00        -                  -     199,800.00        199,800.00         -                   -     199,800.00          

23 โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพร'งานวิจัยหรืองาน

สร)างสรรค!ที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ

                           -                              -              -                             -   449,500.00        150,000.00        33.37  299,500.00        449,500.00         150,000.00         33.37  299,500.00          

24 โครงการพัฒนางานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ!

โดยใช)ชุมชนเป\นฐานเพื่อเพิ่มคุณค'าและหรือมูลค'าจาก

งานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ!และนําไปจด

ทะเบียนทรัพย!สินทางปnญญา

                           -                              -              -                             -   299,700.00        -                  -     299,700.00        299,700.00         -                   -     299,700.00          

25 โครงการจัดหารายได)จากงานวิจัยและนวัตกรรม                            -                              -              -                             -   166,500.00        -                  -     166,500.00        166,500.00         -                   -     166,500.00          
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ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ
ยุทธศาสตร1/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณแผ
นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได� (บาท) รวม (บาท)

26 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

การบริหารสู'ความเป\นเลิศ

                           -                              -              -                             -   549,400.00        -                  -     549,400.00        549,400.00         -                   -     549,400.00          

ยุทธศาสตร1ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 26,374,800.00   293,220.00       1.11   26,081,580.00                             -                             -              -                            -   26,374,800.00    293,220.00        1.11   26,081,580.00     

27 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก

6,500,000.00      -                   -     6,500,000.00                                -                             -              -                            -   6,500,000.00       -                   -     6,500,000.00        

28 โครงการอนุรักษ!พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 1,468,300.00      -                   -     1,468,300.00                                -                             -              -                            -   1,468,300.00       -                   -     1,468,300.00        

29 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ!ชุมชนท)องถิ่น 

เพื่อขยายตลาดภูมิปnญญา

1,500,000.00      -                   -     1,500,000.00                                -                             -              -                            -   1,500,000.00       -                   -     1,500,000.00        

30 โครงการสร)างอัตลักษณ!บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข)าของแผ'นดิน2,000,000.00      -                   -     2,000,000.00                                -                             -              -                            -   2,000,000.00       -                   -     2,000,000.00        

31 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 14,606,500.00    293,220.00        2.01    14,313,280.00                              -                             -              -                            -   14,606,500.00     293,220.00         2.01    14,313,280.00      

32 โครงการบริการเพื่อจัดหารายได) ตามแก'น

ความสามารถหลัก (core competencies )

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

ยุทธศาสตร1ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร                            -                              -              -                             -   4,162,500.00     -                  -     4,162,500.00     4,162,500.00      -                   -     4,162,500.00       

33 โครงการพัฒนาผู)บริหารมืออาชีพ                            -                              -              -                             -   416,300.00        -                  -     416,300.00        416,300.00         -                   -     416,300.00          

34 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

                           -                              -              -                             -   717,100.00        -                  -     717,100.00        717,100.00         -                   -     717,100.00          

35 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาระบบ

คุณภาพการศึกษาสู'การจัดอันดับในระดับสากล และ

เป\นองค!กรแห'งการเรียนรู)

                           -                              -              -                             -   645,200.00        -                  -     645,200.00        645,200.00         -                   -     645,200.00          

36 โครงการผลิตสื่อเผยแพร'ชื่อเสียงและสร)างการยอมรับ

ในคุณภาพด)านต'างๆ ตลอดจนการเสริมสร)าง

ภาพลักษณ!ที่ดีของมหาวิทยาลัย

                           -                              -              -                             -   624,400.00        -                  -     624,400.00        624,400.00         -                   -     624,400.00          

37 โครงการพัฒนาด)านเทคโนโลยีดิจิทัล                            -                              -              -                             -   499,500.00        -                  -     499,500.00        499,500.00         -                   -     499,500.00          

38 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล

เพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

                           -                              -              -                             -   180,000.00        -                  -     180,000.00        180,000.00         -                   -     180,000.00          

39 โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพย!สินและจัดหารายได)                           -                              -              -                             -   180,000.00        -                  -     180,000.00        180,000.00         -                   -     180,000.00          

40 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว                            -                              -              -                             -   900,000.00        -                  -     900,000.00        900,000.00         -                   -     900,000.00          

รายการสํารองฉุกเฉินตามยุทธศาสตร1                            -                              -              -                             -   832,400.00       -                  -     832,400.00       832,400.00        -                   -     832,400.00         

5 รายการค
าใช�จ
ายตามแผนงานฉุกเฉิน                            -                              -              -                             -   4,117,600.00     -                  -     4,117,600.00     4,117,600.00      -                   -     4,117,600.00       

622,200,100.00 102,303,402.93 16.44  519,896,697.07   134,051,700.00 11,575,608.39   8.64   122,476,091.61 756,251,800.00  113,879,011.32  15.06  642,372,788.68   รวมทั้งสิ้น
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ�ายตามยุทธศาสตร$) 

