
 
สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�  

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
ประกอบการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 

วันจันทร3ที่ .... พฤษภาคม 2565 

 
 



สารบัญ 
 

 หน7า 
One Page สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  ป งบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) 

ก 

สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  ป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 
(ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

1 

1. การเบิกจ4ายงบประมาณภาพรวม 1 
2. การเบิกจ4ายงบรายจ4ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน) 2 
3. การเบิกจ4ายการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน4วยงาน 2 
4. การเบิกจ4ายงบประมาณหน4วยงานจัดต้ังภายใน 3 
5. การเบิกจ4ายงบรายจ4ายยุทธศาสตร; 3 
6. การเบิกจ4ายงบรายจ4ายแผนงานฉุกเฉิน 4 

ภาคผนวก  
ภาคผนวก 1 หนังสือด4วนท่ีสุด ท่ี กค 0512.4/ว 1299 วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง 
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สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65)

งบประมาณทั้งส้ิน 756,251,800.00 บาท

เบิกจ0าย 244,833,145.16 บาท 32.37%

คงเหลือ 511,418,654.84 บาท 67.63%

งบประมาณทั้งส้ิน 644,509,300.00 บาท

เบิกจ0าย 223,042,324.15 บาท 34.61%

คงเหลือ 421,466,975.85 บาท 65.39%

งบประมาณทั้งส้ิน 18,749,100.00 บาท

เบิกจ0าย 5,662,335.42 บาท 30.20%

คงเหลือ 13,086,764.58 บาท 69.80%

งบประมาณทั้งส้ิน 57,937,500.00 บาท

เบิกจ0าย 6,152,858.11 บาท 10.62%

คงเหลือ 51,784,641.89 บาท 89.38%

ไตรมาส/งบประมาณรายจ0าย 1 2 3 4

ภาพรวมสะสม 30 51 72 93

รายจ�ายประจํา 34 57 79 98

รายจ�ายลงทุน 13 29 46 75

ผ�านท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
คร้ังท่ี 4/2565 วันท่ี 25 เมษายน 2565 และ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คร้ังท่ี 5/2565
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565

งบประมาณ
ภาพรวม

งบประมาณ
รายจ0ายประจํา

งบประมาณ
รายจ0าย

ยุทธศาสตร;

งบประมาณรายจ0าย
ตามภารกิจหลัก

งบประมาณทั้งส้ิน 30,938,300.00 บาท

เบิกจ0าย 9,162,227.48 บาท 29.61%

คงเหลือ 21,776,072.52 บาท 70.39%

งบประมาณ
หน0วยงานจัดต้ัง

ภายใน

งบประมาณทั้งส้ิน 4,117,600.00 บาท

เบิกจ0าย 813,400.00 บาท 19.75%

คงเหลือ 3,304,200 บาท 80.25%

งบประมาณรายจ0าย
แผนงานฉุกเฉิน

**หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด�วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 3476 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2564**
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สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�  
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
-------------------------------------------- 

 
เพ่ือให�การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ(ายตาม

ยุทธศาสตร-) เป/นไปตามข�อ 6 แห(งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ
รายจ(ายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 นั้น 

เ พ่ือให�ทราบผลความก�าวหน�าในการปฏิบั ติงานของหน(วยงาน กองนโยบายและแผน                
จึงได�จัดทํารายงานผลดังกล(าวหลังเสร็จสิ้นไตรมาส 2 ซ่ึงมีงบประมาณท้ังสิ้น 756,251,800.00 บาท แบ(งเป/น
งบประมาณแผ(นดิน จํานวน 622,200,100 บาท และเงินรายได� จํานวน 134,051,700 บาท เบิกจ(ายท้ังสิ้น 
จํานวน 244,833,145.16 บาท คิดเป/นร�อยละ 32.37 
 
1. การเบิกจ.ายงบประมาณภาพรวม 
 

 
 
 
 
 

จัดสรร, 756,251,800.00 

เบิกจ(าย, 244,833,145.16 

ร�อยละ

32.37 

เป�าหมาย 

ร�อยละ 51.00 



 
2 

 

2. การเบิกจ.ายงบรายจ.ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน) 

 
3. การเบิกจ.ายการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน.วยงาน 

 

 

จัดสรร, 644,509,300.00 

เบิกจ(าย, 223,042,324.15 

จัดสรร, 18,749,100.00 

เบิกจ(าย, 5,662,335.42 

คณะครุ
ศาสตร-

คณะ
เทคโนโลยีกา

รเกษตร

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะ
วิศวกรรมศา

สตร-และ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ
พยาบาล

ศาสตร-และ
วิทยาการ
สุขภาพ

คณะ
มนุษยศาสต

ร-และ
สังคมศาสตร-

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร-

และ
เทคโนโลยี

สํานักงาน
อธิการบดี

สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานัก
ส(งเสริม

วิชาการและ
งานทะเบียน

สถาบันวิจัย
และส(งเสริม
ศิลปวัฒนธร

รม

จัดสรร 929,100.00 940,600.00 913,200.00 1,311,300. 575,200.00 3,903,400. 1,267,000. 1,409,700.0 5,649,400. 751,900.00 824,100.00 274,200.00

เบิกจ(าย 111,957.92 193,092.70 238,934.83 208,674.01 105,062.00 973,959.27 418,817.51 337,956.30 2,382,586. 419,979.75 113,914.57 157,399.96

ร�อยละ 

34.61 

ร�อยละ 

30.20 
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4. การเบิกจ.ายงบประมาณหน.วยงานจัดตั้งภายใน 

 
5. การเบิกจ.ายงบรายจ.ายยุทธศาสตร5 

 

 

จัดสรร, 30,938,300.00 

เบิกจ(าย, 9,162,227.48 

จัดสรร, 57,937,500.00 

เบิกจ(าย, 6,152,858.11 

ยุทธศาสตร-ที่ 1 
การสร�างความ
โดดเด(นด�าน

อาหารและการ
ท(องเที่ยว

ยุทธศาสตร-ที่ 2 
ยกระดับ

คุณภาพบัณฑิต

ยุทธศาสตร-ที่ 3 
การผลิตและ
พัฒนาวิชาชีพ

ครู

ยุทธศาสตร-ที่ 4 
การวิจัยและ

พัฒนา
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร-ที่ 5 
การพัฒนา
ท�องถ่ิน

ยุทธศาสตร-ที่ 6 
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพ
การบริหาร

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

เบิกจ(าย 220,839.65 1,545,979.50 376,910.00 299,720.00 2,772,206.96 937,202.00

ร�อยละ 

29.61 

ร�อยละ 

10.62 
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6. การเบิกจ.ายงบประมาณรายจ.ายแผนงานฉุกเฉิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดสรร, 4,117,600.00 

เบิกจ(าย, 813,400.00 
ร�อยละ 

19.75 



 

 

- 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    199,878,886.70    34.64     377,157,213.30    67,473,200.00     23,163,437.45     34.33     44,309,762.55     644,509,300.00    223,042,324.15    34.61     421,466,975.85    

1.1 งบบุคลากร 284,543,300.00     148,055,132.42     52.03      136,488,167.58     19,325,000.00       12,209,209.17       63.18      7,115,790.83        303,868,300.00     160,264,341.59     52.74      143,603,958.41     

1.2 งบดําเนินงาน 10,724,700.00       6,841,494.28        63.79      3,883,205.72        48,148,200.00       10,954,228.28       22.75      37,193,971.72       58,872,900.00       17,795,722.56       30.23      41,077,177.44       

1.3 งบลงทุน (ครุภัณฑ! ที่ดิน และสิ่งก'อสร)าง) 281,768,100.00     44,982,260.00       15.96      236,785,840.00     -                      -                      -         -                      281,768,100.00     44,982,260.00       15.96      236,785,840.00     

2 รายจ
ายตามภารกิจหลักของหน
วยงาน -                    -                    -        -                    18,749,100.00     5,662,335.42       30.20     13,086,764.58     18,749,100.00     5,662,335.42       30.20     13,086,764.58     

1 คณะครุศาสตร!                        -   -                      -         -                                 929,100.00            111,957.92 12.05      817,142.08           929,100.00           111,957.92           12.05      817,142.08           

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร                        -   -                      -         -                                 940,600.00            193,092.70 20.53      747,507.30           940,600.00           193,092.70           20.53      747,507.30           

3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                        -   -                      -         -                                 913,200.00            238,934.83 26.16      674,265.17           913,200.00           238,934.83           26.16      674,265.17           

4 คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                        -                          -   -         -                              1,311,300.00            208,674.01 15.91      1,102,625.99        1,311,300.00        208,674.01           15.91      1,102,625.99        

5 คณะพยาบาลศาสตร!และวิทยาการสุขภาพ                        -   -                      -         -                                 575,200.00            105,062.00 18.27      470,138.00           575,200.00           105,062.00           18.27      470,138.00           

6 คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร!                        -                          -   -         -                              3,903,400.00            973,959.27 24.95      2,929,440.73        3,903,400.00        973,959.27           24.95      2,929,440.73        

7 คณะวิทยาการจัดการ                        -                          -   -         -                              1,267,000.00            418,817.51 33.06      848,182.49           1,267,000.00        418,817.51           33.06      848,182.49           

8 คณะวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี                        -                          -   -         -                              1,409,700.00            337,956.30 23.97 1,071,743.70 1,409,700.00 337,956.30 23.97 1,071,743.70

9 สํานักงานอธิการบดี                        -                          -   -         -                              5,649,400.00         2,382,586.60 42.17      3,266,813.40        5,649,400.00        2,382,586.60        42.17      3,266,813.40        

10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                        -                          -   -         -                                 751,900.00            419,979.75 55.86      331,920.25           751,900.00           419,979.75           55.86      331,920.25           

11) สํานักส'งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                        -                          -   -         -                                 824,100.00            113,914.57 13.82      710,185.43           824,100.00           113,914.57           13.82      710,185.43           

12 สถาบันวิจัยและส'งเสริมศิลปวัฒนธรรม                        -                          -   -         -                                 274,200.00            157,399.96 57.40      116,800.04           274,200.00           157,399.96           57.40      116,800.04           

3 รายจ
ายหน
วยงานจัดตั้งภายใน 3,876,200.00       363,585.07         9.38       3,512,614.93       27,062,100.00     8,798,642.41       32.51     18,263,457.59     30,938,300.00     9,162,227.48       29.61     21,776,072.52     

1) ค'าใช)จ'ายในการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร!         1,834,000.00 105,199.52           5.74        1,728,800.48               19,220,600.00 7,031,654.11        36.58      12,188,945.89       21,054,600.00       7,136,853.63        33.90      13,917,746.37       

2) ค'าใช)จ'ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        2,042,200.00 258,385.55           12.65      1,783,814.45                7,841,500.00 1,766,988.30        22.53      6,074,511.70        9,883,700.00        2,025,373.85        20.49      7,858,326.15        

4 รายจ
ายตามยุทธศาสตร1มหาวิทยาลัย 41,287,800.00     4,343,605.46       10.52     36,944,194.54     16,649,700.00     1,809,252.65       10.87     14,008,047.35     57,937,500.00     6,152,858.11       10.62     51,784,641.89     

ยุทธศาสตร1ที่ 1 การสร�างความโดดเด
นด�านอาหารและการท
องเที่ยว -                    -                    -        -                    1,664,900.00       220,839.65         13.26     1,444,060.35       1,664,900.00       220,839.65         13.26     1,444,060.35       

1 โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality, and 

Culinary Arts

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

2 โครงการยกระดับสมรรถนะมาตรฐานด)านอาหารและการ

ท'องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ

-                      -                      -         -                      499,500.00           161,039.65           32.24      338,460.35           499,500.00           161,039.65           32.24      338,460.35           

รายงานผลการเบิกจ
ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2

(ตุลาคม - มีนาคม 2565)

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

หนา้ที� 1



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

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

3 โครงการพัฒนาศูนย!เรียนรู)การเกษตรตาม หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

-                      -                      -         -                      416,200.00           59,800.00             14.37      356,400.00           416,200.00           59,800.00             14.37      356,400.00           

ยุทธศาสตร1ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 8,879,000.00       1,228,088.50       13.83     7,650,911.50       6,660,000.00       317,891.00         4.77       6,342,109.00       15,539,000.00     1,545,979.50       9.95       13,993,020.50     

4 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการ

รักษานักศึกษาให)คงอยู'ในระบบจนจบตามหลักสูตร

           718,000.00            198,465.50       27.64            519,534.50         1,002,000.00              41,530.00         4.14            960,470.00         1,720,000.00            239,995.50       13.95         1,480,004.50

5 โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาแบบพลิกโฉม เพื่อสร)าง

กําลังคนสู'อาชีพแห'งโลกอนาคต

        2,152,700.00                        -              -           2,152,700.00                        -                          -              -                          -           2,152,700.00                        -              -           2,152,700.00

6 โครงการพลิกโฉมการจัดการศึกษาด)วยระบบคลังหน'วยกิต

สําหรับผู)เรียนทุกช'วยวัย

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

7 โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู)ของอาจารย!

ผู)สอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม'

1,046,700.00        3,600.00              0.34        1,043,100.00        -                      -                      -         -                      1,046,700.00        3,600.00              0.34        1,043,100.00        

8 โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู)เรียนในหลักสูตรวิชาชีพ

เฉพาะให)มีสมรรถนะสูงสอดคล)องตามมาตรฐานวิชาชีพ

-                      -                      -         -                      480,000.00           22,448.00             4.68        457,552.00           480,000.00           22,448.00             4.68        457,552.00           

9 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรสหกิจศึกษาสู'การเป\นหลักสูตร 

แบบ “Cooperative and Work Integrated  Education 

(CEWIE)”

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

10 โครงการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะทางด)านภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร ให)เป\นสมรรถนะที่จําเป\นสําหรับบัณฑิตพันธุ!

ใหม' รองรับการปฏิบัติงานในอาชีพแห'งโลกอนาคต

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

11 โครงการพัฒนาศูนย!นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู) และจัดหาสื่อ

การเรียนการสอนทั้งในและต'างประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบ

ห)องสมุดของมหาวิทยาลัย

-                      -                      -         -                      644,400.00           89,600.00             13.90      554,800.00           644,400.00           89,600.00             13.90      554,800.00           

12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ!และคุณลักษณะที่พึงประสงค! 4,000,000.00        955,223.00           23.88      3,044,777.00        1,132,200.00        87,950.00             7.77        1,044,250.00        5,132,200.00        1,043,173.00        20.33      4,089,027.00        

13 โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู)ที่เน)น

ผลลัพธ!การเรียนรู)และสมรรถนะของผู)เรียน (Outcome-based

 education : OBE)

961,600.00           70,800.00             7.36        890,800.00           1,558,400.00        76,363.00             4.90        1,482,037.00        2,520,000.00        147,163.00           5.84        2,372,837.00        

ยุทธศาสตร1ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 6,034,000.00       343,310.00         5.69       5,690,690.00       1,665,000.00       33,600.00           2.02       1,631,400.00       7,699,000.00       376,910.00         4.90       7,322,090.00       

14 โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครู

เพื่อการรับรองปริญญา

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

หนา้ที� 2



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

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

15 โครงการพัฒนาผลผลิตและนวัตกรรมด)านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาโรงเรียนท)องถิ่น

-                      -                      -         -                      260,000.00           33,600.00             12.92      226,400.00           260,000.00           33,600.00             12.92      226,400.00           

16 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู'ความเป\นเลิศ 500,000.00           343,310.00           68.66      156,690.00           -                      -                      -         -                      500,000.00           343,310.00           68.66      156,690.00           

17 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให)เป\นศูนย!ฝmกปฏิบัติการและการ

วิจัยเป\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 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสําหรับศตวรรษที่ 21

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

20 โครงการพัฒนาความรู)และทักษะด)านภาษาไทยและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สอดคล)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       299,720.00         18.00     1,365,180.00       1,664,900.00       299,720.00         18.00     1,365,180.00       

22 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีด

ความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ

-                      -                      -                                -   199,800.00           19,220.00             9.62        180,580.00           199,800.00           19,220.00             9.62        180,580.00           

23 โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพร'งานวิจัยหรืองานสร)างสรรค!

