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สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํป� 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 (ตุลาคม-มิถุนายน)

เป)าหมายการใช,จ-าย
งบประมาณ  

ป� 2562

งบประมาณทั้งส้ิน 672,040,900 บาท

เบิกจ-าย 395,807,383.12 บาท 58.90%

คงเหลือ 276,233,516.88 บาท 41.10%

งบประมาณทั้งส้ิน 536,921,800 บาท

เบิกจ-าย 331,645,081.16 บาท 61.77%

คงเหลือ 201,350,639.91 บาท 38.23%

งบประมาณทั้งส้ิน 88,623,700.00 บาท

เบิกจ-าย 34,454,230.84 บาท 38.88%

คงเหลือ 48,266,548.02 บาท 61.12%

งบประมาณทั้งส้ิน 39,922,700 บาท

เบิกจ-าย 23,609,316.12 บาท 59.14%

คงเหลือ 16,313,383.88 บาท 40.86%

ไตรมาส/งบประมาณรายจ-าย 1 2 3 4

ภาพรวมสะสม 32 54 77 100

รายจ�ายลงทุนสะสม 20 45 65 100

รายจ�ายประจําสะสม 36 57 80 100

งบประมาณทั้งส้ิน 6,572,700 บาท

เบิกจ-าย 6,098,755.00 บาท 92.79%

คงเหลือ 544,019.00 บาท 8.28%

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คร้ังท่ี 8/2562 วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 
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สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�  
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม – มิถุนายน) 

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

 
เพ่ือให�การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายจ'ายตาม

ยุทธศาสตร,) เป.นไปตามบันทึกข�อความ กองนโยบายและแผน ท่ี กนผ. 040/2562 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2562 
ปฏิทินการจัดทํางบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น 

เ พ่ือให�ทราบผลความก�าวหน�าในการปฏิบั ติงานของหน'วยงาน กองนโยบายและแผน                
จึงได�จัดทํารายงานผลดังกล'าวหลังเสร็จสิ้นไตรมาส 3 ซ่ึงมีงบประมาณท้ังสิ้น 672,040,900.00 บาท เบิกจ'าย 
395,807,383.12 บาท คิดเป.นร�อยละ 58.90 

 
1. การเบิกจ/ายงบประมาณภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น 

672,040,900 บาท 

เบิกจ/าย คงเหลือ 

395,807,383.12 บาท 276,233,516.88 บาท 

58.90% 
41.10% 
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2. การเบิกจ/ายงบรายจ/ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเบิกจ/ายงบรายจ/ายยุทธศาสตร:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

536,921,800 บาท 331,645,081.16 บาท 201,350,639.91 บาท 

61.77% 38.23% 

งบประมาณทั้งสิ้น 

88,623,700 บาท 

เบิกจ/าย คงเหลือ 

34,454,230.84 บาท 48,266,548.02 บาท 

38.88% 

61.12% 
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4. ความคืบหน;าการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน/วยงาน 
 

 
 

5. ความคืบหน;าการดําเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร:ของมหาวิทยาลัย 
 

 

คณะครุศาสตร,
คณะ

เทคโนโลยีการเ
กษตร

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะ
วิศวกรรมศาสต

ร,และ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะพยาบาล
ศาสตร,

คณะ
มนุษยศาสตร,

และ
สังคมศาสตร,

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร,

และเทคโนโลยี

สํานักงาน
อธิการบดี

สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักส'งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

สถาบันวิจัย
และส'งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ 1,658,700.0 1,832,800.0 1,793,400.0 2,539,600.00 1,472,500.00 7,647,200.0 3,224,300.00 4,461,100.00 9,478,000.0 2,396,900.00 2,503,600.00 914,600.00

เบิกจ'าย 723,175.21 1,237,439.6 928,887.24 1,114,143.4 853,956.32 4,167,408.2 1,679,226.6 2,565,032.6 6,868,047.4 1,447,634.4 1,350,747.3 673,617.48
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ยุทธศาสตร,ท่ี 1 
การสร�างความ
โดดเด'นด�าน