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565) 
 

วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เป0าหมายเชิง

ผลลัพธ$ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู>และ

บทเรียนที่ได>รับ 

ปAญหาและ

อุปสรรค 

ข>อเสนอแ

นะ 

ยุทธศาสตร�ที่ 1  การสร�างความโดดเด�นด�านอาหารและการท�องเที่ยว 

โครงการที่ 2 โครงการยกระดับสมรรถนะมาตรฐานด�านอาหาร และการท�องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะวิชาชีพด�านอาหารระดับชาติและนานาชาติ (65C1000002) / 22,240.00 บาท / คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ด�านอาหารระดับชาติและ
นานาชาติ (2021 Potatoes 
USA Young Chef training 
and Competition) 
 
วัตถุประสงค�ของโครงการ/
กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ด�านอาหารของนักศึกษาและ
อาจารย� สาขาวิชาเทคโนโลยี
และศิลปะการประกอบอาหาร  
2. เพื่อสร�างชื่อเสียงให�แก�
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข�องกับ
การประกอบอาหาร 

1. นักศึกษาได�รับ

รางวัลจากการเข�า

ร�วมแข�งขัน 

2. มหาวิทยาลัยมี

ชื่อเสียงและเปRนที่

ยอมรับ 

1. นักศึกษา

สามารถนําความรู�

ที่ได�จากการ

แข�งขันมา

ประยุกต�ใช�ในการ

เรียนการสอนให�

ห�องเรียนได� 

2. มหาวิทยาลัย

ปรับรูปแบบการ

เรียนการสอนให�

สอดคล�องกับการ

แข�งขัน 

1. เชิงปริมาณ  

1) จํานวนรายการแข�งขัน 

เปUาหมาย 1 รายการ ผลการ

ดําเนินงาน 1 รายการ 

2) จํานวนผู�เข�าแข�งขัน เปUาหมาย 

1 ทีม ผลการดําเนินงาน 1 ทีม 

 

2. เชิงคุณภาพ  

1) จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได�รับ 

เปUาหมาย 1 รางวัล ผลการ

ดําเนินงาน  1 รางวัล 

2) จํานวนนักศึกษาที่ได�รับรางวัล 

เทียบจากจํานวนนักศึกษาที่ได�

คัดเลือกเปRนตัวแทนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เปUาหมาย ร�อยละ 100 ผลการ

ดําเนินงาน  ร�อยละ 100 

3) นักศึกษาได�รับรางวัลชนะเลิศ 

22,240.00 22,240.00 ได�รับรางวัล ชมเชย การ

แข�งขันทําอาหาร 2021 

Potatoes USA Young 

Chef Training and 

Competition จากทีม

เข�าร�วมแข�งขันทั่ว

ประเทศ รวม 18 ทีม 

โดยใช�ผลิตภัณฑ�จากมัน

ฝรั่ง Potatoes USA-

Thailand ในธีมอาหาร

แบบ Canapes 

1. นักศึกษาได�ฝ]กการ

วางแผนและบริหาร

จัดการกับเวลาให�

เพียงพอกับการ

แข�งขัน 

2. นักศึกษาได�ฝ]กฝน

การใช�ความคิด

สร�างสรรค� และ

สามารถแก�ไขป̂ญหา

ในสถานการณ�เฉพาะ

หน�าได� 

3. นักศึกษาสามารถ

นําสิ่งต�าง ๆ ที่ได�รับ

จากการแข�งขันมา

ปรับปรุงละพัฒนา

ทักษะให�กับตนเอง

และเพื่อน ๆ ในชั้น

เรียนได� 

1. การ

เบิกจ�าย

งบประมาณ

ไม�เพียงพอ 

2. 

สถานการณ�

การแพร�

ระบาดของ

เชื้อโคโรน�า-

2019 

3. ระยะเวลา

ในการ

ฝ]กซ�อมน�อย

เกินไป 

  



วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เป0าหมายเชิง

ผลลัพธ$ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู>และ

บทเรียนที่ได>รับ 

ปAญหาและ

อุปสรรค 

ข>อเสนอแ

นะ 

เหรียญทอง เปUาหมาย 1 รางวัล 

ผลการดําเนินงาน 0 รางวัล 

 

3. เชิงเวลา  

1) กิจกรรมแล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย ไตร

มาส 1 ผลการดําเนินงาน  ไตรมาส 

1 

บรรลุเปUาหมายร�อยละ 83.33  

 

ยุทธศาสตร$ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ$และคุณลักษณะที่พึงประสงค$   

กิจกรรมที่ 25 อบรมเชิงปฏิบัติการการรู�เท�าทันสื่อสังคมออนไลน� / 21,000.00 บาท /คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร�างทักษะการรู�เท�าทันสื่อ
สังคมออนไลน� 
 