ที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ

-                      -                      -                                -   449,500.00           280,500.00           62.40      169,000.00           449,500.00           280,500.00           62.40      169,000.00           

24 โครงการพัฒนางานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ!โดยใช)

ชุมชนเป\นฐานเพื่อเพิ่มคุณค'าและหรือมูลค'าจากงานวิจัยและ

หรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ!และนําไปจดทะเบียนทรัพย!สินทาง

ปnญญา

-                      -                      -                                -   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           

26 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการ

บริหารสู'ความเป\นเลิศ

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

ยุทธศาสตร1ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 26,374,800.00     2,772,206.96       10.51     23,602,593.04     -                    -                    -        -                    26,374,800.00     2,772,206.96       10.51     23,602,593.04     

27 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 6,500,000.00        44,890.00             0.69        6,455,110.00        -                      -                      -         -                      6,500,000.00        44,890.00             0.69        6,455,110.00        

28 โครงการอนุรักษ!พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 1,468,300.00        25,132.00             1.71        1,443,168.00        -                      -                      -         -                      1,468,300.00        25,132.00             1.71        1,443,168.00        

29 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ!ชุมชนท)องถิ่น เพื่อขยาย

ตลาดภูมิปnญญา

1,500,000.00        9,180.00              0.61        1,490,820.00        -                      -                      -         -                      1,500,000.00        9,180.00              0.61        1,490,820.00        

30 โครงการสร)างอัตลักษณ!บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข)าของแผ'นดิน2,000,000.00        1,035,519.00        51.78      964,481.00           -                      -                      -         -                      2,000,000.00        1,035,519.00        51.78      964,481.00           
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ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ

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

31 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 14,606,500.00       1,657,485.96        11.35      12,949,014.04       -                      -                      -         -                      14,606,500.00       1,657,485.96        11.35      12,949,014.04       

32 โครงการบริการเพื่อจัดหารายได) ตามแก'นความสามารถหลัก 

(core competencies )

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

ยุทธศาสตร1ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร -                    -                    -        -                    4,162,500.00       937,202.00         22.52     3,225,298.00       4,162,500.00       937,202.00         22.52     3,225,298.00       

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

34 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยใน

ศตวรรษที่ 21

-                      -                      -         -                      717,100.00           426,400.00           59.46      290,700.00           717,100.00           426,400.00           59.46      290,700.00           

35 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาระบบคุณภาพ

การศึกษาสู'การจัดอันดับในระดับสากล และเป\นองค!กรแห'งการ

เรียนรู)

-                      -                      -         -                      645,200.00           14,324.00             2.22        630,876.00           645,200.00           14,324.00             2.22        630,876.00           

36 โครงการผลิตสื่อเผยแพร'ชื่อเสียงและสร)างการยอมรับใน

คุณภาพด)านต'างๆ ตลอดจนการเสริมสร)างภาพลักษณ!ที่ดีของ

มหาวิทยาลัย

-                      -                      -         -                      624,400.00           29,918.00             4.79        594,482.00           624,400.00           29,918.00             4.79        594,482.00           

37 โครงการพัฒนาด)านเทคโนโลยีดิจิทัล -                      -                      -         -                      499,500.00           138,000.00           27.63      361,500.00           499,500.00           138,000.00           27.63      361,500.00           

38 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาลเพื่อ

รองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

-                      -                      -         -                      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           328,560.00           36.51      571,440.00           900,000.00           328,560.00           36.51      571,440.00           

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

5 รายการค
าใช�จ
ายตามแผนงานฉุกเฉิน -                    -                    -        -                    4,117,600.00       813,400.00         19.75     3,304,200.00       4,117,600.00       813,400.00         19.75     3,304,200.00       

622,200,100.00    204,586,077.23    32.88     417,614,022.77    134,051,700.00    40,247,067.93     30.02     93,804,632.07     756,251,800.00    244,833,145.16    32.37     511,418,654.84    รวมทั้งสิ้น
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วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจนจบตามหลักสูตร

กิจกรรมที่ 15 โครงการ Open House 14 กุมภาพันธ วันราชภัฏ

กิจกรรมยอยที่ 1 (คณะพยาบาลศาสตร

และวิทยาการสุขภาพ) 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอและ

แขงขันตอบปญหาดานวิทยาศาสตรและ

วิทยาการสุขภาพสําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอปลาย ระดับประเทศ ใน

วันราชภัฏ ประจําป 2565 

1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อนําเสนอภาพลักษณและเผยแพร

หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตรและ

วิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี

1.2 เพื่อเปนการประชาสัมพันธให

นักเรียน และบุคลากรในองคกรภายใน

และภายนอก ไดรูหลักสูตรและทรัพยากร

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ของคณะ

พยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรี

จํานวนสื่อแนะแนวฯ 

และจํานวนผูเขา

แขงขันฯ

รอยละของการ

เพิ่มขึ้นของนักศึกษา

ใหม

1. เชิงปริมาณ  

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขารวมกิจกรรม เปาหมาย 

100 คน ผลการดําเนินงาน 220 คน

- วิดีโอแนะแนวประชาสัมพันธ เปาหมาย 1 ชิ้น ผลการดําเนินงาน

 1 ชิ้น

- นักศึกษาแรกเขาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2564 เปาหมาย รอยละ

 10 ผลการดําเนินงาน รอยละ 0

2. เชิงคุณภาพ 

- ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม เปาหมาย รอยละ 80 ผล

การดําเนินงาน รอยละ 87.84

3. เชิงเวลา 

- โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด เปาหมาย ไตรมาส 2 

ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2

4. เชิงงบประมาณ

- ไดรับจัดสรร 18,000 บาท เบิกจายจริง 16,200 บาท คงเหลือ 

1,800 บาท

18,000.00 16,200.00 เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 คณะพยาบาลศาสตร

และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพรบุรี ดําเนินการกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอและ

การแขงขันตอบปญหาดานวิทยาศาสตรและวิทยาการ

สุขภาพสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับประเทศ ในวันราชภัฏ ประจําป 2565 โดยมี 

อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฯ เปน

ประธานเปดกิจกรรมฯ และมีผูชวยศาสตราจารย ดร.

วนิดา ดุรงคฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรและ

วิทยาการสุขภาพ นําคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

ประกอบดวย ผูชวยคณบดี อาจารย และนักศึกษา จัด

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ และการแขงขันตอบ

ปญหาดานวิทยาศาสตรและวิทยาการสุขภาพฯ 

กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแนะแนว

ประชาสัมพันธ และนําเสนอภาพลักษณ อัตลักษณ

ของคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ ซึ่ง

ประกอบดวยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการแพทยแผนไทย และ

หลักสตรประกาศนียบัตรผชวยพยาบาล และเพื่อเปน

กระบวนการจัดการแขงขันตอบปญหาดาน

วิทยาศาสตรและวิทยาการสุขภาพฯ 

1. การประชาสัมพันธและการสรางการมีสวน

รวมของนักเรียน ครู และผูปกครอง โดยการ

จัดกิจกรรมที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ รูปแบบ

ออนไลน การใหนักศึกษาปจจุบันและศิษย

เกาประชาสัมพันธถึงโรงเรียนตนสังกัด และ

การมอบเกียรติบัตรใหทุกคนที่เขารวมกิจกรรม

2. การถายทอดการแขงขันฯในสื่อออนไลน 

เพื่อเพิ่มการรับรูและการเขาถึงของ

กลุมเปาหมาย และสรางการรับรูในชื่อ

รายการวา ระดับประเทศ ซึ่งในนิยามคือ มี

นักเรียนที่เขารวมมาจากโรงเรียนที่แตกตาง

กันแตละภาค ครบททั้ง 4 ภาค ไดแก

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต

3. การสอดแทรกวิธีการแนะแนวการศึกษาตอ

โดยใชนักศึกษาปจจุบัน ในลักษณะกึ่งทางการ

 เพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรของ

1. อุปกรณการ

ถายทอดสดไม

เพียงพอ จึงแกไขโดย

การใชงบประมาณใน

การจัดจางทรัพยากร

จากหนวยงานภายนอก

2. นักศึกษาที่สมัคร

เขารวม บางทานไม

สามารถเขารวมไดใน

วัน เวลา ดังกลาว

1. ควรเพิ่มอุปกรณที่

เกี่ยวของใหมากขึ้น

2. ควรเพิ่มระยะเวลาการ

สมัคร และชองทางการ

ติดตอเมื่อผูเขารวม

กิจกรรมพบอุปสรรค

3. ควรเพิ่มระยะเวลาการ

แนะแนวที่สอดแทรกใน

กิจกรรมการแขงขันฯ ให

มากขึ้น

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมยอยที่ 2 (คณะวิทยาการจัดการ)

กิจกรรม PBRU OPEN HOUSE 2022

 

1.วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม

1.1 เพื่อแนะแนวประชาสัมพันธการรับ

นักศึกษาเชิงรุก PBRU OPEN HOUSE 

2022 คณะวิทยาการจัดการ

1.2  เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาเขามา

ศึกษาตอคณะวิทยาการจัดการ

1.3  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ

ของผูที่สนใจเขามาศึกษาตอหลักสูตรของ

คณะวิทยาการจัดการ

จํานวนสื่อ

ประชาสัมพันธเชิงรุก 

PBRU OPEN HOUSE 

2022

นักศึกษามีความรู

ความเขาใจตอ

หลักสูตรตางๆของ

คณะวิทยาการจัดการ

1. เชิงปริมาณ

 - จํานวนสื่อประชาสัมพันธเชิงรุก PBRU OPEN HOUSE 2022 

คณะวิทยาการจัดการ	 เปาหมาย 2 สื่อ / ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย

2. เชิงคุณภาพ

- นักศึกษามีความรูความเขาใจตอหลักสูตรตางๆของคณะ

วิทยาการจัดการ เปาหมาย ระดับมาก (>3.51) / ผลการ

ดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย

3. เชิงเวลา

- กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด	เปาหมาย  ไตรมาส 2

 / ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย

4. เชิงงบประมาณ

 - คาใชจายของกิจกรรมเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ เปาหมาย  

30,000 บาท / ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย

30,000.00 30,000.00 ผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอคณะวิทยาการจัดการเปนไป

ตามเปาหมายที่เพิ่มขึ้น และผูที่สนใจเขามาศึกษาตอ

หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการเกิดความรูความ

เขาใจในหลักสูตรตางๆของคณะ

การสรางความเขมแข็งและเพิ่มจํานวน

นักศึกษาใหกับสาขาวิชาจําเปนตองมีการ

จัดทําสื่อประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิง

รุกคณะวิทยาการจัดการ เพื่อแนะแนว

การศึกษาตอใหกับผูที่สนใจเขาศึกษาตอใน

คณะวิทยาการจัดการ

ในสถานการณโรค

ระบาดโควิททําใหมี

ผลกระทบกับ

แผนการจัดกิจกรรม

และจํานวนนักศึกษา

ที่สมัครเขาศึกษาตอ

คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมยอยที่ 3 (คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย)ี

กิจกรรม PBRU OPEN HOUSE 2022 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม

1.1 เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร         

1.2 เพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะความรู

ทางวิชาการ

1.3  เพื่อสรางเครือขายทางวิชาการ

1. จํานวนสื่อ

ประชาสัมพันธ

2. จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม

1. ผูเขารวมกิจกรรม

มีความสนใจเขา

ศึกษาตอในคณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

2. ผูเขารวมกิจกรรม

ไดรับการสงเสริม

และพัฒนาทักษะทาง

วิชาการ

1. เชิงปริมาณ		

- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ เปาหมาย 1 สื่อ / ผลการดําเนินงาน 1

 สื่อ

- จํานวนของผูเขารวมกิจกรรม (คน) เปาหมาย >=60 คน / ผล

การดําเนินงาน82  คน (ผูแขงขันรวมคณะ)

- จํานวนผูเขาชมสื่อและประชาสัมพันธออนไลน เปาหมาย >=200

 คน / ผลการดําเนินงาน4,375 คน 

2. เชิงคุณภาพ		

- รอยละของการเพิ่มของนักศึกษาแรกเขาเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 5 / ผลการดําเนินงาน ยังไมสามารถ

ระบุขอมูลได (รอขอมูลการเขาของนักศึกษา ปการศึกษา 2565)

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด	ไตรมาส 2	 

ไตรมาส 2 (มีนาคม)

4. เชิงงบประมาณ	30,000	30,000

30,000.00 30,000.00 1. สถานะของกิจกรรม - ดําเนินการแลวเสร็จ

2. ลักษณะกิจกรรม - ประกวดแขงขันออนไลน โดยมี

กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ 2 กิจกรรม 

ประกอบดวย ตอบปญหาคณิตศาสตร และ ประกวด

แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร		 



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมยอยที่ 4 (คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร) 

กิจกรรม  “PBRU OPEN HOUSE  2022

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร”    

1.วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

เพื่อประชาสัมพันธ แนะแนวใหกับ

นักเรียน

1.1 จํานวน VTR คณะฯ ศูนยเรียนรู และศูนยพิเศษ เปาหมาย 1 

เรื่อง ผลการดําเนินงาน ได VTR จํานวน 1 เรื่อง

1.2 จํานวนสาขาที่ไดรับการเผยแพร เปาหมาย 4 สาขาวิชา ผล

การดําเนินงาน ทําการถายทํา VTR เผยแพรทั้ง 4 สาขา

1.3 ฐานการเรียนรูทางการเกษตร เปาหมาย 6 ฐาน ผลการ

ดําเนินงาน  ฐานการเรียนรูทั้งหมด 6 ฐานไดรับการเผยแพร และ

นําเสนอไดแก 1. ฐานการเรียนรูการเลี้ยงแพะ 2. เทคโนโลยีการ

เพาะเห็ด       3. การผลิตไกไข  4. การปลูกผักตั้งโตะ5. ไมผล

เศรษฐกิจ และ6. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

1.4 จํานวนนักเรียนที่ใหความสนใจไมนอยกวารอยละ เปาหมาย 

รอยละ 80 ผลการดําเนินงาน มากกวา รอยละ 80

15,000.00 15,000.00  การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  และได 

VTR ที่สามารถแนะนําและใหความเขาใจกับนักเรียน

ที่จะมาศึกษาตอไดชัดเจนขึ้น  และไดทําการเผยแพร

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว  และสา

มารใช VTR ดังกลาวในสวนของงานแนะแนว หรืองาน

 open house ของคณะไดอีกครั้ง

การจัดเตรียมเรื่องราวในการถายทําควรเพิ่ม

ความนาสนใจมากขึ้น

เรื่องของการเบิกจาย

ลาชา และเปนชวง

สถานการณโควิด  ทํา

ใหการมีสวนรวมของ

นักศึกษา  หรือ

สถานการณจริงในการ

เรียนการสอนแบบ on

 sight จัดทําไดอยาก 

 และไมสมบูรณ

ควรมีการนัดแนะ

จัดเตรียมงานใหชัดเจน 

รวดเร็วกวานี้ เพื่อการ

ทํางาน และผลงานที่ได

ประสิทธิภาพ

กิจกรรมยอยที่ 5 (คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

กิจกรรม PBRU OPENHOUSE 2022 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการกับ

โรงเรียนในเครือขาย (MOU) 

2. เพื่อประชาสัมพันธแนะนําคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายชั้น ม.4-ม.6 

ในเขตพื้นที่บริการ 

เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธและ

จังหวัดใกลเคียงรับรู

การประชาสัมพันธ

ขอมูลของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเพิ่มขึ้นรอยละ 5

 ของนักศึกษาแรกเขา

1. เชิงปริมาณ - จํานวนสื่อแนะแนวประชาสัมพันธแนะนําคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน  เปาหมาย 1 สื่อ ผลการดําเนินงาน

  1 สื่อ บรรลุ

2. เชิงคุณภาพ - การรับรูขอมูลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศของ

กลุมเปาหมาย เปาหมาย รอยละ 80 ผลการดําเนินงาน รอยละ 80

3. เชิงเวลา - กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด เปาหมาย

 รอยละ 80 ผลการดําเนินงาน รอยละ 80 

4. เชิงงบประมาณ -  รอยละ เปาหมาย รอยละ 100 ผลการ

ดําเนินงาน 51.1 

30,000.00 15,440.00 จากผลการดําเนินงานกิจกรรม PBRU OPENHOUSE 

2022 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น

เพื่อประชาสัมพันธขอมูลของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศในดานการเรียนการสอนและสิ่งอํานวย