อาหารและการ
ท'องเท่ียว

ยุทธศาสตร,ท่ี 2 
ยกระดับคุณภาพ

บัณฑิต

ยุทธศาสตร,ท่ี 3 
การผลิตและ

พัฒนาวิชาชีพครู

ยุทธศาสตร,ท่ี 4 
การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตร,ท่ี 5 
การพัฒนาท�องถ่ิน

ยุทธศาสตร,ท่ี 6 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
บริหาร

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

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

 

 

 















 

 

- ภาคผนวก 2 – 

 

 

 



เงินงบประมาณ เงินรายได� รวม เงินงบประมาณ เงินรายได� รวม

1 รายจ�ายประจํา 445,694,300.00    91,227,500.00     536,921,800.00   284,088,775.95   47,556,305.21     331,645,081.16   61.77   205,276,718.84    

1.1 งบบุคลากร 253,365,300.00    29,412,000.00     282,777,300.00   160,370,073.15   21,336,975.82     181,707,048.97   64.26   101,070,251.03    

1) เงินเดือน/ค�าจ�าง (เงินรายได�) 29,412,000.00      29,412,000.00      21,336,975.82      21,336,975.82      72.55   8,075,024.18         

2) เงินเดือน/ค�าจ�าง/ค�าตอบแทน (เงินงบประมาณ) 253,365,300.00     253,365,300.00    160,370,073.15    160,370,073.15    63.30   92,995,226.85       

1.2 งบดําเนินงาน 16,417,300.00      46,815,500.00     63,232,800.00     13,794,273.80     26,219,329.39     40,013,603.19     63.28   23,219,196.81      

1) ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เงินรายได�) 46,815,500.00      46,815,500.00      26,219,329.39      26,219,329.39      56.01   20,596,170.61       

2) ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เงิน

งบประมาณ)

16,417,300.00       16,417,300.00      13,794,273.80      13,794,273.80      84.02   2,623,026.20         

1.2 งบลงทุน (ครุภัณฑ* ท่ีดิน และส่ิงก�อสร�าง) 175,911,700.00    15,000,000.00     190,911,700.00   109,924,429.00   -                    109,924,429.00   57.58   80,987,271.00      

1) งบกลาง (เงินรายได�) 15,000,000.00      15,000,000.00      -                     -                     -      15,000,000.00       

2) งบกลาง (เงินงบประมาณ) 175,911,700.00     175,911,700.00    109,924,429.00    109,924,429.00    62.49   65,987,271.00       

2 รายจ�ายตามยุทธศาสตร*ของมหาวิทยาลัย 67,668,000.00      67,451,100.00     135,119,100.00   28,477,198.80     35,685,103.16     64,162,301.96     47.49   70,956,798.04      

2.1 รายจ�ายตามภารกิจหลักของหน�วยงาน 25,134,100.00      14,788,600.00     39,922,700.00     15,122,249.28     8,487,066.84       23,609,316.12     59.14   16,313,383.88      

1) คณะครุศาสตร6            919,500.00           739,200.00 1,658,700.00        524,213.25          198,961.96                    723,175.21 43.60   935,524.79           

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร          1,016,000.00           816,800.00 1,832,800.00        616,165.07          621,274.60                  1,237,439.67 67.52   595,360.33           

3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ            994,200.00           799,200.00 1,793,400.00        516,346.11          412,541.13                    928,887.24 51.79   864,512.76           

4) คณะวิศวกรรมศาสตร6และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          1,407,900.00         1,131,700.00 2,539,600.00        407,043.66          707,099.77                  1,114,143.43 43.87   1,425,456.57         

5) คณะพยาบาลศาสตร6            816,200.00           656,300.00 1,472,500.00        452,487.80          401,468.52                    853,956.32 57.99   618,543.68           