วัตถุประสงค�ของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อให�ความรู�เกี่ยวกับ
สื่อออนไลน�จุดเด�น จุดด�อย ข�อ
พึงระวังในการใช�งาน เพื่อให�เกิด
ความตระหนักรู�เท�าทันสื่อ
ออนไลน�ในมหาวิทยาลัย  

    

1. เชิงปริมาณ เปUาหมาย 150 คน 

ผลการดําเนินงาน 170 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

   - ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่ร�วมโครงการ เปUาหมาย 

ระดับ 3.51 ผลการดําเนินงาน 

ระดับ 3.51 

   - ระดับการนําความรู�ไป

ประยุกต�ใช�ให�เกิดประโยชน� 

เปUาหมาย ระดับ 4.61 ผลการ

ดําเนินงาน ระดับ 4.63 

3. เชิงเวลา  เปUาหมาย ไตรมาส 1  

21000.00 21000.00 คณะวิทยาศาสตร�ฯ ได�

จัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสร�าง

ทักษะการรู�เท�าทันสื่อ

สังคมออนไลน� วิทยากร

โดย อาจารย�เกรียงไกร  

จริยะป̂ญญา สังกัดคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได�มาให�ความรู�เกี่ยวกับ

การรู�เท�าทันสื่อออนไลน�

ในชีวิตประจําวันและ

การใช�สื่อออนไลน�

จากกิจกรรมอบรมใน

ครั้งนี้นักศึกษาจะเกิด

ความตระหนักรู�เท�า

ทันสื่อ ไม�หลงเชื่อใน

เนื้อหาที่ได�อ�าน 

สามารถคิด วิเคราะห� 

สงสัยว�าสิ่งนั้นจริง

หรือไม� ใครเปRนคนให�

ข�อมูลหรือมี

จุดมุ�งหมายแอบแฝง

หรือไม� และสามารถ

คัดกรองเนื้อหาที่มา

 เนื่องจาก

เหตุการณ�

ระบาดของ

ไวรัส COVID 

19 จึงทําให�

การจัด

กิจกรรม

ล�าช�ากว�าเดิม 

 

  

อยากให�ลด

การ

บรรยาย

และให�มี

การทํา

กิจกรรม

มากกว�านี้ 



วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เป0าหมายเชิง

ผลลัพธ$ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู>และ

บทเรียนที่ได>รับ 

ปAญหาและ

อุปสรรค 

ข>อเสนอแ

นะ 

ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 

4. เชิงงบประมาณ  เปUาหมาย  

21,000 บาท  ผลการดําเนินงาน 

21,000 บาท 

 

ในช�วงการระบาดของ

ไวรัส COVID 19 รวมถึง

พระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร�

คอมพิวเตอร�โทษทาง

กฎหมายการปรับเงิน

และจําคุก เช�น การ

โพสต� ข�อความต�างๆบน 

facebook 

,youtube,Line เพื่อให�

นักศึกษาได�ตระหนัก

รู�เท�าทันและไปปรับใช�

ในชีวิตประจําวันได�

ต�อไป 

 

กับสื่อเพื่อใช�ในทาง

สร�างสรรค� ตลอดการ

ใช�ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย และ

ต�อไปในอนาคต 

กิจกรรมที่ 26 การพัฒนาอัตลักษณ�และคุณลักษณะที่พึงประสงค� คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / 100,000.00 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมการเตรียมความพร�อมสู�
การทํางาน (ป̂จฉิมนิเทศ) 
วัตถุประสงค�ของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาอัตลักษณ�
และคุณลักษณะที่พึงประสงค�
ของนักศึกษาด�านคุณธรรมและ
จิตอาสา และทักษะที่จําเปRนใน
ศตวรรษที่ 21  

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 

68 คน เข�าร�วม

โครงการหลัก การ

พัฒนาอัตลักษณ�

และคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึง

ประสงค� กิจกรรม

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสนเทศ 

ได�รับความรู�ความ

เข�าใจในการ

เตรียมความ

พร�อมในการ

ออกไปทํางานจริง  

1. เชิงปริมาณ 

1) จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ  

เปUาหมาย 68 คน ผลการ

ดําเนินงาน 90 คน 

 

2. เชิงคุณภาพ 

1) ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�

บัณฑิตต�อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค� เปUาหมาย ระดับ 3.51 

6,000.00 6,000.00 เพื่อเตรียมความพร�อม

ในการออกไปทํางาน 

ทัศนคติและบุคลิกภาพ

ในการทํางาน ทักษะ

พื้นฐานการดําเนินชีวิต

ในวัยทํางาน และได�รับ

การถ�ายทอด

ประสบการณ�ชีวิตใน

การทํางานจาก

ทักษะการเตรียม

ความพร�อมการ

ทํางานในอนาคต 

    



วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เป0าหมายเชิง

ผลลัพธ$ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู>และ

บทเรียนที่ได>รับ 

ปAญหาและ

อุปสรรค 

ข>อเสนอแ

นะ 

เตรียมความพร�อมสู�

การทํางาน (ป̂จฉิม)  

ผลการดําเนินการ รอผล

มหาวิทยาลัย 

      

3. ระยะเวลาในการจัดอบรม ไตร

มาส 1 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 

1 

 

4. เชิงงบประมาณ เปUาหมาย 

6,000 บาท ผลการดําเนินงาน 

6,000 บาท 

 

หน�วยงานราชการและ

หน�วยงานเอกชน 

กิจกรรมที่ 32 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�และคุณลักษณะที่พึงประสงค� / 1,132,200.00 บาท / สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 

กิจกรรมย�อยที่ 1  
กิจกรรม โครงการ รู�เท�าทันสื่อ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
1. วัตถุประสงค�ของโครงการ/
กิจกรรม 
   1.1  เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามี
ความรู�ความเข�าใจในการใช�สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
   1.2  เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามี
ทักษะในการใช�สื่อออนไลน�อย�าง
ถูก�องตาม พรบ.คอมพิวเตอร� 
   1.3  เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
นําความรู�ที่ได�รับไปประยุกต�ใช�
ในชีวิตประจําวัน 

ดําเนินการจัด

กิจกรรมจนสําเร็จ

ตามแผนกําหนดไว�

ที่ 

นักศึกษามีความรู� 

ความเข�าใจใน

การใช�สื่อ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

มีทักษะในการใช�

สื่อออนไลน�อย�าง

ถูกต�องตาม พรบ.

คอมพิวเตอร�และ

สามารถความรู�ที่

ได�ไปประยุกต�ใช�

ในชีวิตประจําวัน

ได� 

4.ตัวชี้วัด เปUาหมาย และผลการ

ดําเนินงาน 

4.1 เชิงปริมาณ 

     - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 

เปUาหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 / 

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 96.67 

4.2 เชิงคุณภาพ 

     - นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจ

ในการใช�สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 

     - นักศึกษามีทักษะในการใช�สื่อ

ออนไลน�อย�างถูกต�องตามพรฐ.

คอมพิวเตอร� 

     - นักศึกษานําความรู�ที่ได�รับไป

3,600.00 3,600.00 กิจกรรมรู�เท�าทันสื่อ

เทคโนโลยีดิจิทัล  จัดใน

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 

ผ�านระบบออนไลน� โดย

แบ�งห�องการอบรมเปRน

จํานวน 3 ห�อง วิทยากร

อบรมห�องA ดร.กนก

รัตน� จิรสัจจานุกูล    

ห�อง B อาจารย�ดร.

พีรศุษย�  บุญมาธรรม 

และห�องC อาจารย�

เกรียงไกร จริยะป̂ญญา 

ซึ่งก�อนการอบรมมีการ

นักศึกษามีความรู�

ความเข�าใจในการใช�

สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล มี

ทักษะในการใช�สื่อ

ออนไลน�อย�างถูกต�อง

ตาม พรบ.

คอมพิวเตอร�และ

สามารถนําความรู�ที

ได�รับไปประยุกต�ใช�ใน

ชีวิตประจําวันได� 

  1. ระบบ  

Zoom 

หลุดบ�อย  

2. ควรลด

เวลาในการ

อบรม 

3. ควรจัด

กิจกรรมนี้

อีกครั้ง 

เพื่อเปRน

ความรู�ใน

การใช�สื่อ 



วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เป0าหมายเชิง

ผลลัพธ$ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู>และ

บทเรียนที่ได>รับ 

ปAญหาและ

อุปสรรค 

ข>อเสนอแ

นะ 

ประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวัน  

เปUาหมาย ระดับมาก  ≤4.00 ผล

การดําเนินงาน 4.26 

4.3 เชิงเวลา 

     - กิจกรรมแล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย 15 

ธันวาคม 2564 / ผลการ

ดําเนินงาน 15 ธันวาคม 2564 

4.4 เชิงงบประมาณ 

     - ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเปRนไป

ตามที่ได�รับ เปUาหมาย 3,600  

บาท / ผลการดําเนินงาน 3,600 

บรรลุเปUาหมายร�อยละ 96.67 

 

ทําแบบทดสอบก�อนเข�า

และเมื่ออบรมเสร็จสิ้น   

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรม โครงการเทคนิคการ
เขียนใบสมัคร ...อย�างไรให�ได�
งาน 
1. วัตถุประสงค�ของโครงการ/
กิจกรรม 
    1.1 เพื่อให�นักศึกษามีความรู�
ความเข�าใจและมีทักษะในการ
เขียนใบสมัครงาน  
    1.2 เพื่อให�นักศึกษามีเทคนิค
ในการแต�งกายและการ
สัมภาษณ�งาน  