ความสะดวก ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ทางคณะได

ดําเนินการจัดรวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีในรปแบบ

ออนไลน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการแขงขัน

ทักษะทางวิชาการของแตละสาขาวิชาทั้งในรูปแบบ

ออนไลนและออนไซต เพื่อเปนการนําเสนอความโดด

เดนของแตละสาขาวิชาที่ไดจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ประชาสัมพันธใหกับโรงเรียนและนักเรียนที่เขารวม

กิจกรรมไดรับรูขอมูลในการเขามาศึกษาตอในคณะ

องคความรูที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมใน

ครั้งนี้ไดรับรูถึงขอมูลในแตละสาขาวิชาและ

แนวทางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ของคณะ

ปญหาและอุปสรรค

ในการดําเนินกิจกรรม

 ชวงระยะเวลาในการ

จัดทําขอมูล

ประชาสัมพันธมีเวลา

ในการเตรียมตัวนอยไป

ควรมีระยะเวลาในการจัด

กิจกรรมและเพิ่มเวลาใน

การเตรียมขอมูล



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมยอยที่ 6 (คณะครุศาสตร)

PBRU OPEN HOUSE 2022 คณะครุ

ศาสตร

1. วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม

1.1 เพื่อการประชาสัมพันธหลักสูตร

1.2 เพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะความรู

ทางวิชาการ

1.3 เพื่อสรางเครือขายทางวิชาการ

1. เชิงปริมาณ

          - จํานวนสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 1 สื่อ

2. เชิงคุณภาพ

          - การเพิ่มของนักศึกษาแรกเขา เมื่อเทียบกับปที่ผาน รอย

ละ 5

3. เชิงเวลา

         - กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 2

4. เชิงงบประมาณ

          - 30,000 บาท

5. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 30,000 บาท เบิกจายจริง 30,000 

คงเหลือ - บาท

30,000.00 30,000.00 1. มีนักเรียนสนใจเขาศึกษาตอในคณะครุศาสตรเพิ่มขึ้น

2. นักเรียนและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ

1. ผลการประเมิน 

2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม

3. จํานวนนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2566 

สถานการณโควิดที่ไม

ตองจัดแบบจํากัด

จํานวน

กิจกรรมที่ 10 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปจัดการศึกษาในยุกปกติวิถีใหม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (6566000015) / 200,000.00 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม การพัฒนาเทคนิคการทําสื่อใน

รายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูแบบ 

Blended Learning

วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม

1.1 เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนการ

สอนที่มีการจัดการเรียนรูแบบ Blended

 Learning ดวยเทคนิคการทําสื่อการ

เรียนรูที่มุงผลลัพธและทันสมัยสอดคลอง

กับการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม

1.2 เพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ

การทําโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของนักศึกษาผานการฝกปฏิบัติใน

รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหรือ 

Blended Learning

1.3 เพื่อยกระดับทักษะดานวิชาการของ

นักศึกษาใหเปนนักกระบวนกรที่สามารถ

บริหารโครงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ผานสื่อการจัดการเรียนรู

สื่อการสอนดิจิทัลใน

รายวิชาที่มีการจัดการ

เรียนรูแบบ Blended 

Learning 

รายวิชาที่มีการ

จัดการเรียนรูแบบ 

Blended Learning

 สามารถนําสื่อการ

สอนดิจิทัลไปจัดการ

เรียนรูแบบ Blended

 Learning ใน

หลักสูตร

คอมพิวเตอรประยุกต

ได

1. เชิงปริมาณ

1.1 รอยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูแบบ Blended 

Learning เปาหมาย รอยละ 80 ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย

1.2 จํานวนหลักสูตรที่มีการใชระบบบริหารจัดการเรียนรู 

(Learning Management System) ตามวัตถุประสงคของ 

แพลตฟอรม (Platform) ตามมาตรฐานสากลสําหรับการจัดการ

เรียนรูสมัยใหม  เปาหมาย 1 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน บรรลุ

ตามวัตถุประสงค

1.3 รายวิชาที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ Blended Learning 

 เปาหมาย 1 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

1.4 ผูเขาอบรม เปาหมาย 25 คน / ผลการดําเนินงาน 76 คน

2. เชิงคุณภาพ รอยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเปนที่พึงพอใขของ

สถานประกอบการระดับ 3.51 ขึ้นไป เปาหมายรอยละ 90 ผลการ

ดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย

20,000.00 14,400.00  ผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ Blended Learning  

และรายวิชาการบริหารโครงการดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 7133407 สามารถนําสื่อการสอนดิจิทัล

ไปจัดการเรียนรูแบบ Blended Learning ใน

หลักสูตรคอมพิวเตอรประยุกต

องคความรูที่ไดรับจากการดําเนินโครงการคือ

วิธีการผลิตสื่อการสอนแบบ Blended 

Learning ที่ตองคํานึงถึงผูเกี่ยวของทั้งผูสอน 

ผูเรียน และระบบบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่

จะรองรับแพลทฟอรม รวมถึงความพรอม

ของทรัพยากรคอมพิวเตอรของนักศึกษาเปน

สําคัญ

เกิดภาวะการระบาด

ของโรคไวรัสเปน

ปจจัยคุกคามการ

ดําเนินการจัด

โครงการในบาง

ประเด็นคือการอบรม

ในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรไม

สามารถกระทําได ทํา

ใหขาดผลเชิงประจักษ

ในการทดลองใชสื่อ

การสอนควบคูกับการ

ซักถามผูสอน

การผลิตสื่อดิจิทัลควรจัด

งบประมาณเฉพาะเพื่อให

สามารถจัดหาซอฟตแวรที่

ใชในการพัฒนารายวิชาได

โครงการที่ 7 โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงคนักศึกษาคณะครุศาสตร / 100,000.00 บาท / คณะครุศาสตร

กิจกรรมยอยที่ 1 เสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค

วัตถุประสงค

1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูในทักษะ

การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT 

Literacy)

2. ผูเขารวมกิจกรรมมีทักษะการรูเทาทัน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)

1. เชิงปริมาณ

          - นักศึกษาเขารวม จํานวน 100 คน

2. เชิงคุณภาพ

          - ผูเขารวมทดสอบผานดานความรูในทักษะการรูเทาทัน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รอยละ 80

          - ผูเขารวมทดสอบผานดานทักษะการรูเทาทันเทคโนโลยี

สารสนเทศ  รอยละ 80

3. เชิงเวลา

          - สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด รอยละ 100

4. เชิงงบประมาณ

          - งบประมาณ ไดรับจัดสรร  43,000   บาท เบิกจายจริง 

2,800 บาท คงเหลือ 40,200 บาท

43,000.00 2,800.00 1. ผูเขารวมมีความรูในทักษะการรูเทาทันเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ผูเขารวมมีทักษะการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูในทักษะการ

รูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)

2. ผูเขารวมกิจกรรมมีทักษะการรูเทาทัน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)

ผูเขารวมกิจกรรมไมใส

ใจขณะอบรม

วิทยากรมีการถามตอบ

เปนระยะ มีการทดสอบ 

และนําผลมาพิจารณาการ

ใหเครดิตกิจกรรม

กิจกรรมที่ 21 เสริมสรางสุขภาวะเรื่องเพศศึกษาและสุขภาพจิต / 21,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพจิตที่ดีสําหรับ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 ออนไลน (จากชื่อกิจกรรมเดิม 

เสริมสรางสุขภาวะเรื่องเพศศึกษาและ

สุขภาพจิต)

1. วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจใน

การเสริมสรางสุขภาพจิตที่ดีเมื่อเขาสูวัยรุน		

1. เชิงปริมาณ ผูเขารวมกิจกรรม เปาหมาย 150 คน / ผลการ

ดําเนินงาน 190 คน

2. เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่รวมโครงการ เปาหมาย 3.51

 / ผลการดําเนินงาน 3.51

- ระดับการนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน	เปาหมาย 4.51

 / ผลการดําเนินงาน 4.62

3. เชิงเวลา เปาหมาย ไตรมาส 2 / ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2

4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 21,000 บาท / ผลการดําเนินงาน 

21,000 บาท

21,000.00 21,000.00 คณะวิทยาศาสตรฯ ตองการปลูกฝงและใหความรูแก

นักศึกษาเรื่องเพศศึกษาและสุขภาพจิต เพื่อให

นักศึกษาไดมีความรูและวิธีการดูแลตนเองในวัยรุน

และสามารถถายทอดความรูใหผูอื่นไดรับทราบตอไป 

จึงไดจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพจิตที่ดีสําหรับ

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อให

นักศึกษามีความรูความเขาใจในการเสริมสราง

สุขภาพจิตที่ดีเมื่อเขาสูวัยรุน วิทยากรโดย อาจารย

ประเสริฐ  ศรีนวล อาจารยประจําสาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ

เปนกิจกรรมที่ใหนักศึกษาไดสรางเสริม

ปลูกฝงและใหความรูแกนักศึกษาเรื่อง

เพศศึกษาที่เหมาะสมและสุขภาพจิตในสังคม

ปจจุบัน เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูและ

วิธีการดูแลตนเองในวัยรุนและสามารถ

ถายทอดความรูใหผูอื่นไดรับทราบตอไป

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของไวรัส 

COVID 19 จึงทําให

การจัดกิจกรรมลาชา

กวาเดิม

อยากใหลดการบรรยาย

และใหมีการทํากิจกรรม

มากกวานี้

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมที่ 23 พัฒนาสมรรถนะผูประกอบการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ / 21,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะผูประกอบการ

ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ

1. วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

เพื่อพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ

ของนักศึกษา	

1. เชิงปริมาณ เปาหมาย 100 คน / ผลการดําเนินงาน 100 คน

2. เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่รวมโครงการ เปาหมาย 3.51

 / ผลการดําเนินงาน 3.51

- ระดับการนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน	เปาหมาย 4.32

 / ผลการดําเนินงาน 4.40

3. เชิงเวลา เปาหมาย ไตรมาส 2	/ ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2

4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 21,000 บาท / ผลการดําเนินงาน 

21,000 บาท

21,000.00 21,000.00 คณะวิทยาศาสตรฯ จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ

ผูประกอบการสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯโดย

 อาจารยจันทรา  ธนีเพียร และ อาจารยจรรยาพร  

บุญเหลือ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เพื่อพัฒนาและ

เสริมสรางนักศึกษาใหมีทักษะในการเปน

ผูประกอบการ เพราะคณะมีสาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการประยุกต และ สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

ศิลปะการประกอบอาหาร ที่มุงเนนดานอาหาร การ

ทองเที่ยว และนักศึกษาสายครู ซึ่งมีความจําเปนอยาง

ยิ่งในยุค Thailand 4.0 สามารถปรับใชกับธุรกิจของ

ตัวเองและตอยอดธุรกิจออนไลนได มีแนวคิดการขาย

สินคาที่เหมาะสม วิธีการคํานวณหากําไร ตนทุนของ

สินคา รายรับ รายจาย ที่ถูกตอง

 เปนกิจกรรมที่ใหนักศึกษามีความรูและเห็น

ถึงความสําคัญของทักษะการเปน

ผูประกอบการ รวมถึงการวางแผนการตลาด 

การคํานวณตนทุนสินคา เพื่อปรับใชกับธุรกิจ

ของตัวเองและนําไปตอยอดธุรกิจออนไลนใน

ยุคปจจุบันไดอยางดี 

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของไวรัส 

COVID 19 จึงทําให

การจัดกิจกรรมตอง

เปนรูปแบบออนไลน

กิจกรรมที่ 26 การพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / 100,000.00 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมยอยที่ 1 การพัฒนา soft skills 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

“วิศวกรสังคม”

วัตถุประสงค

1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเกี่ยวกับ

เครื่องมือทางวิศวกรสังคม

2. ผูเขารวมกิจกรรมมีทักษะการใช

เครื่องมือทางวิศวกรสังคม

ผูเขารวมทดสอบผาน

ดานความรูเกี่ยวกับ

เครื่องมือทางวิศวกร

สังคม รอยละ 80

นักศึกษาที่เขารวม

การอบรบเชิง

ปฏิบัติการความรู

และทักษะในการใช

เครื่องมือของวิศวกร

สังคม เครื่องมือ

วิศวกรสังคม อาทิ 

ฟาประทาน นาฬิกา

ชีวิต Timeline

พัฒนาการ Timeline

 กระบวนการ M.I.C.

 Model

1. เชิงปริมาณ

        จํานวนนักศึกษาเขารวม เปาหมาย 50 คน ผลการ

ดําเนินงาน  50 คน 

2. เชิงคุณภาพ

        ผูเขารวมทดสอบผานดานความรูเกี่ยวกับเครื่องมือทาง

วิศวกรสังคม เปาหมาย รอยละ 80 ผลการดําเนินงาน รอยละ 80

3. เชิงเวลา 

       สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด เปาหมาย รอยละ 

100 ผลการดําเนินงาน รอยละ 100 

4. เชิงงบประมาณ

        งบประมาณไดรับการจัดสรร 8,300 บาท เปาหมาย 8,300 

ผลการดําเนินงาน 8,300 บาท 

8,300.00 8,300.00 นักศึกษาที่เขารวมการอบรบเชิงปฏิบัติการความรูและ

ทักษะในการใชเครื่องมือของวิศวกรสังคม เครื่องมือ

วิศวกรสังคม อาทิ ฟาประทาน นาฬิกาชีวิต 

Timelineพัฒนาการ Timelineกระบวนการ M.I.C. 

Model และผูเขารวมทดสอบผานดานความรูเกี่ยวกับ

เครื่องมือทางวิศวกรสังคม รอยละ 80 อีกทั้งยัง

สามารถนําไปประยุกตใชกับสถานณการ จําลองตาม

กระบวนการเรียนรูจากวิทยากรไดอยางสมบูรณ

ครบถวน 

นักศึกษาที่เขารวมการอบรบเชิงปฏิบัติการ

ความรูและทักษะในการใชเครื่องมือของ

วิศวกรสังคม และสามารถนําไปประยุกตใช

กับการลงพื้นรวมปฏิบัติงานกับทางโรงเรียนที่

เขารวมโครงการตอไป 

เนื่องดวยสถานการณ

โควิด -19 ทําให

นักศึกษาบางสวนที่

อยากเขารวมการ

อบรม แตอยูกลุมเสี่ยง

 และติดเชื่อไวรัส 

ไมไดสามารถเขารวม

การอบรมในครั้งนี้ 



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมที่ 28 โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตใหพรอมทํางานดวยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ New normal ในสังคมปกติวิถีใหม / 10,000.00 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ

กิจกรรม โครงการพัฒนาอัตลักษณและ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตให

พรอมทํางานดวยวิชาการ วิชาชีพและ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ 

New normal ในสังคมปกติวิถีใหม 

(กิจกรรมบรรยายการสื่อสารเพื่อการ

บริการที่เปนเลิศตอบโจทยผูประกอบการ

สุขภาพ)

2. วัตถุประสงค

2.1 พัฒนาทักษะชีวิต ในเรื่องการสื่อสาร

เพื่อการบริการที่เปนเลิศตอบโจทย

ผูประกอบการสุขภาพ

นักศึกษาคณะพยาบาล

ศาสตรและวิทยาการ

สุขภาพมีทักษะการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

บัณฑิตคณะพยาบาล

ศาสตรและวิทยาการ

สุขภาพมีทักษะการ

สื่อสารเปนเลิศตอบ

โจทยผูประกอบการ

สุขภาพ

1. เชิงปริมาณ  

		- รอยละของนักศึกษาทั้งคณะเขารวมกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณ

และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค และพัฒนาทักษะ

ศตวรรษที่ 21 เปาหมาย รอยละ 60 / ผลการดําเนินงาน รอยละ 

80

2. เชิงคุณภาพ 

		- รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจใน

การบรรยายการสื่อสารเพื่อการบริการที่เปนเลิศตอบโจทย

ผูประกอบการสุขภาพ > 3.51 เปาหมาย ≥ 3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน 4.47

3. เชิงเวลา 

		- โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด เปาหมาย ไตรมาส 2 

 / ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2

4. เชิงงบประมาณ

		- ไดรับจัดสรร 10,000 บาท เบิกจายจริง 10,000 บาท คงเหลือ -

 บาท

10,000.00 10,000.00 ตามที่ คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ

ไดรับอนุมัติใหจัดกิจกรรม “บรรยายการสื่อสารเพื่อ

การบริการที่เปนเลิศตอบโจทยผูประกอบการสุขภาพ”

 วันที่ 9 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน เพื่อเปน

การเพิ่มทักษะชีวิต ในเรื่องการสื่อสารเพื่อการบริการที่

เปนเลิศตอบโจทยผูประกอบการสุขภาพ

โดยการจัดกิจกรรมดังกลาว คณะกรรมการกิจการ

นักศึกษา ไดจัดทํา แบบสอบถามเพื่อสํารวจความ

คิดเห็นของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 241 คน 

เพื่อนําผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมไปปรับปรุงและ

พัฒนากิจกรรมในครั้งตอไป ซึ่งสามารถสรุปผลการ

ประเมินไดดังนี้

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

	- รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม	4.41 ระดับมาก

	- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.29	

ระดับมาก

	- ความรูที่ไดรับจากการบรรยายเรื่องการสื่อสาร 4.45 

ระดับมาก

	- สามารถนําความรเรื่องการสื่อสารไปใชประโยชน

จากการดําเนินกิจกรรมเรื่องบรรยายการ

สื่อสารเพื่อการบริการที่เปนเลิศตอบโจทย

ผูประกอบการสุขภาพ พบวา เนื้อหาเปน

ประโยชนมาก และนักศึกษาใหความสนใจกับ

กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในหัวขอนี้ควรบรรจุเปน

ซึ่งทักษะนี้เปน soft skill ที่สําคัญสําหรับ

นักศึกษาสายวิทยาศาสตรสุขภาพ ควรเพิ่ม

ลักษณะกิจกรรมใหสามารถวัดทักษะเหลาให

ชัดเจนมากขึ้น หลังการรวมกิจกรรมแลว เชน

 การทํา work shop เปนตน

การฟงบรรยายแบบ

ออนไลนอาจทําให

นักศึกษาไมสามารถ

โตตอบหรือมีสวนรวม

ไดอยางเต็มที่

รูปแบบการดําเนิน

กิจกรรมในปงบประมาณ

ถัดไป  อยากใหจัด

กิจกรรมในลักษณะนี้อีก

และมีรูปแบบ on site 

และมีการลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมยอยที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาที่เนนผลลัพธการเรียนรูของ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

1. วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม

1.1 นักศึกษาสามารถสรางและพัฒนา

เกมสคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม Unity 

ได  

1.2 นักศึกษาวิเคราะหและประมวลผล

ภาพและการมองเห็นของคอมพิวเตอรได

จํานวนผลงานที่สราง

โดยนักศึกษาจํานวน 

20 ชิ้นงาน

นักศึกษาสามารถตอ

ยอดเปนโครงการ

ทางดานคอมพิวเตอร

ได

1. เชิงปริมาณ - จํานวนผูเขาอบรมไ เปาหมาย ไมนอยกวา 25 คน

 ผลการดําเนินงาน 76 คน บรรลุ

2. เชิงคุณภาพ - จํานวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ที่ไดรวม

แขงขันทักษะดานวิชาการ เปาหมาย 2 ชิ้น ผลการดําเนินงาน อยู

ระหวางดําเนินการ 

3. เชิงเวลา - กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด เปาหมาย

 สิ้นสุดโครงการเดือนสิงหาคม ผลการดําเนินงาน ดําการเสร็จสิ้น

เดือนมีนาคม บรรลุ

4. เชิงงบประมาณ -  รอยละของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรให

ดําเนินโครงการ เปาหมาย 97.9 ไมบรรลุเปาหมาย 

26,060.00 25,900.00 ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเกมส

คอมพิวเตอรและการประมวลผลภาพ สามารถนํา

ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในงาน สรางผลงานของ

ตนเองได     

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เปนการจัดในรูปแบบ

ผสมผสานผานระบบ VDO conference ซึ่ง

การสื่อสารในบางชวงเวลามีการหยุดชะงัก

เนื่องจากสัญญาณอินเทอรเน็ตขาดหายไปใน

ชวงเวลา 

ในการจัดกิจกรรม

ครั้งนี้เปนการจัดใน

รูปแบบผสมผสาน

ผานระบบ VDO 

conference ซึ่งการ

สื่อสารในบาง

ชวงเวลามีการ

หยุดชะงักเนื่องจาก

สัญญาณอินเทอรเน็ต

ขาดหายไปในชวงเวลา 

1. ดีมาก อยากใหจัดอีก 

2. ควรจัดซ้ําๆ เพื่อใหเกิด

ความเชี่ยวชาญ สามารถ

นําความรูไปประยุกตใช

กับระบบอื่น  ๆ 

3. ไดรับความรูมากมาย 

วิทยากรมีประสบการณ

มาก ยกตัวอยางจาก

ประสบการณทําใหเขาใจ

งาย

โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Outcome-based education : OBE)

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่เนนผลลัพธการเรียนรูของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (6569000001) / 26,060.00 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมยอยที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการของนักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเว็บ

และมัลติมีเดีย

วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

นักศึกษาสามารถพัฒนาชิ้นงานโดยใช

การสรางแอนิเมชัน (Animation) หรือ

โปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่ได 

1. เชิงปริมาณ - จํานวนผูเขาอบรมไมนอยกวา เปาหมาย 30 คน 

ผลการดําเนินงาน 62 คน บรรลุ

2. เชิงคุณภาพ - จํานวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ที่ไดรวม

แขงขันทักษะดานวิชาการ เปาหมาย 1 ชิ้น ผลการดําเนินงาน อยู

ระหวางดําเนินการ 

3. เชิงเวลา - กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด เปาหมาย

 สิ้นสุดโครงการเดือนสิงหาคม ผลการดําเนินงาน ดําเนินการเสร็จ

สิ้นเดือนมีนาคม บรรลุ 

4. เชิงงบประมาณ - รอยละของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรให

ดําเนินโครงการ  เปาหมาย 26060 ผลการดําเนินงาน 25570 

26,060.00 25,570.00 ไดรับความรู ความเขาใจ ที่ไดรับจากการเขารวม

กิจกรรม สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน

งานของตนเองได                                            

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                              

นักศึกษาสามารถนําความรูจากการฝก

ทดลองปฏิบัติจริงไปตอยอดเปนโครงงาน

ทางดานคอมพิวเตอรได       

ในการจัดกิจกรรม

ครั้งนี้เปนการจัดใน

รูปแบบผสมผสาน

ผานระบบ VDO 

conference ซึ่งการ

สื่อสารระหวาง

วิทยากรสองทานกับ

นักศึกษาผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต

มีปญหาบางชวงเวลา 

ควรมีการจัดอบรมใน

ลักษณะนี้อีกอยางตอเนื่อง

         

กิจกรรมยอยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ

ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานสอบใบ

ประกาศนียบัตร Microsoft Office 

Specialst (MOS) 

1 วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม

    1.1 เพื่อเพิ่มทักษะและความ

เชี่ยวชาญผานการฝกปฏิบัติในรูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก

หลักสูตร

    1.2 เพื่อยกระดับทักษะความ

เชี่ยวชาญดานวิชาการของนักศึกษา

    1.3 เพื่อใหศิษยเกาไดเขารวมการ

อบรมและสามารถนําความรูนั้นไปตอ

ยอดในองคกรของตนเอง

นักศึกษามีความรู 

ความเขาใจ และไดรับ

ทักษะและเทคนิคใน

การใชงาน Microsoft 

Office Word 2016 

นักศึกษาสอบผาน

และไดรับใบ

ประกาศนียบัตร 

Microsoft Office 

Specialist (MOS) : 

Microsoft Office 

Word 2016

1. เชิงปริมาณ 

       - รอยละของนักศึกษาที่ผานการพัฒนาทักษะความสามารถ

ทางวิชาการ/วิชาชีพจากกลุมเปาหมายของโครงการ เปาหมาย 

รอยละ 80 ผลการประเมิน รอยละ 97 

        - จํานวนผูสอบผานทักษะใบประกาศนียบัตร เปาหมาย 27

 คน ผลการประเมิน 33 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

       - จํานวนผูสอบผานทักษะที่ไดรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

เปาหมาย รอยละ 80 ผลการประเมิน 100 

3. เชิงเวลา 

      - กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาทีกําหนด เปาหมาย ไตร

มาส 2 ผลการประเมิน ไตรมาส 2 

27,030.00 26,400.00 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต แขนง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงานรหัส 62 และ รหัส 

63 เขารวมอบรม จํานวน 34 คน และมีผูที่อบรมและ

สอบ จํานวน 33 คน ผลคือ นักศึกษาที่สอบเพื่อรับใบ

ประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist 

(MOS) : Microsoft Office Word 2016 สอบผาน

ทั้งหมด 33 คน แสดงวา การอบรมและสอบเพื่อรับใบ

ประกาศนียบัตรประสบความสําเร็จ 

สําหรับนักศึกษาที่เรียนจบจากสาขาคอมพิวเตอร

ประยุกต แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน ที่มา

เขารวมรับฟง จํานวน 6 คน ไดมีโอกาสไดมาทบทวน

ความรูและมีทักษะมากขึ้น และสามารถที่จะนํา

ความรูที่ไดไปประยุกตใชในหนวยงานของตนเองได

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูเทคนิคการใชงาน

ไมโครซอฟท ออฟฟศ ในระดับที่สูงขึ้น การ

สอบปฏิบัติออนไลน ทําใหนักศึกษามีความ

กระตือรือรน ที่จะฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดทักษะ

ในการใชงานและการสอบปฏิบัติออนไลน

ในชวงระยะเวลาที่จํากัด นักศึกษามีโอกาสได

อานและไดทําความเขาใจกับโจทยที่เปน

ภาษาอังกฤษและนักศึกษาตองปฏิบัติใหได

ตามที่โจทยกําหนดมาในระยะเวลาที่จํากัด  

1. นักศึกษาบางคนมี

ระดับการใช

ภาษาอังกฤษในระดับ

ปานกลาง เมื่อตองใช

ขอสอบเปน

ภาษาอังกฤษและตอง

สอบปฏิบัติใน

ระยะเวลาที่จํากัด ทํา

ใหนักศึกษามีความ

ตื่นเตน มีความวิตก

กังวลในการสอบสูง

และทําใหทําขอสอบ

ไดคะแนนนอยในบาง

วัตถุประสงค 

2. นักศึกษาบางคนใช

ระบบปฏิบัติการที่ตาง

จากที่ทางบริษัท

กําหนด ทําให

นักศึกษาตองลง

กอนดําเนินการสอบ 

อาจารยในแขนง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

สํานักงาน ควรจะมีการ

ติวนักศึกษากอนสอบ 

และนักศึกษาตองฝก

ปฏิบัติใหมากกวาที่เรียน

ในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต (6569000002) / 78,890.00 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การประยุกตใช python เพื่อจัดการงาน

อุตสาหกรรม และเชื่อมโยง IoT

1.วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม

    1.1 เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความ

เขาใจหลักการเขียนโปรแกรมภาษา 

Python ขั้นพื้นฐาน

    1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความเทาทันถึง

เทคโนโลยีตาง ๆ ที่ทํางานโดยการเขียน

ภาษา Python

    1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําภาษา

 Python ไปประยุกตใชในโครงงานวิจัยได

1. เชิงปริมาณ  

         - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  70 คน  บรรลุ

         - จํานวนผลงานนักศึกษาจากการอบรม  2 ผลงาน  บรรลุ

         - จํานวนรายวิชาที่สามารถบูรณาการหรือจัดการเรียนการ

สอนแบบ OBE  2 รายวิชา  บรรลุ

2. เชิงคุณภาพ

          - จํานวนผูสอบ  Post-Test ผาน (คะแนนรอยละ 80 ขึ้น

ไป)  รอยละ 81.43  บรรลุ

3. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร  53,000  บาท เบิกจายจริง  53,000

  บาท คงเหลือ  0  บาท

53,000.00 53,000.00 นักศึกษามีความรูความเขาการหลักการเขียนภาษา 

Python ซึ่งเปนความรูเพิ่มเติมนอกเหนือการเรียน

การสอนในหลักสูตร โดยจากพื้นฐานการเขียน

โปรแกรม Python นักศึกษาสามารถนําไปตอยอดใน

การเขียนโปรแกรมรวมกับไลบรารี่ OpenCV ในการ

ตรวจจับใบหนา รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมการสง

ขอมูลแจงเตือนผานทาง Line Application ดวย 

python ดวยตัวนักศึกษาเอง ซึ่งหลักการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่นักศึกษาไดผานการอบรม 

สามารถนําไปประยุกตใชในรายวิชา หรือโครงงานวิจัย

ที่เกี่ยวกับกับรายวิชา การควบคุมการผลิตในงา

อุตสาหกรรม และรายวิชาระบบสารสนเทศในการ

บริหารงานอุตสาหกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวของ 

เนื่องจากในอุตสาหกรรมปจจุบัน มีการติดตาม

กระบวนการผลิตแบบ real time การแจงเตือนดวย 

Line notify จึงเปนวิธีการที่ทันทวงทีหากเกิดความ

ผิดปกติของกระบวนการ นอกจากนั้น สําหรับการใช

ไลบรารี่ OpenCV ก็สามารถประยุกตใชไดในการ

ตรวจจับ คน สัตว หรือสิ่งของ เพื่อใชในการตรวจนับ

1. พื้นฐานการคํานวณดวย Python ซึ่ง 

Python สามารถดําเนินการกับตัวเลขได 

เชนเดียวกับเครื่องคิดเลข

2. หลักการ control flow ซึ่งจะใชในการ

ควบคุมพฤติกรรมของโปรแกรม โดยหลักการ

นี้สามารถใชไดกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร

โดยทั่วไป 

3. Data structure หรือรูปแบบของการจัด

ระเบียบของขอมูล ซึ่งมีอยูหลายรูปแบบ การ

เลือกใชรูปแบบใหเหมาะสมกับงาน ชวยให

การเขียนโปรแกรมมีความเปนสวยงาม อานได

เขาใจงาย และสะดวกตอการพัฒนา แกไข

4. การสงขอความไปยัง LINE Notify API 

ดวย Python แบบ basic สามารถ

ประยุกตใชไดทั้งงานในทางอุตสาหกรรม และ

งานทางธุรการตางๆ เปนวิธีการแจงเตือนวิธี

หนึ่งที่สะดวก และทันทวงที

เนื่องจากกิจกรรมจัด

ในชวงที่มีการระบาด

ของโรคโควิด-19 ทํา

ใหกิจกรรมตอง

ดําเนินการทั้งใน

หองปฏิบัติการ 

เนื่องจากเปนการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

แตในขณะเดียวกันก็

ตองมีการเพิ่มเติมใน

สวนของการถายทด

สด สําหรับนักศึกษาที่

อยูในพื้นที่ที่มีความ

เสี่ยงสูง ใหสามารถ

เขาอบรมแบบ

ออนไลนได ทําให

นักศึกษาบางสวนที่ไม

อยูในหองปฏิบัติการ

ไมสามารถฝก

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดวยการจัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Outcome-based education : OBE) (6516000003) / 88,000.00 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

โครงการพัฒนาทักษะของผูเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ใหมีสมรรถนะทางวิชาชีพ

งานแมบาน (Housekeeping) ใน

อุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจที่พัก

1.วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม

1.1เพื่อใหนักศึกษามีความรูสามารถ

อธิบายบทบาทและความรับผิดชอบของ

ผูปฏิบัติงานสวนงานแมบานได

1.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาที่สามารถแสดง

ใหเห็นถึงจรรยาบรรณและคุณธรรมใน

วิชาชีพในการเปนพนักงานการทองเที่ยว

และบริการ

1.3  เพื่อใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยง

องคความรูดานการบริการงานแมบานสู

การปฏิบัติจริงและการเรียนการสอนใน

รายวิชา

1. เชิงปริมาณ นักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวและบริการระหวางประเทศ (สองภาษา) จํานวน 60 

คน เขารวมโครงการ เปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ80 / ผลการ

ดําเนินงาน รอยละ 90

2. เชิงคุณภาพ

- นักศึกษามีความรูดานงานแมบานในโรงแรมเพิ่มมากขึ้นโดยผาน

การตอบคําถามจากแบบประเมินโครงการ

- นักศึกษาสามารถประยุกตใชไดกับการเรียนการสอน เปาหมาย 

ไมนอยกวา รอยละ80 / ผลการดําเนินงาน รอยละ 89.13

3. เชิงเวลากิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ธันวาคม 

2564 – มีนาคม 2565 โดยจัดกิจกรรมใน วันที่ 23 กุมภาพันธ 

2565  

4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของโครงการเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ

 6,400 บาท  / ผลการดําเนินงาน 6,400 บาท

17,000.00 6,400.00 การดําเนินโครงการพัฒนาทักษะของผูเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ใหมีสมรรถนะทางวิชาชีพงานแมบาน 

(Housekeeping) ในอุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจที่

พัก ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

และบริการระหวางประเทศ (สองภาษา) คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวม 60 คน 

ประกอบดวย

นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 31 คน จากรายชื่อทั้งหมด 

37 คน และนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 23 คน จาก

รายชื่อทั้งหมด 23 คน รวมทั้งหมด 54 คน

อบรมผาน Google Meet ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 

2565

นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ

ระหวางประเทศ (สองภาษา) เขารวมอบรมโครงการ

พัฒนาทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ใหมี

สมรรถนะทางวิชาชีพงานแมบาน (Housekeeping) 

ในอุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจที่พัก จํานวน 54 คน

 จากนักศึกษาทั้งหมด 60 คน คิดเปนรอยละ 90  

นักศึกษาสาขาอตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ

การเรียนรูแบบผสมผสาน ผลลัพธเพื่อมุงเนน

ใหนักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมี

ประสบการณและความเชี่ยวชาญ เนื่องดวย

ปจจุบันธุรกิจที่พักเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการ

หมุนเวียนและสรางรายไดในเศรษฐกิจ

ทางการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวและบริการ	

ขอจํากัดดานการแพร

ระบาดโควิด 19 ทํา

ใหตองจัดโครงการใน

รูปแบบออนไลน และ.