6) คณะมนุษยศาสตร6และสังคมศาสตร6          4,194,800.00         3,452,400.00 7,647,200.00        2,213,235.07        1,954,173.13                4,167,408.20 54.50   3,479,791.80         

7) คณะวิทยาการจัดการ          1,787,400.00         1,436,900.00 3,224,300.00        784,752.78          894,473.84                  1,679,226.62 52.08   1,545,073.38         

8) คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี          3,141,500.00         1,319,600.00 4,461,100.00        2,133,647.30        431,385.36                  2,565,032.66 57.50   1,896,067.34         

9) สํานักงานอธิการบดี          6,964,500.00         2,513,500.00 9,478,000.00        5,391,650.67        1,476,396.82                6,868,047.49 72.46   2,609,952.51         

10) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          1,328,700.00         1,068,200.00 2,396,900.00        590,577.97          857,056.47                  1,447,634.44 60.40   949,265.56           

11) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน          2,056,400.00           447,200.00 2,503,600.00        1,147,897.36        202,850.00                  1,350,747.36 53.95   1,152,852.64         

12) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม            507,000.00           407,600.00 914,600.00          344,232.24          329,385.24                    673,617.48 73.65   240,982.52           

2.2 รายจ�ายตามยุทธศาสตร*มหาวิทยาลัย 42,533,900.00      46,089,800.00     88,623,700.00     13,354,949.52     21,099,281.32     34,454,230.84     38.88   54,169,469.16      

ยุทธศาสตร*ท่ี 1 การสร�างความโดดเด�นด�านอาหารและการท�องเท่ียว -                     6,000,000.00       6,000,000.00       -                    3,084,279.44       3,084,279.44       51.40   2,915,720.56       

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรโดยเน�นการปฏิบัติด�าน

อาหารและการท�องเท่ียว

-                     956,000.00         956,000.00         -                    580,735.50         580,735.50         60.75   375,264.50          

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันด�านอาหารและ

การท�องเท่ียว

-                     194,000.00         194,000.00         -                    128,428.00         128,428.00         66.20   18,272.00            

3 โครงการสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และเผยแพร�

งานวิจัยด�านอาหารและการท�องเท่ียว

-                     800,000.00         800,000.00         -                    202,200.00         202,200.00         25.28   597,800.00          

4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพด�าน

อาหารและการท�องเท่ียวระดับชาติและนานาชาติ

-                     2,850,000.00       2,850,000.00       -                    1,893,199.94       1,893,199.94       66.43   956,800.06          

5 โครงการจัดตั้งศูนย*ความเป@นเลิศด�านอาหารและ

การท�องเท่ียว

-                     400,000.00         400,000.00         -                    279,716.00         279,716.00         69.93   120,284.00          

6 โครงการยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชร

น้ําหนึ่ง

-                     800,000.00         800,000.00         -                    -                    -                    -      800,000.00          

ยุทธศาสตร*ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต -                     20,229,000.00     20,229,000.00     -                    10,480,952.91     10,480,952.91     51.81   9,748,047.09       

7 โครงการพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรให�ได�

มาตรฐาน TQF และ TQR

                      -          2,568,480.00        2,568,480.00                      -            684,268.44          684,268.44 26.64   1,884,211.56       

8 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย*ให�มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ

                      -          1,920,000.00        1,920,000.00                      -            391,574.80          391,574.80 20.39   1,528,425.20       

9 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต�างประเทศของ

อาจารย*และบุคลากร

                      -            204,600.00          204,600.00 -                    -                    -                    -      204,600.00          

10 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางาน

ด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษท่ี 21

-                     3,488,000.00       3,488,000.00       -                    2,244,011.86       2,244,011.86       64.34   1,243,988.14       

11 โครงการพัฒนาอัตลักษณ*และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค*

-                     1,500,000.00       1,500,000.00       -                    469,264.80         469,264.80         31.28   1,030,735.20       

12 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา -                     6,470,000.00       6,470,000.00       -                    4,604,430.45       4,604,430.45       71.17   1,865,569.55       