ดําเนินการจัด

กิจกรรมจนสําเร็จ

ตามแผนกําหนดไว�

ที่ 

นักศึกษามีความรู�

ความเข�าใจและมี

ทักษะในการ

เขียนใบสมัครงาน 

สามารถนํา

เทคนิคในการแต�ง

กายและการ

สัมภาษณ�งานไช�

ได� 

4.ตัวชี้วัด เปUาหมาย และผลการ

ดําเนินงาน 

4.1 เชิงปริมาณ 

     - นักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรม 

เปUาหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 / 

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 95.60 

4.2 เชิงคุณภาพ 

-นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจ

และมีทักษะในการเขียนใบสมัคร

งาน 

- นักศึกษามีเทคนิคในการแต�งกาย

0.00 0.00 กิจกรรมอบรม โครงการ 

“เทคนิคการเขียนใบ

สมัคร...อย�างไรให�ได�งาน   

จัดในวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2564  

ผ�านระบบออนไลน�  

วิทยากรโดยคุณภูวดล 

ไชยสมบูรณ� บรรยายให�

ความรู�ในการแนะนํา

เทคนิคการกรอกใบ

สมัครงาน แนวทางใน

นักศึกษามีพื้น

ฐานความรู� เทคนิค 

ในการเขียนใบสมัคร

งานและการตอบ

สัมภาษณ�งานที่

ถูกต�อง นักศึกษา

สามารถนําความรู�

และเทคนิคที่ได�จาก

การอบรมไปใช�ในการ

สมัครงานและเตรียม

ความพร�อมออกสู�   

1. ควรจัด

ให�

นักศึกษา

ชั้นปwที่ 3-4 

ทุกคน 

2. อยากให�

รับ

จํานวนนกั

ศึกษา

มากกว�านี้

และ



วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เป0าหมายเชิง

ผลลัพธ$ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู>และ

บทเรียนที่ได>รับ 

ปAญหาและ

อุปสรรค 

ข>อเสนอแ

นะ 

    1.3 เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาออกสู�
สถานประกอบการอย�างมี
ประสิทธิภาพ   

และการสัมภาษณ�งาน 

-นักศึกษามีสมรรถนะที่ดีในการ

นําไปใช�สถานประกอบการอย�างมี

ประสิทธิภาพ  

เปUาหมาย ระดับมาก  ≤4.00 ผล

การดําเนินงานระดับมาก 4.53 

4.3 เชิงเวลา 

    - กิจกรรมแล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย 17 

พฤศจิกายน 2564 / ผลการ

ดําเนินงาน 17 พฤศจิกายน 2564 

4.4 เชิงงบประมาณ 

   - ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเปRนไป

ตามที่ได�รับ เปUาหมาย ระดับมาก  

≤4.00 ผลการดําเนินงาน 4.26 

 

การถาม – ตอบของ

คณะกรรมการในการ

สัมภาษณ�งาน ตลอดจน

บุคลิกภาพและการ

เตรียมความพร�อมใน

การทํางานในสถาน

ประกอบการ 

สถานประกอบการ แบ�งเปRน

รอบ ๆ 

กิจกรรมที่ 3  
กิจกรรม โครงการ สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาโค�ชด�วย
กระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อ
เสริมทักษะ Soft SKills 
1. วัตถุประสงค�ของโครงการ/
กิจกรรม 
1.1 เพื่อส�งเสริมให�บุคลากรเกิด
ทักษะขอการเปRนโค�ชที่ดี 
1.2 เพื่อส�งเสริมการพัฒนา

ดําเนินการจัด

กิจกรรมจนสําเร็จ

ตามแผนกําหนดไว�

ที่ 

บุคลากรเกิด

ทักษะการเปRน

โค�ชที่ดี มีการ

พัฒนาทักษะ 

Soft Skillsด�วย

กระบวนการ

วิศวกรสังคม และ

สามารถนําความรู�

ไปต�อยอดสู�การ

4. ตัวชี้วัด เปUาหมาย และผลการ

ดําเนินงาน 

4.1 เชิงปริมาณ 

     - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 

เปUาหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 / 

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 91.43 

4.2 เชิงคุณภาพ 

     - บุคลากรเกิดทักษะของการ

เปRนโค�ชที่ดี 

36,000.00 36,000.00 กิจกรรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาโค�ช

ด�วยกระบวนการวิศวกร

สังคม เพื่อเสริมทักษะ 

Soft SKills 

จัดในระหว�างวันที่ 

11,12,16,25และ 26 

ธันวาคม 2564 ผ�าน

ระบบออนไลน� มีจํานวน

บุคลากรทีเข�าร�วมการ

สัมมนามีความรู� 

เข�าใจเกี่ยวกับโค�ช มี

ทักษะของการเปRน

โค�ชที่ดี มีการพัฒนา

ทักษะ Soft skills 

ด�วยกระบวนการ

วิศวกรสังคม และมี

ความรู�ความเข�าใจใน   

1. ควรจัด

กิจกรรม

ช�วงที่ไม�มี

การเรียน

การสอน 

2. ควร

กระชับ

เวลาในการ

อบรม 



วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เป0าหมายเชิง

ผลลัพธ$ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู>และ

บทเรียนที่ได>รับ 

ปAญหาและ

อุปสรรค 

ข>อเสนอแ

นะ 

ทักษะ Soft Skills ด�วย
กระบวนการวิศวกรสังคมให�กับ
บุคลากร 
1.3 เพื่อส�งเสริมให�บุคลากรนํา
ความรู�ไปต�อยอดสู�การเปRนโค�ช
ให�กับนักศึกษา 