 ขอจํากัดในการทํา

กิจกรรมภาคปฏิบัติ

ระหวางการอบรม

อาจารยผูรับผิดชอบใน

สาขาควรอบรบและให

ความรูแกนักศึกษากอน

เขารับการอบรมวิชาชีพ

งานแมบาน 

(Housekeeping) และ

หากกิจกรรมสามารถจัด

ในรูปแบบปกติที่ไมใช

รูปแบบออนไลนได ควร

จะจัดใบรูปแบบปกติ เพื่อ

นักศึกษาจะไดมีฝกการ

ปฏิบัติการระหวางการ

ฝกอบรม		     

กิจกรรมที่ 45 การพัฒนาทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ใหมีสมรรถนะทางวิชาชีพงานแมบาน (House Keeping) ในอุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจที่พัก (6539000007) / 17,000.00 บาท / คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตรที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาผลผลิตและนวัตกรรมดานการศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนทองถิ่น

วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานงานวิจัยจาก

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับ

นักศึกษาครู

2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูให

พรอมทํางานดวยวิชาการวิชาชีพ

3. เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู

จากกระบวนการเรียนการสอนสําหรับ

นักศึกษาครูรวมกับครูประจําการ

1. จํานวนสื่อ/

นวัตกรรมนําไปใช

ประโยชน อยางนอย 1

 ชิ้น

2. จํานวนงานวิจัย/

บทความวิจัยที่ ไดรับ

การตีพิมพหรือนําเสนอ

ในเวทีระดับชาติ/

นานาชาติ อยางนอย 

20 เรื่อง

1. จํานวนงานวิจัย/

บทความวิจัยที่ ไดรับ

การตีพิมพหรือ

นําเสนอในเวที

ระดับชาติ/นานาชาติ

 อยางนอย 20 เรื่อง

2. จํานวนผลงาน

ไดรับรางวัล 7 รางวัล

 ประกอบดวย 

บทความระดับยอด

เยี่ยม 1 รางวัล 

บทความระดับดีเดน 

1 รางวัล บทความ

ระดับดี 3 รางวัล 

นําเสนอระดับดีเดน 1

 รางวัล และนําเสนอ

ดี 1 รางวัล

1. เชงปรมาณ

       - จํานวนสื่อ/นวัตกรรม เปาหมาย 1 ชิ้นงาน ผลการ

ดําเนินงาน 25 ชิ้นงาน 

       - จํานวนงานวิจัย/บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพหรือ

นําเสนอในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ เปาหมาย 20 เรื่อง ผลการ

ดําเนินงาน 25 เรื่อง 

       - จํานวนผลงานไดรับรางวัล เปาหมาย 1 รางวัล ผลการ

ดําเนินงาน 7 รางวัล 

2. เชิงคุณภาพ 

      - ผลของกิจกรรมทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยที่เนนการ

เรียนรูจากการปฏิบัติจริงรวมกับโรงเรียน เปาหมาย มากกวารอย

ละ 80 ผลการดําเนินงาน มากกวารอยละ 80 

3. เชิงเวลา 

     - ระยะเวลาในการจัดอบรม เปาหมาย 6 วัน ผลการ

ดําเนินงาน 6 วัน 

4. เชิงงบประมาณ 

     - สามารถใชงบประมาณจัดทําโครงการตามจํานวน เปาหมาย 

60,000 บาท ผลการดําเนินงาน 42,600 บาท

60,000.00 42,600.00 ดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ

พัฒนาผลงานวิจัยที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง

รวมกับโรงเรียน โดยนักศึกษาสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในการพัฒนานวัตกรรมและบทความวิจัย

จากการเรียนการสอน โดยไดสงบทความวิจัยหรือ

นวัตกรรมจํานวน 25 เรื่อง ไดรับรางวัล

7 รางวัล ประกอบดวย บทความระดับยอดเยี่ยม 1 

รางวัล บทความระดับดีเดน 1 รางวัล บทความระดับดี

 3 รางวัล นําเสนอระดับดีเดน 1 รางวัล และนําเสนอดี

 1 รางวัล นักศึกษาสามารถนําผลการพัฒนาไปตอยอด

ในการสรางนวัตกรรมในชวงการฝกปฏิบัติการสอน

นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนา

นวัตกรรมและบทความวิจัยจากการปฏิบัติจริง

 และไดรับการฝากทักษะในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในครั้งนี้

ระหวางดําเนินการ

เกิดสถานการณโรค

ระบาด โควิด-19 ขึ้น

ทําใหการดําเนินการ

ในการติดตามการ

พัฒนาบทความไดไม

เต็มที่

โครงการที่ 16 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครู สูความเปนเลิศ

เพื่อสงเสริมสมรรถนะบัณฑิตครูสูการ

สอบใบประกอบวิชาชีพครู

1. เชิงปริมาณ

          - นักศึกษาชั้นปที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอยละ 

89.77

2. เชิงคุณภาพ

          - นักศึกษาสามารถสอบผานการทดสอบและประเมิน

สมรรถนะวิชาชีพครู รอยละ 81.23

3. เชิงเวลา

          - ไตรมาส 2

4. เชิงงบประมาณ

 งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 309,750 บาท เบิกจายจริง 309,750 

309,750.00 309,750.00 1. นักศึกษาวิชาชีพครูปที่ 3	จํานวน 405 คน 

2. เขารับการทดสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพคร	ู

จํานวน 348 คน 	คิดเปนรอยละ 85.92

3. ผานทั้ง 4 รายวิชา	จํานวน 34 คน	คิดเปนรอยละ 

8.39

4. ผานอยางนอย 1 รายวิชา	จํานวน 329 คน	คิดเปน

รอยละ 81.23

แนวทางการจัดกิจกรรมและแนวการทดสอบ

เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู 

 

สถานการณโรค

ระบาด ทําให

นักศึกษาจํานวนหนึ่ง

ปวย และจํานวนหนึ่ง

เปนกลุมเสี่ยงสูงทําให

ไมไดเขารวมกิจกรรม 

เขารวมไดไมครบ 100

 เปอรเซ็นต และไมได

รับการสอบตามที่คุรุ

สภากําหนด

กิจกรรมที่ 1 ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงรวมกับโรงเรียน (6566000008) / 60,000.00 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 1 สงเสริมสมรรถนะบัณฑิตครูสูการสอบดานวิชาชีพ (6501000014) / 382,380.00 บาท / คณะครุศาสตร



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการที่ 23 โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ

เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การ

จัดการการเรียนรูโรงเรียนเกษตรกร 

(Farmer Academy) ตามแนวเกษตร

ทฤษฎีใหมอยางมีสวนรวมของทองถิ่น” 

ในรูปแบบนิทรรศการ ขนาด 4.5 x 4.5 

เมตร

1. เชิงปริมาณ

1) จํานวนผูเขารวมชมนิทรรศการ ทั้งรูปแบบออนไลน และออน

ไซต  500 คน /  บรรลุ

2) จํานวนองคความรูจากงานวิจัยที่เผยแพร และสามารถนําไปใช

ประโยชนเพื่อเพิ่มคุณคาและหรือมูลคาตอชุมชน 1 ประเด็น / 

บรรลุ

2. เชิงคุณภาพ

1) ความพึงพอใจของผูเขาชมนิทรรศการ อยูในระดับดีขึ้นไป / 

บรรลุ

2) ผูชมนิทรรศการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับนิทรรศการที่

นําเสนอ รอยละ 80 / บรรลุ

3) เกิดการจัดการความรูจากงานวิจัย 1 ประเด็น	/ บรรลุ

3. เชิงเวลา วันที่  20 – 26 พฤศจิกายน 2564 / บรรลุ

4. เชิงงบประมาณ 217,800.00 บาท / บรรลุ

217,800.00 208,900.00 1) ไดเผยแพรผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีที่สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อเพิ่มคุณคา

และหรือมูลคาตอชุมชน

2) เกิดการเชื่อมโยงเครือขายการทํางานและขยายผล

เพื่อตอยอดการศึกษาวิจัย และการทําการเกษตรตาม

แนวเกษตรทฤษฎีใหมอยางมีสวนรวมของทองถิ่น 

3) เกิดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน เพื่อตอบ

โจทยทาทายของสังคมและสิ่งแวดลอมตาม

วัตถุประสงคของการจัดงานในภาพรวม

การทําการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม

อยางมีสวนรวมของทองถิ่น 

กิจกรรมที่ 1 รวมงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ ป 2564 / 217,800.00 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

การบริหารจัดการวารสาร PBRU 

Science Journal

วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม

1) เพื่อใหนักวิจัยไดมีโอกาสเสนอ

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคใน

ระดับชาติ

2) สนับสนุนกิจกรรมประกันคุณภาพ

การศึกษา ดานการเผยแพรผลงาน

วิชาการและผลงานวิจัยของบุคลากร โดย

เปนแหลงเผยแพรที่มีคุณภาพ

ทําการเผยแพร

บทความจํานวน 16 

เรื่อง/รอบป              

   .

เปนแหลงขอมูลเพื่อ

ใชอางอิงในบทความ

 และการนําบทความ

ที่เผยแพรไปใชใน

การขอตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารย

ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

1. เชิงปริมาณ 

1.1 จํานวนบทความวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐที่ถูกเผย

แพรระดับชาติ เปาหมาย 2 เรื่อง อยูระหวางติดตามผล

1.2 จํานวนบทความวิจัยที่มีคา h-index = 3 เปาหมาย 2 เรื่อง 

อยูระหวางติดตามผล

2. เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจตอวารสารวิทยาศาสตรฯ	ระดับ

 4	อยูระหวางดําเนินการ

3. เชิงเวลา ไตรมาส 4 / ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2

4. เชิงงบประมาณ 25,000 บาท  / 20,500 บาท

25,000.00 20,500.00 สถานะของกิจกรรม - ระหวางดําเนินการ 

ลักษณะกิจกรรม - เปนแหลงเผยแพรบทความวิจัย 

บทความวิชาการ บทความปริทัศน ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) 

และประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

พ.ศ.2564 และ สรางโอกาสในการผลิตผลงานวิจัย 

และผลงานวิชาการของนักศึกษา อาจารย และ

นักวิจัยทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย								

บูรณาการกิจกรรมรวมกับการเรียนการสอน 

1) รายวิชา สัตววิทยา (4032401) จํานวน

นักศึกษา 65 คน

1) จํานวนบทความมี

ใหเลือกไมมากนัก 

ทางกองบรรณาธิการ

ทํางานคอนขางหนัก

ในการพยายามให

บทความหนึ่งๆ ไดรับ

การตีพิมพ แตทั้งนี้

ตองไดคุณภาพ

บทความของวารสาร 

PBRU Science 

Journal ซึ่งสงผลตอ

การนําวารสาร สู TCI

 ฐาน 1  

2) จากปญหาขอที่ 1 

หากวารสารเรียกเก็บ

คาใชจายในการ

พิจารณาบทความ

อาจทําใหจํานวน

บทความนอยลง

1) วารสารจําเปนตอง

เลือกคุณภาพเพื่อให

วารสาร PBRU Science 

Journal คงอยูใน TCI 

ฐาน 2 หรือกาวสู TCI 

ฐาน 1

2) ในเวลาอันใกลนี้

วารสารขอดําเนินการโดย

ยังไมเก็บคาใชจายในการ

พิจารณาบทความ

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการวารสาร PBRU Science Journal (6556000016) / 50,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

1.วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม

	1.1 สรางโอกาสทางการผลิตบทความ

ของนักศึกษา อาจารยและนักวิจัยทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

	1.2 เพิ่มชองทางในการเผยแพรบทความ

ของนักศึกษา อาจารยและนักวิจัยทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

	1.3 เพิ่มศักยภาพของการเปน

สถาบันการศึกษาดานการผลิตผลงาน

วิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการ

ยอมรับทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ

1. เชิงปริมาณ

- จํานวนของบทความวิจัยและบทความวิชาการเผยแพรใน

ฐานขอมูลระดับชาติ จํานวน 25 บทความ ผลการดําเนินงาน 15 

บทความ

- จํานวนเลมที่ลงตีพิมพเผยแพร/ป จํานวน 2 เลม ผลการ

ดําเนินงาน 1 เลม

2. เชิงคุณภาพ ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เทากับ 3.51 ผลการ

ดําเนินงาน 3.51 

3. เชิงเวลา กิจกรรมการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส

 2-3 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2

4. เชิงงบประมาณ มีการเบิกจายงบประมาณ 75,000 บาท ผล

การดําเนินงาน 55,000 บาท

75,000.00 55,000.00 1. ดําเนินการจัดทําวารสารเสร็จเรียบรอยแลว 1 ฉบับ

 จํานวนบทความ 15 เรื่อง 

2. ดําเนินการวารสารในฉบับตอไป โดยสงประเมิน

เรียบรอยแลว จํานวน 15 เรื่อง ยังรวบรวมเอกสาร

เพื่อการเบิกจาย และติดตามรวบรวมเพื่อจัดทําเลม

ฉบับสมบูรณ 

กระบวนการเขียนบทความวิจัย และบทความ

วิชาการ

จํานวนบทความที่สง

เขามามีจํานวนมาก 

ทั้งบรรณาธิการและ

ผูชวยบรรณาธิการ

ตองดําเนินการใหทัน

ตอระยะเวลาการ

ดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 5 จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6592000019) / 75,000.00 บาท / สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทองถิ่น

โครงการที่ 27 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

โครงการการพัฒนาสนับสนุนทองเที่ยว 

อาหาร สุขภาพ และสินคา OTOP เพื่อ

ยกระดับรายไดชุมชนบานแมคะเมยและ

ชุมชนบานพุบอน ตําบลแกงกระจาน 

อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อเพิ่มรายไดในครัวเรือนในชุมชน

บานแมคะเมย และชุมชนบานพุบอน

2. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม และประชาสัมพันธทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมใหเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการแปรรูป

ผลิตภัณฑดานอาหาร บรรจุภัณฑ และ

วิเคราะหทางโภชนาการ สามารถสราง

อาชีพและรายไดใหกับชุมชนบานพุบอน

4. เพื่อพัฒนาดานสุขภาพชุมชนบานแม

คะเมย และชุมชนบานพุบอน ใหมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง การรักษา

สขภาพอยางถกวิธี และสรางรายไดใหกับ

1. องคความรูเรื่องการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2. องคความรูเรื่องการ

แปรรูปผลิตภัณฑ

1. รายไดจากการ

ขายผลิตภัณฑ

2. บุคลากรภายนอก

รูจักสถานที่ทองเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนครัวเรือนเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม ผลการ