รายงานผลการเบิกจ�ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

ท่ี
ยุทธศาสตร*/โครงการ/กิจกรรม

(ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562)

งบประมาณ (บาท) เบิกจ�าย (บาท)
ร�อยละ คงเหลือ



เงินงบประมาณ เงินรายได� รวม เงินงบประมาณ เงินรายได� รวม

ท่ี
ยุทธศาสตร*/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) เบิกจ�าย (บาท)
ร�อยละ คงเหลือ

13 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต�างประเทศของ

นักศึกษา

-                     -                    -                    -                    -                    -                    - -                     

14 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมจิตอาสาด�วย

ศาสตร*พระราชา

-                     1,000,000.00       1,000,000.00       -                    434,415.00         434,415.00         43.44   565,585.00          

15 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน�น

การเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับ

สถานประกอบการและเครือข�าย

-                     1,880,100.00       1,880,100.00       -                    976,417.56         976,417.56         51.93   903,682.44          

16 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน* -                     1,197,820.00       1,197,820.00       -                    676,570.00         676,570.00         56.48   521,250.00          

ยุทธศาสตร*ท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู -                     2,818,000.00       2,818,000.00       -                    1,165,259.50       1,165,259.50       41.35   1,652,740.50       

17 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูให�พร�อม

ทํางานด�วยวิชาการ และทักษะในศตวรรษท่ี 21

-                     1,420,000.00       1,420,000.00       -                    857,673.50         857,673.50         60.40   562,326.50          

18 โครงการพัฒนาอาจารย*เป@นอาจารย*ต�นแบบด�าน

การศึกษา

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

19 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน�นการ

เรียนรู�จากการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียนเครือข�าย

ในท�องถิ่น

-                     448,000.00         448,000.00         -                    216,100.00         216,100.00         48.24   86,260.00            

20 โครงการศูนย*พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในท�องถิ่นโดยใช�โรงเรียนเป@นฐาน

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

21 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให�เป@นศูนย*ฝOก

ปฏิบัติการและการวิจัยเป@นต�นแบบให�กับโรงเรียน

ในท�องถิ่น

-                     100,000.00         100,000.00         -                    -                    -                    -      100,000.00          

22 โครงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน

-                     250,000.00         250,000.00         -                    41,486.00           41,486.00           16.59   208,514.00          

23 โครงการพัฒนาระบบฐานข�อมูลสนับสนุนการผลิต

และพัฒนาครู

-                     100,000.00         100,000.00         -                    50,000.00           50,000.00           50.00   50,000.00            

ยุทธศาสตร*ท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5,207,600.00       4,953,000.00       10,160,600.00     2,981,310.00       1,350,300.10       4,331,610.10       42.63   5,828,989.90       

24 โครงการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม องค*ความรู� 

เพ่ือใช�ประโยชน*ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

และสร�างมูลค�าเพ่ิมเชิงพาณิชย* หรือเศรษฐกิจ

สร�างสรรค*

-                     480,000.00         480,000.00         -                    317,799.07         317,799.07         66.21   162,200.93          

25 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพ่ิม

ขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ

-                     700,000.00         700,000.00         -                    128,990.00         128,990.00         18.43   571,010.00          

26 โครงการพัฒนาศูนย*วิจัยเฉพาะทางและแสวงหา

แหล�งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม

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

27 โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค*ให�

ได�รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

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

28 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือสร�าง

มูลค�าเพ่ิม(Value Creation) สู�เชิงพาณิชย* / 

อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร�างสรรค*

5,207,600.00       1,223,000.00       6,430,600.00       2,981,310.00       343,560.00         3,324,870.00       51.70   3,105,730.00       

29 โครงการขับเคล่ือนการเผยแพร�งานวิจัยหรืองาน

สร�างสรรค*ในระดับชาติหรือนานาชาติ

-                     1,550,000.00       1,550,000.00       -                    559,951.03         559,951.03         36.13   990,048.97          