เปRนโค�ชให�กับ

นักศึกษาได� 

     - บุคลากรมีทักษะ Soft Skills 

ด�วยกระบวนการวิศวกรสังคม 

     - บุคลากรนําความรู�ไปต�อยอด

สู�การเปRนโค�ชให�กับนักศึกษา  

เปUาหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผล

การดําเนินงาน 4.48 

4.3 เชิงเวลา 

     - กิจกรรมแล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย 

วันที่ 11,12,16,25และ 26 

ธันวาคม 2564 / ผลการ

ดําเนินงานวันที่ 11,12,16,25และ 

26 ธันวาคม 2564  

 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 

36,000 บาท เบิกจ�ายจริง 36,000 

บาท 

ผู�เข�าร�วมกิจกรรม

จํานวน 64 คน พิธีเปzด

โดยผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่น

งาม อธิการบดี วิทยากร

โดย ดร.พงศ�ปณต  พัส

ระ และอร.นงรัตน� อิส

โร บรรยายในหัวข�อ 

Easy coaching skills, 

Advance coaching 

skills, People 

management skills, 

หัวใจวิศวกรสังคม หัวใจ

ราชภัฏ, และ 5 

เครื่องมือพื้นฐานสร�าง

วิศวกรสังคมและเมื่อ

สัมมนาเสร็จสิ้นของทุก

วันจะมีการสรุปกิจกรรม

และนัดหมายกิจกรรม

ของวันถัดไป  

 

การใช�เครื่องมือและ

กระบวนการวิศวกร

สังคมตลอดจน

สามารถนําความรู�ที่

ได�รับไปปรับใช�กับ

นักศึกษาได�        

                          

 

3. ควรจัด

กิจกรรม

แบบออน

ไซด� 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม โครงการ เนื่องในวัน
คล�ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ดําเนินการจัด

กิจกรรมจนสําเร็จ

ตามแผนกําหนดไว�

ที่ 

นักศึกษามีเกิด

สํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา

4. ตัวชี้วัด เปUาหมาย และผลการ

ดําเนินงาน 

4.1 เชิงปริมาณ 

     - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 

เปUาหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 / 

40,000.00 40,000.00 กิจกรรมโครงการ เนื่อง

ในวันคล�ายวันพระบรม

ราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหา

นักศึกษาและบุคลากร

เกิดสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอ     



วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เป0าหมายเชิง

ผลลัพธ$ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู>และ

บทเรียนที่ได>รับ 

ปAญหาและ

อุปสรรค 

ข>อเสนอแ

นะ 

มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ�อแห�งชาติ 5 ธันวาคม 
2564 
1. วัตถุประสงค�ของโครงการ/
กิจกรรม 
    1.1 เพื่อให�นักศึกษาเกิดความ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
    1.2 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
ระลึกถึงพระคุณของบิดา 
    1.3 เพื่อปลูกจิตสํานึกและ
ปลูกฝ̂งให�นักศึกษาแสดงออกถึง
ความรักชาติ 

ภูมิพลอดุลยเดชฯ

บรมนาถบพิตร มี

ความรักและเทิด

ทูลต�อสถาบัน

พระมหากษัตริย� 

นักศึกษาระลึกถึง

พระคุณของบิดา

และผู�มีพระคุณ 

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100 

4.2 เชิงคุณภาพ 

    - นักศึกษามีความสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ ของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนารถบพิตร 

    - นักศึกษาระลึกถึงพระคุณของ

บิดา 

    - นักศึกษามีจิตสํานึกและ

แสดงออกถึงความรักชาติ  

เปUาหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผล

การดําเนินงาน 4.26 

4.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย 

3 ธันวาคม 2564 / ผลการ

ดําเนินงาน 3 ธันวาคม 2564 

4.4 เชิงงบประมาณ ค�าใช�จ�ายของ

กิจกรรมเปRนไปตามที่ได�รับอนุมัติ 

เปUาหมาย 40,000  บาท / ผลการ

ดําเนินงาน 40,000 บาท 

ภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 

วันชาติและวันพ�อ

แห�งชาติ 5 ธันวาคม 

2564 จัดในวันที่ 3  

ธันวาคม 2564  ณ ห�อง

ประชุมพะนอมแก�ว

กําเนิด อาคารสุเมธตันติ

เวชกุล นักศึกษาและ

บุคลากรเข�าร�วมจํานวน 

100 คน   กิจกรรมตัก

บาตรข�าวสาร

อาหารแห�งพระสงฆ�

จํานวน 10 รูป พิธีวาง

พานพุ�มดอกไม�สดและ

พิธีถวายบังคมและมอบ

โล�พ�อดีเด�นมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี และ

กิจกรรมปลูกต�นไม�เนื่อง

ในวันพ�อแห�งชาติและ

กิจกรรมจิตอาสาใน

พื้นที่ของแต�ละคณะ  

 