ดําเนินงาน 15 ครัวเรือน

1.2 จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน	

ผลการดําเนินงาน 2 รายวิชา

- รหัสวิชา 4093134 การพัฒนาผลิตภัณฑและตํารับอาหาร

- รหัสวิชา 8033201 ธุรกิจสปากับการประยุกตใชในงานแพทย

แผนไทย

	

2. เชิงคุณภาพ ชุมชนในครัวเรือนไดรับความรูในการยกระดับ

ผลิตภัณฑและสินคาชุมชน รอยละ	80

3. เชิงเวลา โครงการสําเร็จตามกําหนดเวลา	ไตรมาส	2

300,000.00 62,235.00 สถานะของกิจกรรม  - ระหวางดําเนินการ		

ลักษณะกิจกรรม

1. การพัฒนาสนับสนุนทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2. การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ การบรรจุผลิตภัณฑ 

และการวิเคราะหทางโภชนาการ

3. การสนับสนุนดานสุขภาพ

4. การพัฒนาสนับสนุนดานสินคา OTOP เปนของที่

ระลึกของชุมชน

องคความรูและบทเรียนที่ไดรับจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม

1. ชุมชน/องคกรที่มีสวนรวมในการพัฒนา

1.1) ชื่อชุมชน/องคกร อบต.ตําบลแกง

กระจาน ตําบลแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

ถายทอดเทคโนโลยีดานการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ

1.2) ชื่อชุมชน/องคกร พัฒนาชุมชน ตําบล

แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ถายทอด

เทคโนโลยีดานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ

2.ผลิตภัณฑ/องคความรู

รวมกับการเรียนการสอน/งานวิจัย

2.1) ชื่อองคความรู การพัฒนาผลิตภัณฑและ

ตํารับอาหาร

2.2) ชื่อองคความรู ธุรกิจสปากับการ

ประยุกตใชในงานแพทยแผนไทย

3  รวมกับชมชน

เนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 

COVID-19 ทําให

กําหนดการจัด

กิจกรรม  บาง

กิจกรรมออกไปเพื่อ

ปองกันการ

แพรกระจายของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 

COVID-19

ควรอนุมัติกิจกรรมภายใน

ไตรมาสแรก เพื่อการ

ดําเนินงานจะไดมีเวลา

การลงพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสนับสนุนทองเที่ยว อาหาร สุขภาพ และสินคาOTOP เพื่อยกระดับรายไดชุมชนบานพุเข็ม ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี / 300,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม

1) เพื่อพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ด 

(1. น้ําพริกเห็ดหยอง 2. ทองมวนเห็ด 3.

เห็ดสามรส) บรรจุภัณฑ สนับสนุนสินคา

 OTOP ใหไดรับการรับรองมาตรฐานอย.  	

2) เพื่อจัดทําแปลงสาธิตการปลูกกาแฟ

แบบอินทรียจากวัสดุเหลือใชของชุมชน 

เชน วัสดุเหลือใชจากการเพาะเห็ด (กอน

เห็ด) ใหเกิดเปนแหลงเรียนรู 	

3) เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนบาน

หนองน้ําดํา การพัฒนามัคคุเทศก (กลุม

เยาวชนรักบานเกิดหนองน้ําดํา) การ

ประชาสัมพันธ และการจัดทําเสนทาง

ทองเที่ยว 	

4) เพื่อสงเสริมการจัดจําหนายสินคาและ

ผลิตภัณฑทางการเกษตร ไดหลากหลาย 

สะอาด ไดมาตรฐาน ชวยใหเกิดรายไดใน

ครัวเรือนและชุมชนเพิ่มสูงขึ้น

องคความรูดานการ

แปรรูปผลิตภัณฑจาก

เห็ด (1. น้ําพริกเห็ด

หยอง 2. ทองมวนเห็ด 

3.เห็ดสามรส) ขั้นตอน

การปลูกกาแฟแบบ

อินทรียจากวัสดุเหลือ

ใชของชุมชน เชน วัสดุ

เหลือใชจากการเพาะ

เห็ด (กอนเห็ด) และ

รูปแบบการพัฒนาการ

ทองเที่ยว โดยการ

ประชาสัมพันธ และ

การจัดทําเสนทาง

ทองเที่ยวของชุมชนใน

รูปแบบสื่อออนไลน 

คลิปวิดีโอ แพลตฟอรม

ตาง ๆ 

 ชุมชนไดรับการ

พัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานผลผลิต

ทางดานเกษตร ได

ผลิตภัณฑจุดเดนของ

ชุมชน ไดแก 

ผลิตภัณฑจากเห็ด (1.

 น้ําพริกเห็ดหยอง 2.

 ทองมวนเห็ด 3.เห็ด

สามรส) ไดรูปแบบ

บรรจุภัณฑ เกิด

เครือขายองคกรที่

เขามาสนับสนุนสินคา

 OTOP และไดรับ

การรับรองมาตรฐาน

อย. นอกจากนี้ชุมชน

มีแปลงสาธิตตนแบบ

การปลูกกาแฟ

อินทรียในชมชน เกิด
โครงการที่ 28 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	

2. เพื่อสงเสริมการเก็บพันธพืชพื้นถิ่น

บริเวณโรงเรียนบานบางเกตุ ตําบลบาง

เกา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

3.  เพื่อบูรณาการเรียนเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตรกับการอนุรักษพันธุพืชพื้นถิ่น

1. เชิงปริมาณ

          - หลักสูตรการบูรณาการการอนุรักษพันธุกรรมพืชรวมกับ

วิชาวิทยาศาสตรในโรงเรียน  จํานวน 1 หลักสูตร 

2. เชิงคุณภาพ

          -  สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชแกบุคลากรใน

โรงเรียน

3. เชิงเวลา

           - ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3

4. เชิงงบประมาณ

           - งบประมาณไดรับจัดสรร 60,000 บาท เบิกจายจริง 

21,500 คงเหลือ 38,500 บาท

60,000.00 21,500.00 1. สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี	

2. สงเสริมการเก็บพันธพืชพื้นถิ่นบริเวณโรงเรียนบาน

บางเกตุ ตําบลบางเกา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

3. บูรณาการเรียนเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรกับ

การอนุรักษพันธุพืชพื้นถิ่น

1. หลักสูตรการบูรณาการการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชรวมกับวิชาวิทยาศาสตรใน

โรงเรียน  จํานวน 1 หลักสูตร 

2. พันธุกรรมพืชทองถิ่น จํานวน 10 ชนิด

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางดานเกษตรและเสนทางทองเที่ยวสวนเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับรายไดใหกับชุมชนบานหนองน้ําดํา ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (6556000023) / 500,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 15 การพัฒนาผลิตภัณฑและสรางมูลคาเพิ่มขาวหอมพื้นเมือง / 100,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 1 การบูรณาการเรียนวิชาวิทยาศาสตรรวมกับการอนุรักษพันธพืชพื้นถิ่น ในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี / 60,000.00 บาท / คณะครุศาสตร



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

1) เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวหอมและ

สรางมูลคาเพิ่มใหขาวหอมพื้นเมือง

จังหวัดเพชรบุรี

3) เพื่ออนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองจังหวัด

เพชรบุรี

ไดผลิตภัณฑผงชงจมูก

ขาวพรอมดื่ม และ

ขอมูลสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพของผงจมูกขาว

นักศึกษาไดประโยชน

ในการทําวิจัย และมี

การถายทอดองค

ความรูสูชุมชน

1. เชงปรมาณ		

- การแปรรูปผลิตภัณฑขาวหอมพื้นเมือง 1 ผลิตภัณฑคือ จมูกขาว

ผงชงพรอมดื่ม เปาหมาย 1 ผลิตภัณฑ	/ ผลการดําเนินงาน อยู

ระหวางปลูกขาวเพื่อทําผลิตภัณฑ

- ขอมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในขาวกลอง เชน สารตานอนุมูล

อิสระ, กาบา (GABA) และ แกมมา โอริซานอล (Gamma 

Oryzanol) โดยการสงตรวจวิเคราะหเปาหมาย ขอมูลสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพของผงจมูกขาว / ยังอยูระหวางดําเนินการ

- มีการเผยแพรผลการดําเนินงาน เชน อบรมเชิงปฏิบัติการ

ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ หรือมีการ

ประชุมเพื่อนําขอมูลสูชุมชนหรือกลุมเปาหมาย หรือเผยแพรผล

การดําเนินทางสื่อออนไลน หรือรวมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรผล

การดําเนินงาน	เปาหมาย เผยแพรผลการดําเนินงาน อยางนอย 1 

ครั้ง	/ ยังไมไดดําเนินการ

- บูรณาการในรายวิชาหลักชีววิทยา และวิชาสรีรวิทยาและชีวเคมี

พื้นฐานของชีวิต เปาหมาย จํานวน 2 รายวิชา / ยังอยูระหวาง

ดําเนินการ

- รายไดจากการบริการวิชาการ	

2. เชิงเวลา โครงการแลวเสร็จตามชวงไตรมาส 3-4	/ คาดวาจะแลว

100,000.00 สถานะของกิจกรรม - ระหวางดําเนินการ		

ลักษณะกิจกรรม - เปนการวิจัยที่สามารถตอยอดเปน

ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพได โดยการแปรรูปจากขาวหอม

พันธุพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี และดําเนินการโดยปลูก

พันธุขาวหอมเพื่อใหไดเมล็ดพันธุเพียงพอในการทํา

ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ โดยใชระยะเวลาในการปลูก

ประมาณ 4 เดือนที่แปลงปลูกศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อ.บานลาด

 และโรงเรือนเพาะปลูกสาขาวิชาชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จนเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว 

ที่ไดและนําเมล็ดไปแปรรูปเปนจมูกขาวผงชงพรอมดื่ม

 และนําไปวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการและสมบัติ

เชิงหนาที่ เชน ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ วิเคราะห

ปริมาณกาบา และ แกมมาออริซานอล เปนตน โดย

วิเคราะหที่หองแลบปฏิบัติการศูนยความเปนเลิศทาง

ชีวโมเลกุล สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบุรี และออกแบบแพคเกจจิ้งผงชงจมูกขาว 

จากนั้นนําองคความรูที่ได ถายทอดสูชุมชน นักศึกษา 

หรือผสนใจทั่วไป 

1. ชุมชน/องคกรที่มีสวนรวมในการพัฒนา

1) ชื่อชุมชน/องคกร ศูนยขาวชุมชนไรมะขาม

 ตําบลไรมะขาม จังหวัดเพชรบุรี ถายทอด

เทคโนโลยีดาน การแปรรูปจมูกขาวเปนผงชง

พรอมดื่ม

2.รวมกับการเรียนการสอน/งานวิจัย

1) ชื่อองคความรู การวิเคราะหคุณคาทาง

โภชนาการและสมบัติเชิงหนาที่ในผงจมูกขาว

3. รวมกับชุมชน

1) ชื่อองคความรู ประโยชนและคุณคาทาง

โภชนาการของผงจมูกขาว, ขบวนการแปรรูป

จมูกขาวเปนผงชงพรอมดื่ม

2) ชื่อผลิตภัณฑ ผงชงจมูกขาวพรอมดื่ม 

จํานวน 400 ชิ้น มูลคาการจําหนวย/ชิ้น 25 

บาท

4  บรณาการกิจกรรมรวมกับการเรียนการ



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

1. เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. เพื่อประเมินพันธุขาวพื้นเมืองจังหวัด

เพชรบุรีโดยใชลักษณะทางการเกษตร

และคุณคาทางโภชนาการ โดยให

เกษตรกรมีสวนรวมจํานวน 10 พันธุ

3. เพื่ออนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองจังหวัด

เพชรบุรีไวไมใหสูญหายไป

ไดพันธุขาวพื้นเมือง

จังหวัดเพชรบุรีที่

คัดเลือกโดยเกษตรมี

สวนรวม อยางนอย 2 

พันธุ เพื่อนําไปปลูก

ขยายตอไป

1. ขอมูลลักษณะก

ทางการเกษตรและ

ขอมูลทางโภชนาการ

 ขาวเปลือก ขาวสาร

 ขาวสุก ของขาว

พื้นเมืองจังหวัด

เพชรบุรีที่ประเมิน

รวมกับเกษตรกร 

และไดพันธุที่เปนที่

ตองการของเกษตรกร 

2. รายงานโครงการ 1

 เลม

1. เชิงปริมาณ		

1. จํานวนพันธุขาวพื้นเมืองเพชรบุรีที่ปลูกคัดเลือกในแปลงปลูก

ทดสอบ เชน พันธุเหลืองชะออม เหลืองตาปลื้ม เหลืองแตงโม ขาว

กระดูกชาง กาบแกว บึงบาง หอมใบเตย หอมชองสะแก ไรมะขาม

 และนาสาว เปาหมาย พันธุขาวพื้นเมืองทดสอบจํานวน 10 พันธุ

 /  อยูระหวางดําเนินการ

2. จํานวนพันธุขาวพื้นเมืองที่เกษตรกรคัดเลือกเพื่อนําไปปลูก

ขยายตอในฤดูกาลตอไป เปาหมาย พันธุขาวที่คัดเลือกขยายพันธุ

อยางนอย 2 พันธุ / อยูระหวางดําเนินการ

3. มีการเผยแพรผลการดําเนินงาน เชน มีการประชุมชี้แจงเพื่อนํา

ขอมูลพันธุขาวสูชุมชนหรือกลุมเปาหมาย หรือประชุมรวมกับผูนํา

ชุมชนในการคัดเลือกพันธุขาวพื้นเมือง  เปาหมาย เผยแพรผลการ

ดําเนินงานอยางนอย 1 ครั้ง / อยูระหวางดําเนินการ

4. บูรณาการในวิชาหลักชีววิทยา และ วิชาสรีรวิทยาและชีวเคมี

พื้นฐานของชีวิต	เปาหมาย 2 รายวิชา / อยูระหวางดําเนินการ

9. ผลการดําเนินงาน

	สถานะของกิจกรรม	ระหวางดําเนินการ		

	ลักษณะกิจกรรม	เปนการวิจัยประเมินพันธุขาว

พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยใหเกษตรกรมีสวนรวมใน

การคัดเลือกพันธุขาวเพื่อใหไดขาวที่เปนที่ตองการของ

เกษตรกรและสามารถนําไปปลูกขยายตอไปในแตละ

พื้นที่ โดยดําเนินการปลูกขาวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี

ทั้งหมด 10 พันธุ โดยแบงเปน 10 แปลงยอยขนาด 

4x5 เมตร จํานวน 2 ซ้ํา ที่แปลงปลูกของศูนยเรียนรู

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.บานลาด

 จนถึงระยะที่ขาวออกรวงประเมินพันธฺขาวครั้งที่ 1 ใน

ระยะกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยดูจากลักษณะทรงตน 

การแตกกอ จํานวนรวง ความยาวรวง จํานวนเมล็ดตอ

รวง และการทนโรค ซึ่งประเมินโดยตัวแทนเกษตรกร

แตละอําเภอของจังหวัดเพชรบุรี และประเมินพันธุ

ขาวครั้งที่ 2 หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว โดย

ประเมินจากลักษณะขาวเปลือก ขาวสาร และขาวสุก

โดยการหุงใหชิม และทําแบบประเมินความนุม ความ

หอม รสชาติ เปนตน และสรปคะแนนพันธขาวที่

1. ชุมชน/องคกรที่มีสวนรวมในการพัฒนา

1) ชื่อชุมชน/องคกร...ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร..ตําบล..ถ้ํา

รงค..จังหวัด.เพชรบุรี ถายทอดเทคโนโลยีดาน

 : การคัดเลือกพันธุขาวพื้นเมืองจากลักษณะ

ทางการเกษตร และคุณคาทางโภชนาการ

2. รวมกับการเรียนการสอน/งานวิจัย

1) ชื่อองคความรู : การคัดเลือกพันธุขาว

พื้นเมืองจากลักษณะทางการเกษตรและ

คุณคาทางโภชนาการ

3. รวมกับชุมชน

1) ชื่อองคความรู การคัดเลือกพันธุขาว

พื้นเมืองจากลักษณะทางการเกษตร และ

คุณคาทางโภชนาการ

4. บูรณาการกิจกรรมรวมกับการเรียนการ

สอน 

ขอคืนมหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่ 16 พัฒนาพันธุขาวเพื่อการอนุรักษพันธุกรรมขาวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี / 100,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 17 ฐานขอมูลพันธุกรรมขาวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี / 100,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