30 โครงการสนับสนุนงานวิจัย R2R -                     500,000.00         500,000.00         -                    -                    -                    -      500,000.00          

ยุทธศาสตร*ท่ี 5 การพัฒนาท�องถิ่น 37,326,300.00      -                    37,326,300.00     10,373,639.52     -                    10,373,639.52     27.79   26,952,660.48      

31 โครงการยกระดับสินค�าชุมชน OTOP 2,040,000.00       -                    2,040,000.00       655,945.75         -                    655,945.75         32.15   1,384,054.25       

32 โครงการแก�ไขความยากจนของประชาชนในเขต

ชนบท

10,120,000.00      -                    10,120,000.00     2,428,393.55       -                    2,428,393.55       24.00   7,691,606.45       

33 โครงการส�งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบ

วินัย เข�าใจสิทธิหน�าท่ีของตนเองและผู�อื่น

2,000,000.00       -                    2,000,000.00       944,626.60         -                    944,626.60         47.23   1,055,373.40       

34 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู�ด�านการอ�าน

การเขียนและการคิดวิเคราะห*ของนักเรียนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2,040,000.00       -                    2,040,000.00       972,972.00         -                    972,972.00         47.69   1,067,028.00       

35 โครงการพัฒนาความรู� ทักษะด�านภาษาอังกฤษใน

ศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

6,000,000.00       -                    6,000,000.00       748,471.45         -                    748,471.45         12.47   5,251,528.55       



เงินงบประมาณ เงินรายได� รวม เงินงบประมาณ เงินรายได� รวม

ท่ี
ยุทธศาสตร*/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) เบิกจ�าย (บาท)
ร�อยละ คงเหลือ

36 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 8,149,200.00       -                    8,149,200.00       2,579,481.18       -                    2,579,481.18       31.65   5,569,718.82       

37 โครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ

3,537,100.00       -                    3,537,100.00       1,003,711.89       -                    1,003,711.89       28.38   2,533,388.11       

38 โครงการผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม 1,100,000.00       -                    1,100,000.00       236,904.64         -                    236,904.64         21.54   863,095.36          

39 โครงการตามยุทธศาสตร*ของจังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบฯ

800,000.00          -                    800,000.00         335,586.46         -                    335,586.46         41.95   464,413.54          

40 โครงการยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด�าน

ความสามารถในการผลิตส่ือเทคโนโลยีการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันในระดับ

สากล

1,540,000.00       -                    1,540,000.00       467,546.00         -                    467,546.00         30.36   1,072,454.00       

ยุทธศาสตร*ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร -                     12,089,800.00     12,089,800.00     -                    5,018,489.37       5,018,489.37       41.51   7,071,310.63       

41 โครงการพัฒนาผู�บริหารมืออาชีพ -                     900,000.00         900,000.00         -                    289,540.00         289,540.00         32.17   610,460.00          

42 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ -                     1,389,800.00       1,389,800.00       -                    165,409.51         165,409.51         11.90   1,224,390.49       

43 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว -                     4,300,000.00       4,300,000.00       -                    2,224,006.86       2,224,006.86       51.72   2,075,993.14       

44 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาและการจัดการความรู�

-                     2,000,000.00       2,000,000.00       -                    346,229.00         346,229.00         17.31   1,653,771.00       

45 โครงการพัฒนาภาพลักษณ*ท่ีดีของมหาวิทยาลัย -                     1,500,000.00       1,500,000.00       -                    496,935.00         496,935.00         33.13   1,003,065.00       

46 โครงการพัฒนาด�านเทคโนโลยีดิจิทัล -                     2,000,000.00       2,000,000.00       -                    1,496,369.00       1,496,369.00       74.82   503,631.00          

2.3 รายการค�าใช�จ�ายตามแผนงานฉุกเฉิน -                     6,572,700.00       6,572,700.00       -                    6,098,755.00       6,098,755.00       92.79   473,945.00          