ดุลยเดชฯบรมนาถ

บพิตร มีความรักและ

เทิดทูนต�อสถาบัน

พระมหากษัตริย� และ

ระลึกถึงพระคุณของ

บิดาและผู�มีพระคุณ 

กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรม   โครงการ อบรม “ลด 

ดําเนินการจัด

กิจกรรมจนสําเร็จ

นักศึกษามีความรู� 

ความเข�าใจ

4. ตัวชี้วัด เปUาหมาย และผลการ

ดําเนินงาน 

1,200.00 1,200.00 กิจกรรมโครงการ 

โครงการ อบรม “ลด 

นักศึกษาได�ความรู�

เกี่ยวกับโทษ พิษ ภัย

  1. ควรมี

กิจกรรม



วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เป0าหมายเชิง

ผลลัพธ$ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู>และ

บทเรียนที่ได>รับ 

ปAญหาและ

อุปสรรค 

ข>อเสนอแ

นะ 

ละ เลิกบุหรี่”  
1. วัตถุประสงค�ของโครงการ/
กิจกรรม 
   1.1 เพื่อให�นักศึกษามีความรู� 
ความเข�าใจเกี่วกับอันตราย พิษ 
ภัยของบุหรี่ และโรคที่มี
ความสัมพันธ�กับบุหรี่ 
   1.2 เพื่อให�นักศึกษามีความ
ตระหนักถึงโทษและผลเสีของ
การสูบบุหรี่ที่มีต�อตนเองและ
ผู�อื่น 

ตามแผนกําหนดไว�

ที่ 

เกี่ยวกับอันตราย 

พิษภัยของบุหรี่

และโรคที่มี

ความสัมพันธ�กับ

บุหรี่และรู�ถึง

ผลเสียของการสูบ

บุหรี่และสามารถ

ปรับปเปลี่ยน

พฤติกรรมในการ

เลิกสูบบุหรี่ได�  

4.1 เชิงปริมาณ 

     - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 

เปUาหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 / 

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 96 

4.2 เชิงคุณภาพ 

     - นักศึกษามีความรู� ความ

เข�าใจเกี่ยวกับอันตราย พิษ ภัย

ของบุหรี่ และโรคที่มีความสัมพันธ�

กับบุหรี่ 

     - นักศึกษาตระหนักถึงโทษ

และผลเสียของการสูบบุหรี่ที่มีต�อ

ตนเองและผู�อื่น  

เปUาหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผล

การดําเนินงาน 4.56 

4.3 เชิงเวลา 

     - กิจกรรมแล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย 29 

ธันวาคม 2564 / 29 ธันวาคม 

2564 

4.4 เชิงงบประมาณ 

    - ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเปRนไป

ตามที่ได�รับอนุมัติ เปUาหมาย 

1,200  บาท / ผลการดําเนินงาน 

1,200 บาท 

 

ละ เลิกบุหรี่” จัดใน

วันที่ 29 ธันวาคม 2564  

ผ�านระบบออนไลน� 

นักศึกษาเข�าร�วม

กิจกรรม จํานวน 290  

คน วิทยากรโดย

อาจารย�ประเสริฐ  ศรี

นวล รองคณบดีฝ�าย

กิจการนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร�ฯ 

บรรยายให�ความรู� ความ

เข�าใจในอันตราย พิษ 

ภัยจากบุหรี่ และ

กิจกรรมสัมภาษณ�

บุคคลต�นแบบคือคุณ

ชวลิต  ธนโกไสย อาชีพ

เปRนครูโรงเรียน

ประถมศึกษา ได�

กล�าวถึงแนวทางหรือ

แรงจูงใจในการลดหรือ

เลิกสูบบุหรี่  

จากบุหรี่ และการ

สัมภาษณ�บุคคลที่

สามารถเลิกบุหรี่ เพื่อ

เปRนตัวอย�างหรือ

แนวทางให�นักศึกษาที่

สนใจจะเรื่องบุหรี่ 

เพิ่มหรือมี

เกมส�ให�

เล�น 

2. ควรลด

เวลาในการ

อบรม 

3. อยากให�

ผู�มี

ประสบการ

ณ�มากกว�า 

1 ท�านขึ้น

ไป 

4. ควรจัด

กิจกรรมนี้

อีกและให�

จัดอบรม

แบบออน

ไซด�เพื่อ

รณรงค�

ลดละเลิก

บุหรี่  



วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เป0าหมายเชิง

ผลลัพธ$ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู>และ

บทเรียนที่ได>รับ 

ปAญหาและ

อุปสรรค 

ข>อเสนอแ

นะ 

ยุทธศาสตร$ที่ 5 การพัฒนาท>องถิ่น 
โครงการที่ 31 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาท�องถิ่นสู�มืออาชีพอย�างมีประสิทธิภาพ 

1) เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางาน
พัฒนาท�องถิ่นให�กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 
2) เพื่อสร�างนักพัฒนาท�องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ  
3) เพื่อร�วมกันวางแผนการ
ดําเนินงานในปwงบประมาณ 
2565 

1) จํานวนบุคลากร

ที่เข�าร�วมกิจกรรม

ได�รับการพัฒนา

ศักยภาพ 50 คน 

2) แนวทางในการ

พัฒนานักพัฒนา

ท�องถิ่น จํานวน 1 

แนวทาง 

3) แผนการ

ดําเนินงาน

ยุทธศาสตร�การ

พัฒนาท�องถิ่นปw 

2565 จํานวน 1 

แผน 

1) บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรีได�รับ

การพัฒนา

ศักยภาพการ

ทํางานพัฒนา

ท�องถิ่น 

2) เกิดนักพัฒนา

ท�องถิ่นที่มี

ประสิทธิภาพ  

3) เกิดแผนการ

ดําเนินงานใน

ปwงบประมาณ 

2565 

1. เชิงปริมาณ 

     1) จํานวนบุคลากรที่เข�าร�วม

กิจกรรมได�รับการพัฒนาศักยภาพ 

50 คน / ผลการดําเนินงาน 

บุคลากรที่เข�าร�วมจํานวน 50 คน 

     2) แนวทางในการพัฒนา

นักพัฒนาท�องถิ่น จํานวน 1 

แนวทาง / ผลการดําเนินงาน 

แนวทาง จํานวน 1 แนวทาง 

     3) แผนการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถิ่นปw 

2565 จํานวน 1 แผน / ผลการ

ดําเนินงาน จํานวน 1 แผน 

2. เชิงเวลา เปUาหมายไตรมาส 1 / 

ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 

3. เชิงงบประมาณ 53,200 บาท / 

ผลการดําเนินงาน 11,183 บาท  

53,200.000 11,183.000 วันที่ 20 ตุลาคม 2564  

1) อบรมเรื่อง 

กระบวนการและแนว

ทางการเขียนโครงการ

เพื่อการพัฒนาท�องถิ่น

ตามตัวชี้วัดอย�างมี

คุณภาพ โดย  

อ.ดร.พิศมัย  ประ

ชานันท�  

2) การเสวนา เรื่อง 

“ทํางานกับชุมชน

อย�างไรให�สําเร็จและมี

ความสุข” โดยคุณ

ปริศนา พรายงาม และ

คุณชุติมา บุญโพธิ์ 

3) การอบรมด�าน

หลักเกณฑ�พัสดุและการ

ตรวจสอบภายใน โดย

คุณสถาพร บุญหมั่น 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 

ศึกษาดูงาน ชุมชนบ�าน

พุเข็ม อําเภอแก�ง

1) กระบวนการและ

แนวทางการเขียน

โครงการเพื่อการ

พัฒนาท�องถิ่นตาม

ตัวชี้วัด 

2) แนวทางการ

ทํางานกับชุมชนให�

สําเร็จและมีความสุข 

เนื่องจากเปRน

การจัด

กิจกรรม

ในช�วง

สถานการณ�

การแพร�

ระบาดของ

โรคโควิด-19 

จึงต�องจัดการ

อบรมใน

รูปแบบ

ออนไลน� 

และจํากัด

จํานวนคนใน

การศึกษาดู

งาน 

 



วัตถุประสงค$ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เป0าหมายเชิง

ผลลัพธ$ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู>และ

บทเรียนที่ได>รับ 

ปAญหาและ

อุปสรรค 

ข>อเสนอแ

นะ 

กระจาน จังหวัด

เพชรบุรี ชุมชนต�นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงและ

ยกระดับรายได�ของ

จังหวัดเพชรบุรี รับฟ̂ง

การบรรยาย เรื่อง 

เทคนิคการทํางานแบบ

บูรณาการร�วมกับ

มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

สู�ความสําเร็จ 

โดย นายยงยุทธ  ร�วม

โพธิ์รี วิทยากรชุมชน 

และการพัฒนาโครงการ

ตามยุทธศาสตร�การ

พัฒนาท�องถิ่นตาม

นโยบายสภา

มหาวิทยาลัยสู�การ

ปฏิบัติจริงในชุมชน โดย 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�

พจนารถ บัวเขียว 
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