1)  เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2)  เพื่ออนุรักษพันธุกรรมกลวยไม และ

บูรณาการใชประโยชนในการเรียนการ

สอน

3)  เพื่อใหมีพันธุกรรมกลวยไมสําหรับ

การวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

4)  เพื่อปลูกเลี้ยงในสวนพฤกษศาสตร

เพชรวนาลัย ใหเปนแหลงศึกษาเรียนรู

แกนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและชุมชน

ใกลเคียง รวมถึงนํากลับคืนสูธรรมชาติ 

และชุมชนตอไป

กลวยไมชนิดตางๆที่

รวบรวมและปลูกเลี้ยง

ในสวนพฤกษศาสตร

เพชรวนาลัย

 แหลงศึกษาเรียนรู

แกนักเรียน นักศึกษา

  บุคลากรและชุมชน

ใกลเคียง รวมถึง

นํากลับคืนสูธรรมชาติ

 และชุมชนตอไป

1. เชิงปริมาณ			

1) ศึกษาผลสารสูตรอาหารตอการงอกของเมล็ดและพัฒนาการของ

เอมบริโอกลวยไมนางกรายในสภาพปลอดเชื้อ 1 สูตร / อยูใน

ระหวางการดําเนินกิจกรรม

2) รวบรวมพันธุกรรมกลวยไมใกลสูญพันธุ หายาก หรือมีแนวโนม

ใกลสูญพันธุ เพื่ออนุรักษในโรงเรือนและ/หรือปลูกเลี้ยงในสวน

พฤกษศาสตรเพชรวนาลัย 10 ชนิด

3) ติดตามผลอัตราการรอดชีวิตของกลวยไมที่ออกปลูกในปาโปง

สลอดจากปงบประมาณ 2564	รอยละ	อัตราการรอดชีวิตไมต่ํากวา 

50%	

4) รายงานผลการดําเนินงาน 1 เลม

2. เชิงคุณภาพ รายวิชาที่นําขอมูลการศึกษามาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 1 รายวิชา / อยูในระหวางการดําเนินกิจกรรม

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 3

			

4. เชิงตนทุน คาใชจายของกิจกรรมเปนไปตามที่ไดรับอนุมัต	ิ 

50 000  บาท / อยในระหวางการดําเนินการเบิกจาย

50,000.00 50,000.00 ดําเนินการรวบรวมพันธุกลวยไมใกลสูญพันธุ หายาก 

หรือมีแนวโนมใกลสูญพันธุ เพื่ออนุรักษในโรงเรือน

และ/หรือปลูกเลี้ยงในสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย

		

1. บูรณาการกิจกรรมรวมกับการเรียนการ

สอน 1 รายวิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

จํานวนนักศึกษา 19 คน

2. บูรณาการกิจกรรมรวมกับงานวิจัย ชื่อวิจัย

 การเพาะเลี้ยงกลวยไมเอื้องจําปา

1)  เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี

2) เพื่อจัดทําหนังสือพรรณไมในสวน

พฤกษศาสตรเพชรวนาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี เลม 3

หนังสือพรรณไมใน

สวนพฤกษศาสตรเพชร

วนาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี เลม 3

เปนแหลงเรียนรู

ใหกับนักเรียน 

นักศึกษา บุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับพันธุไมชนิด

ตางๆ     

1. เชิงปริมาณ			

- จํานวนหนังสือพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย 1,000 

เลม / อยูในระหวางการรวบรวม

- จํานวนงาน/นิทรรศการที่นําหนังสือไปเผยแพร 1 งาน	

2. เชิงเวลา			

- กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด	ไตรมาส	3

3. เชิงตนทุน คาใชจายของกิจกรรมเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ 

150,000  บาท / อยูในระหวางการดําเนินการเบิกจาย

150,000.00 51,000.00 ดําเนินการจัดรวบรวมพันธุไมชนิดตางๆ วางรูปแบบ

การนําเสนอในหนังสือพรรณไม เลม 3 กอนสงโรงพิมพ

เพื่อดําเนินการจัดทําเลมหนังสือ

บูรณาการกิจกรรมรวมกับการเรียนการสอน

รายวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษและพืชพรรณ 

จํานวนนักศึกษา 27 คน

กิจกรรมที่ 18 รวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมกลวยไม / 50,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 19 จัดทําหนังสือพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลม 3 / 150,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 20 จัดตั้งพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / 100,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

1) เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2) เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

แหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได

มาตรฐานสําหรับการจัดการเรียนการสอน

 การวิจัย และ บริการวิชาการ

3) เพื่อใหมีพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

แหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได

มาตรฐานสําหรับการวิจัย บริการวิชาการ

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

จัดตั้งพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยาแหง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี

เกี่ยวกับความ

หลากหลายทาง

ธรรมชาติ ทั้งพืช สัตว

 และจุลินทรีย

1. เชงปรมาณ			

1) จํานวนพืชที่เก็บรวบรวมได 30 ชนิด / อยูในระหวางการ

รวบรวม

2) จํานวนสัตวที่เก็บรวบรวมได 30 ชนิด / อยูในระหวางการ

รวบรวม	

3) พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 

แหง / อยูในระหวางดําเนินการ

4) จํานวนผูเขาเยี่ยมชม	100 คน	 / อยูในระหวางดําเนินการ

	

2. เชิงคุณภาพ 			

  1.จํานวนโรงเรียน/สถานศึกษา ที่ไดรับประโยชน 2 หนวยงาน

    - บูรณาการกับ

    - รายวิชาชีววิทยา 1, 2

    -  สัตววิทยา 

    - พฤกษศาสตร 

    -  อนุกรมวิธานและความหลายหลายทางชีวภาพ 4 รายวิชา

ดําเนินการบูรณาการกับรายวิชาตางๆ ในรูปแบบการสอนออนไลน

3. เชิงเวลา			

100,000.00 50,290.00 สถานะของกิจกรรม - ระหวางดําเนินการ

ลักษณะกิจกรรม	

1) ดําเนินการจัดรวบรวมพันธุไม พันธุสัตว และ

จุลินทรียชนิดตางๆ 

2) ปรับปรุงหองความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อปรับ

ใหเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาแหงมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี

1. บูรณาการกิจกรรมรวมกับการเรียนการสอน 

1) รายวิชา พฤกษศาสตร จํานวนนักศึกษา 13 คน

2) รายวิชา อนุกรมวิธานและความหลายหลายทาง

ชีวภาพ  จํานวนนักศึกษา 12 คน

3) รายวิชา สัตววิทยา จํานวนนักศึกษา 70 คน

4) รายวิชา ชีววิทยา 1,2 จํานวนนักศึกษา 17 คน



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

1) เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารหวานเพื่อ

สุขภาพจากลูกตาลออนเพื่อใชประโยชน

เชิงพาณิชยในชุมชนบานโปงสลอด อ.

บานลาด จ.เพชรบุรี

ชุมชนบานโปงสลอด 

ตําบลหนองกะปุ 

อําเภอบานลาด จังหวัด

เพชรบุรี จํานวน 30 คน

ชุมชนมีความรูใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารเพื่อสุขภาพ

และบรรจุภัณฑ

1. เชิงปริมาณ 

- จํานวนชุมชนเปาหมาย (ชุมชนโปงสลอด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี) 

เปาหมาย 1 ชุมชน / อยูระหวางการดําเนินงาน

- ผลิตภัณฑเคกเพื่อสุขภาพจากลูกตาลออน เปาหมาย 100 ชิ้น  /

 อยูระหวางการดําเนินงาน

-  สูตรการทําผลิตภัณฑ	เปาหมาย 1 สูตร / อยูระหวางการ

ดําเนินงาน

2. เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม	เปาหมายไม

นอยกวารอยละ 80 / อยูระหวางการดําเนินงาน

3. เชิงเวลา ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส 3 / อยูระหวางการ

ดําเนินงาน

50,000.00 สถานะของกิจกรรม - อนุมัติโครงการ	

ลักษณะกิจกรรม - เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตาล

ออน ไดแก ผลิตภัณฑเคก จากลูกตาลออน เพื่อใช

ประโยชนเชิงพาณิชยในชุมชนบานโปงสลอด อ.บาน

ลาด จ.เพชรบุรี ในระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ - 31 

กรกฎาคม 2565 ณ โรงงเรียนการอาหารนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และชุมชนใน

 อ.บานลาด จ.เพชรบุรี ผูเขารวมโครงการครั้งนี้

ประกอบดวยประชาชนใน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 

และประชาชนทั่วไปจํานวน 30 คน 

1. ชื่อชุมชน/องคกร ชุมชนบานโปงสลอด ต.

หนองกะปุ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี

- ถายทอดเทคโนโลยีดาน การพัฒนา

ผลิตภัณฑเคกลุกตาลออนเพื่อสุขภาพ

2. ผลิตภัณฑ/องคความรู

รวมกับการเรียนการสอน/งานวิจัย

1) ชื่อองคความรู การพํฒนาผลิตภัณฑเคกลูก

ตาลออนนึ่ง 

รวมกับชุมชน

2) ชื่อผลิตภัณฑ/องคความรู ผลิตภัณฑเคก

ลูกตาลออนนึ่ง จํานวน 100 ชิ้น มูลคาการจํา

หนวย/ชิ้น 20 บาท

3. บูรณาการกิจกรรมรวมกับการเรียนการ

สอน 

1) รายวิชา 4093902 การวิจัยและพัฒนา

อาหารและโภชนาการประยุกต จํานวน

นักศึกษา 15 คน

กิจกรรมที่ 21 การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตาลออนเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชยในชุมชนบานโปงสลอด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี / 50,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

โครงการที่ 29 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปญญา

1. เพื่อใหเกิดลวดลายผาไหมที่เปนอัต

ลักษณพื้นถิ่นของชาวดอนขุนหวย

2. เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑจากผาไหมใย

สับปะรดที่นําไปจําหนายเพื่อสรางรายได

3. เพื่อใหเกิดการรวมตัวการสรางรายได

ใหเกิดความเขมแข็งในกลุมชาวดอนขุน

หวย

4. เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได

สรางอัตลักษณทางดานวัฒนธรรม

1. กิจกรรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการสํารวจและ

เก็บขอมูลพื้นที่และ

ขอมูลเชิงลึกกลุมทอผา

ไหมและออกแบบ

ลวดลายผาไหมอัต

ลักษณดอนขุนหวย 

(ปฏิบัติการออกแบบ)

2. กิจกรรมลงพื้นที่

ปฏิบัติการจริงทอผา

ไหมและออกแบบ

ลวดลายผาไหมอัต

ลักษณดอนขุนหวยเพื่อ

ทูลเกลาทูลกระหมอม

ถวายพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรม

หาวชิราลงกรณ พระว

ชิรเกลาเจาอยหัวและ

1. กิจกรรม ประชุม

เชิงปฏิบัติการสํารวจ

และเก็บขอมูลพื้นที่

และขอมูลเชิงลึก

กลุมทอผาไหมและ

ออกแบบลวดลายผา

ไหมอัตลักษณดอน

ขุนหวย (ปฏิบัติการ

ออกแบบ)

2. กิจกรรมลงพื้นที่

ปฏิบัติการจริงทอผา

ไหมและออกแบบ

ลวดลายผาไหมอัต

ลักษณดอนขุนหวย

เพื่อทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวาย

พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลง

1. เชิงปริมาณ	

- ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ  เปาหมาย

 5  / ผลการดําเนินงาน 1 

- จํานวนองคความรู งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารยหรือนักศึกษา

ที่ดําเนินการรวมกับชุมชนเปนฐานในการพัฒนายกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น  เปาหมาย 5  / ผลการดําเนินงาน 3 

- จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/

ผูประกอบการใหมในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่

ประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองคความรูจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ เปาหมาย 5  / ผลการดําเนินงาน 1 

- จํานวนอัตลักษณของทองถิ่นไดรับการอนุรักษและยกระดับ 

เปาหมาย 1 / ผลการดําเนินงาน 1 

- รายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา/ โครงการ (SCD) โดยมีนักศึกษา

ที่เขารวม เปาหมาย 80  / ผลการดําเนินงาน 80 

2. เชิงคุณภาพ	

- ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและ

ยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น เปาหมาย 1  / ผล

การดําเนินงาน 1 

3  เชิงเวลา 

1. องคความรูดานการเปลี่ยนแปลงการทอผา

 4 ตะกอ เปน 6 ตะกอ ซึ่งเปนการทอผาที่

ยากมากยิ่งขึ้น แตใหลายที่มีความสวยงาม

2. องคความรูดานการพัฒนาเปลี่ยนแปลงลาย

ไดขึ้นเอง เพื่อสามารถตอยอดเปนอาชีพไดใน

อนาคต

กิจกรรมที่ 2 การทอผาไหมลายอัตลักษณดอนขุนหวย (ปฏิบัติการทอลายตาสับปะรด) (65C4000012) / 60,480.00 บาท /สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

โครงการที่ 31 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทองถิ่น

2. โครงการหลัก โครงการตามบริบท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. โครงการ/กิจกรรม ดนตรี อว.

เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 

4.วัตถุประสงค 

1. เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณใน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร

2. เพื่อเผยแพรศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหเปนที่

รูจักโดยทั่วกัน

3. เพื่อใหประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี

และผูใชบริการหางสรรพสินคาโรบินสัน 

ไดมีโอกาสแสดงความจงรักภักดี

 

จัดงาน อว.

เทิดพระเกียรติ 5 

ธันวาคม 2564 เพื่อ

แสดงออกซึ่งความ

จงรักภักดี และนอม

รําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ เนื่องในวัน

คลายวันพระบรมราช

สมภาพ

พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร

จัดงาน อว.

เทิดพระเกียรติ 5 

ธันวาคม 2564 เพื่อ

แสดงออกซึ่งความ

จงรักภักดี และนอม

รําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ เนื่องใน

วันคลายวันพระบรม

ราชสมภาพ

พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถ

บพิตร

1. เชิงปริมาณ	

- รายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา/ โครงการ (SCD) โดยมีนักศึกษา

ที่เขารวม เปาหมาย 80  / ผลการดําเนินการ 2 

- เครือขายดานศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ/นานาชาติ) 	เปาหมาย 5

  / ผลการดําเนินการ 4 

- จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ  เปาหมาย 80 	/ ผล

การดําเนินการ 100 

2. เชิงเวลา ไตรมาสในการดําเนินงาน (จัดงาน อว.เทิดพระเกียรติ 

5 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และนอมรําลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภาพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร)

3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  จํานวน 223,350 บาท เบิกจาย 0 

บาท คงเหลือ 223,350 บาท

223,500.00 9. สรุปและประเมินผล 

เชิงปริมาณ

1. มีผูเขารวมชมงานดนตรีเทิดพระเกียรติ จํานวน 200

 คน

2. จํานวนชุดการแสดงและดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 2 

ชุดการแสดง 1 วงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ

เชิงคุณภาพ

1. ความพึงพอใจของผูเขาชมงาน 3.52

เชิงเวลา

1. ระยะเวลาจัดงาน 1 วัน

เชิงตนทุน

1. คาใชจายของโครงการเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ ได

ครบถวนและเปนไปตามที่ไดวางแผนไว

องคความรูเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพดานดนตรี

 และเพลงพระราชนิพนธ อันประกอบไปดวย .

1.เพลงพระราชนิพนธ Music Composed 

by H.M. the King บริษัทเมโทรแผนเสียง-

เทป MT181, MT 182, MT 183, MT 184,

 MT 185 แผนเสียงชุดนี้เปนแผนเสียง เทป 

และซีดี ๕ ชุด เปนการรวบรวมผลงานเพลง

พระราชนิพนธ ทั้งที่เปนเพลงบรรเลง และ

เพลงที่ขับรองทั้งหมด ๔๖ เพลง ผลงานการ

เรียบเรียงเสียงประสาน โดยนักดนตรีแจส

ชาวตางประเทศที่มีชื่อเสียง นักดนตรีเหลานี้

เขามาอยูเมืองไทย ประกอบอาชีพเลนดนตรี

ในไนทคลับ และหองบันทึกเสียง

ผูที่เรียบเรียงเสียงประสานประกอบดวย 

กังวาล ชลกุล [มิสเตอรกัง นักดนตรีชาว

เกาหลี มีผลงานการเรียบเรียงเสียงประสาน

เพลงไทยไวจํานวนมาก เปนหัวหนาวงศรีกรุง]

 ผลงานของโรเจอร เฮอเรรา และอดิง อริสโท

1. ปญหาจากระบบ

บริหารจัดการที่

เปนไปอยางเรงดวน

2. ปญหาจากการ

จัดการระบบรวมกับ

หนวยงานภายนอก

1. การเตรียมงานและ

แผนสํารองสําหรับการ

เตรียมความพรอมในการ

จัดงานดวน

2. การขับเคลื่อนงานตางๆ

 ดวยการขอความ

ชวยเหลือจากเครือขาย

จะทําใหงานมี

ความกาวหนาและมีความ

รวดเร็ว

1. เพื่อจัดเก็บ เผยแพร แปรผล ขอมูล

ดานปูนปนและละครชาตรีใหเปนปจจุบัน

2. เพื่อสงเสริม ทะนําบํารุง สนับสนุน 

งานศิลปกรรมในแขนงปะติมากรรมและ

ศิลปะการแสดง

3. เพื่อรื้อฟน ศิลปวัฒนธรรมที่กําลังสูญ

หาย

4. เพื่อเก็บรวบรวมองคความรูและ

เผยแพรดานขอมูลปูนปนและละครชาตรี

 

1. การเก็บขอมูลดาน

ปูนปนที่เปนปจจุบัน 

(ประกอบไปดวย 

ภาพถาย เนื้อหาในบท

สัมภาษณ ขอมูลที่อยู 

(Big Data) 

2. การเก็บขอมูลดาน

ละครชาตรีที่เปน

ปจจุบัน (ประกอบไป

ดวย ภาพถาย เนื้อหา

ในบทสัมภาษณ ขอมูล

ที่อยู (Big Data)

1. การเก็บขอมูล

ดานปูนปนที่เปน

ปจจุบัน (ประกอบไป

ดวย ภาพถาย เนื้อหา

ในบทสัมภาษณ 

ขอมูลที่อยู (Big 

Data) 

2. การเก็บขอมูลดาน

ละครชาตรีที่เปน

ปจจุบัน (ประกอบไป

ดวย ภาพถาย เนื้อหา

ในบทสัมภาษณ 

1. เชิงเวลา

- ไตรมาสในการดําเนินงาน (การเก็บขอมูลดานปูนปนที่เปน

ปจจุบัน (ประกอบไปดวย ภาพถาย เนื้อหาในบทสัมภาษณ ขอมูล

ที่อยู (Big Data) ) ไตรมาส 2	

- ไตรมาสในการดําเนินงาน (การเก็บขอมูลดานละครชาตรีที่เปน

ปจจุบัน (ประกอบไปดวย ภาพถาย เนื้อหาในบทสัมภาษณ ขอมูล

ที่อยู (Big Data) ไตรมาส 2	

94,000.00

กิจกรรมที่ 3 ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 / 223,350.00 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 12 โครงการจัดเก็บขอมูลสกุลชางเมืองเพชร : ชางปูนปนและละครชาตรี (6598000012) / 94,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในระดับ

  

ดําเนินการจัดกิจกรรม ดําเนินการจัด

 

- รายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา/ โครงการ (SCD) โดยมีนักศึกษา สถาบันวิจัยฯรวมกับคณะมนุษยศาสตรและ 1. องคความรูดานการจัดแสดงที่เกี่ยวของกับ

     

1.ปญหาในดานการ 1.การเตรียมความพรอม

 

1. เพื่อเขารวมกิจกรรมโครงการลาน

เพลิน รอยดี วิถีบานลาด “ถนนตนตาล 

ลานวัฒนธรรม อําเภอบานลาด”

2. เพื่อเปนการประชาสัมพันธงาน

โครงการที่เกี่ยวกับตาลโตนดที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดเคยผลิต

นั้น ใหเปนที่รูจักโดยทั่วกัน

3. เพื่อเปนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหเปนที่

รูจัก

         

กิจกรรมรวมงานลาน

เพลิน รอยดีวิถีบานลาด

กิจกรรมรวมงานลาน

เพลิน รอยดีวิถีบาน

ลาด

1. เชงปรมาณ	

- รายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา/ โครงการ (SCD) โดยมีนักศึกษา

ที่เขารวม เปาหมาย 80  / ผลการดําเนินงาน 80 

- จํานวนชุมชน/ทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนา เปาหมาย 5 / ผลการ

ดําเนินงาน 1 

- จํานวนศูนยเรียนรูที่ไดรับการพัฒนา  เปาหมาย 3  / ผลการ

ดําเนินงาน 1 

- จํานวนผูเขาเยี่ยมชม/ศึกษาศูนยเรียนรู  เปาหมาย 2,000  / ผล

การดําเนินงาน 500 

- องคความรู/นวัตกรรมที่ไดจากการพัฒนาศูนยเรียนรู เปาหมาย 3

  / ผลการดําเนินงาน 2 

- เครือขายดานศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ/นานาชาติ) เปาหมาย 5

  / ผลการดําเนินงาน 2 

- จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ  เปาหมาย 80  / 

ผลการดําเนินงาน 25 

2. เชิงเวลา ไตรมาสในการดําเนินงาน (กิจกรรมรวมงานลานเพลิน

 รอยดีวิถีบานลาด)	ไตรมาส 2	

3. เชิงงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 81,800 บาท / ผล

การดําเนินงาน 0

81,800.00 “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเพื่อ

ทองถิ่นอยางแทจริง”

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2565 สถาบันวิจัยฯ รวมจัด

งาน “ลานเพลิน รอยดี วิถีบานลาด” ณ ถนนตนตาล 

ตําบลไรสะทอน อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี โดย

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี มอบหมาย ผศ.พจนารถ บัวเขียว ในนามของ

ผูบริหารและรองประธานสภาศิลปวัฒนธรรมอําเภอ

บานลาด พรอมดวยผูบริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งจาก

สถาบันวิจัยฯ รวมกับคณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร 

และคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรีนําขบวนจัดนิทรรศการผลิตภัณฑจากตาล

มาแสดง ไดแก

1. การพัฒนาผลิตภัณฑของขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจาก

เนื้อตาล โดย ผศ.ดร.สุคนธา สุคนธธารา

2. การพัฒนาแผนดับกลิ่นที่ไมพึงประสงคจากวัสดุ

เหลือทิ้งจากตาลจังหวัดเพชรบุรี โดย ผศ.ดร.พูนศิริ 

ทิพยเนตร

3  การพัฒนาแยมเนื้อตาลสก ที่มีใยอาหารและสารแค

1.องคความรูดานการแปรรูปผลิตภัณฑจาก

ตาลโตนดในหลายๆรูปแบบ ทั้งสําหรับ

อุปโภคและบริโภค เชน ถานไมตาล เสน

กวยเตี๋ยวจากตาล

2. องคความรูดานอาชีพที่เกิดใหมจากการทํา

ตาล เชน การทําเกวียนจากตาล

การจัดงานในภาวะโค

วิด 19 ตองมีการ

เปลี่ยนแปลงและ

ปรับตัวตาม

สถานการณ

1. การจัดงานตองมีการ

เตรียมความพรอมเสมอ

2. มีการจัดเตรียม

กิจกรรมและงานใหมี

ความยิ่งใหญสมเกียรติ

กิจกรรมที่ 15 โครงการลานเพลิน รอยดี วิถีบานลาด “ถนนตนตาล ลานวัฒนธรรม อําเภอบานลาด” (6598000013) / 81,800.00 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 13 สนับสนุนการจัดงานพระนครคีร-ีเมืองเพชร ครั้งที่ 35 / 200,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในระดับ

ทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

2. เพื่อใหนักศึกษา/อาจารย/ไดมีโอกาส

ถายทอดและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสู

สากล     

3. เพื่อรวมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย

ในการเผยแพรเอกลักษณ อัตลักษณของ

ทองถิ่น

 

1. เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับทองถิ่น ภูมิภาค 

และประเทศ

2. ใหนักศึกษา/

อาจารย/ไดมีโอกาส

ถายทอดและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมสูสากล 

3. รวมกิจกรรมใน

ระดับมหาวิทยาลัยใน

การเผยแพรเอกลักษณ

 อัตลักษณของทองถิ่น

1. เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับทองถิ่น ภูมิภาค

 และประเทศ

2. ใหนักศึกษา/

อาจารย/ไดมีโอกาส

ถายทอดและ

เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมสู

สากล 

3. รวมกิจกรรมใน

ระดับมหาวิทยาลัย

ในการเผยแพร

เอกลักษณ อัตลักษณ

ของทองถิ่น

1. เชิงปริมาณ	

- รายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา/ โครงการ (SCD) โดยมีนักศึกษา

ที่เขารวม เปาหมาย 80  / ผลการดําเนินงาน 1 

- เครือขายดานศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ/นานาชาติ) เปาหมาย	5 

 / ผลการดําเนินงาน 3 

- จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ เปาหมาย 80 / ผล

การดําเนินงาน 80 

2. เชิงเวลา	

- ไตรมาสในการดําเนินงาน (เผยแพรศิลปวัฒนธรรมในระดับ

ทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ)	ไตรมาส 2	

- ไตรมาสในการดําเนินงาน (ใหนักศึกษา/อาจารย/ไดมีโอกาส

ถายทอดและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล ) ไตรมาส 2	

- ไตรมาสในการดําเนินงาน (รวมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยใน

การเผยแพรเอกลักษณ อัตลักษณของทองถิ่น) ไตรมาส 2	

3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 98,120 บาท เบิกจาย 0 

บาท คงเหลือ 98,120 บาท

98,120.00 สรุปและประเมินผล หนึ่งในพันธกิจดานการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

• เผยแพรศิลปวัฒนธรรมในระดับทองถิ่น ภูมิภาค 

และประเทศ

• นักศึกษา/อาจารย/ไดมีโอกาสถายทอดและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมสูสากล

• รวมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยในการเผยแพร

เอกลักษณ อัตลักษณของทองถิ่น

• สงเสริมใหนักศึกษาไดมีพื้นที่ในการแสดงออกดาน

ศิลปวัฒนธรรม

• ไดพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย

1. องคความรูดานการจัดการแสดงนาฏศิลป

อาเซียน

2. องคความรูที่ไดจากการนําผลงานวิจัยไป

พัฒนาเปนการแสดงในระดับชาติ

การเปลี่ยนแปลงดาน

กําหนดการทําใหมี

ความเตรียมพรอม

เกือบจะไมทันกําหนด

 อันเนื่องมาจาก

สถานการณโควิด 19

1.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบกระดาษ

จากใบสับปะรด จํานวน 3 ผลิตภัณฑ

2.เพื่อใหเกิดองคความรูจากการแปรรูป

ผลิตภัณฑกระดาษจากใบสับปะรด

3.เพื่อลดรายจายจากการจัดซื้อบรรจุ

ภัณฑสินคา

1. การพัฒนาฐานการ

แปรรูปกระดาษจากใบ

สับปะรด

2. การแปรรูป

ผลิตภัณฑจากเสนใย

สับปะรด 

1. การพัฒนาฐาน

การแปรรูปกระดาษ

จากใบสับปะรด

2. การแปรรูป

ผลิตภัณฑจากเสนใย

สับปะรด 

1. เชิงเวลา	

- ไตรมาสในการดําเนินงาน (การพัฒนาฐานการแปรรูปกระดาษ

จากใบสับปะรด) ไตรมาส 2	

- ไตรมาสในการดําเนินงาน (การแปรรูปผลิตภัณฑจากเสนใย

สับปะรด ) ไตรมาส 2	

96,920.00

กิจกรรมที่ 18 การสรางมูลคาเพิ่มวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากใบสับปะรดสูบรรจุภัณฑผาไหมอัตลักษณดอนขุนหวย (65C4000013) / 96,920.00 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 17 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ขวงวัฒนธรรมล้ําคา สืบสานมรดกภูมิปญญาของแผนดิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (6598000014) / 98,120.00 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม



วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม เปาหมายเชิงผลผลิต 

(Output)

เปาหมายเชิงผลลัพธ

 (Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดําเนินงาน องคความรูและบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจายตามยุทธศาสตร)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

1.เพื่อรวมดําเนินงานเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมในระดับทองถิ่น ภูมิภาค 

และประเทศ

2. เพื่อรวมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย

ในการเผยแพรเอกลักษณ อัตลักษณของ

ทองถิ่นและรวมดําเนินงานกับเครือขาย

 

1. ชมงาน

ศิลปวัฒนธรรม “100 

ป ราชภัฏพิบูลสงคราม 

เทิดไทองคราชัน” 

2. นําชุดผาลายปลาทู

ภายใตโครงการวิจัย

ของมะริดสิงขรไป

เผยแพร

3. รวมประชุมดานสภา

ศิลปวัฒนธรรมสามัญ

ครั้งที่ 1

1. ชมงาน

ศิลปวัฒนธรรม “100

 ป ราชภัฏพิบูล

สงคราม เทิดไทองค

ราชัน” 

2. นําชุดผาลายปลา

ทูภายใต

โครงการวิจัยของ

มะริดสิงขรไปเผยแพร

3. รวมประชุมดาน

สภาศิลปวัฒนธรรม

สามัญครั้งที่ 1

1. เชงปรมาณ	

- รายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา/ โครงการ (SCD) โดยมีนักศึกษา

ที่เขารวม เปาหมาย 80 / ผลการดําเนินงาน 100 

- จํานวนชุมชน/ทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนา	เปาหมาย 5 / ผลการ

ดําเนินงาน0 

- จํานวนศูนยเรียนรูที่ไดรับการพัฒนา เปาหมาย3 / ผลการ

ดําเนินงาน0 

- เครือขายดานศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ/นานาชาติ) เปาหมาย 5

 / ผลการดําเนินงาน3 

- จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ เปาหมาย 80 	/ ผล

การดําเนินงาน7 

2. เชิงเวลา	

- ไตรมาสในการดําเนินงาน (วมงานศิลปวัฒนธรรม “100 ป ราช

ภัฏพิบูลสงคราม เทิดไทองคราชัน” ) ไตรมาส 2	

- ไตรมาสในการดําเนินงาน (นําชุดผาลายปลาทูภายใต

โครงการวิจัยของมะริดสิงขรไปเผยแพร) ไตรมาส 2	

- ไตรมาสในการดําเนินงาน (รวมประชุมดานสภาศิลปวัฒนธรรม

สามัญครั้งที่ 1)	ไตรมาส 2	

41,320.00 รายงานผลกิจกรรมที่ไดรวมดําเนินการ

         สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม นําโดย

 อ.ดร.ทวิพัฒน วิจิตรปญญารักษ ผูอํานวยการฯ       

ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท รองผูอํานวยการฯ และ 

นางสาวทิพยวรรณ ทองสัมฤทธิ์ หัวหนาสํานักงาน

ผูอํานวยการ เขารวมการประชุมใหญสามัญ สภา

ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย

ครั้งที่ 1 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ โดยมีเปาหมาย

เพื่อรวมกันขับเคลื่อนภารกิจดานศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหงรวมกัน และยังมี

กิจกรรมตางๆในการฉลอง งาน “๑๐๐ ปราชภัฏพิบูล

สงคราม เทิดไทองคราชัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลองใน

วาระครบ ๑๐๐ ป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ทั้งนี้ ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท เปน

ตัวแทนนายเฉลิม พึ่งแตง เขารับรางวัล “ภูมิราชภัฏ” 

เพื่อยกยองเชิดชูปราชญผูมีผลงานโดดเดนดานจิตกรรม

          ในชวงค่ํา อ.ดร.ทวิพัฒน วิจิตรปญญารักษ 

รวมการเดินแสดงแบบผาไทย “สิริพัตรา บพิราลัย” 

รวมกับผอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมของ

1. องคความรูในดานการผลิตและการ

ออกแบบผาจากชางทอฝมือทั่วประเทศ

2. องคความรูในการสรางอัตลักษณของ

จังหวัดตนเองใหเปนที่รูจัก

กิจกรรมที่ 19 รวมงานศิลปวัฒนธรรม “100 ป ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไทองคราชัน” (6598000015) / 41,320.00 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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