513,362,300.00    158,678,600.00   672,040,900.00   312,565,974.75   83,241,408.37     395,807,383.12   58.90   276,233,516.88    รวมท้ังส้ิน



 

 

- ภาคผนวก 3 - 

 

 



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1.เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ที่เน�นการเรียนรู�ผ�านการปฏิบัติ

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร�าง

ทักษะการฝ&กปฏิบัติด�านเกี่ยวกับศิลปะ

การตกแต�งในอุตสาหกรรมบริการให�แก�

นักศึกษา

3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข�งขันทักษะวิชาการด�านการท�องเที่ยว

และบริการ

นักศึกษาเข�าร�วมในโครงการรวมทั้ง

สิ้นคิดเป4นร�อยละ 100

นักศึกษาเป4นบุคคลแห�งการเรียนรู�  ใฝ6รู�

ใฝ6เรียน สามารถประดิษฐ8ดอกไม�สด 

สําหรับใช�ในงานพิธีการ งานบริการและ

งานต�อนรับได� รวมถึงสามารถหั่นตัด

แต�งผลไม�สด และตกแต�งจาน   อาหาร

ได�ให�ประณีตสวยงามได�

1. เชิงปริมาณ 

    - นักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรม  เป?าหมาย 80 คน ผลการ

ดําเนินงาน 91 คน

    - ระดับความสําเร็จในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

Active Learning เป?าหมายระดับ 4 ผลการดําเนินงาน ระดับ 4

 2. เชิงคุณภาพ

     - นักศึกษามีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน�นการ

เรียนรู�ผ�านการปฏิบัติ เป?าหมาย ระดับ ดี ผลการดําเนินงาน ระดับ ดี

งบประมาณ 

30,000.00 26,698.00    การดําเนินการจัดกิจกรรม สําเร็จลุล�วงไปด�วยดี ได�รับความร�วมมือในการจัดกิจกรรมจากนักศึกษาในสาขาวิชา และ

นักศึกษาจีน สนใจเข�าร�วมในการจัดกิจกรรมนี้ นักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ มีทักษะประดิษฐ8ดอกไม�สดสําหรับใช�ใน

งานพิธีการ งานบริการและงานต�อนรับได� รวมถึงสามารถหั่นตัดแต�งผลไม�สด และตกแต�งจานอาหาร สําหรับใช�ในงาน

บริการได�

วิธีการประดิษฐ8ดอกไม�สด สําหรับใช�ในงานพิธีการ งานต�อนรับ

แขก และวิธีหั่นตัดแต�งผลไม� โดยใช�มีดเกะสลักและตกแต�งจาน

อาหาร ที่ประณีตและสวยงาม

เวลาในการฝ&กปฏิบัติมีจํานวนจํากัด การฝ&ก

ทักษะการแกะสลักใช�เวลาค�อนข�างมาก

สําหรับนักศึกษาฝ&กหัด

ในการจัดกิจกรรมครั้งต�อไปควรเพิ่มเวลาในการ

ปฏิบัติงานแกะสลักให�มากขึ้น

1  เพื่อยกระดับมาตรฐานการฝ&ก

ประสบการณ8วิชาชีพด�านการโรงแรม

และการบริการของนักศึกษา

   2  เพื่อสนับสนุนการฝ&กทักษะ

วิชาชีพด�านการโรงแรมให�พร�อมต�อการ

ปฏิบัติงานจริงภายหลังสําเร็จการศึกษา

   3  เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน8ของ

มหาวิทยาลัยที่มุ�งสู�การเป4น

มหาวิทยาลัยชั้นนําด�านการท�องเที่ยว

 เตียงบล็อกไม�หุ�มผ�าริ้วเทาเดินลาย

พร�อมที่นอนบล็อกไม�หุ�มผ�าริ้วเทา

เดินลาย 3.5’x6.5’x9” จํานวน 20 ชุด

 พร�อมใช�งานจัดวางในห�องเสริม 5 ชั้น 

2 อาคารเพชรน้ําหนึ่ง

1. สามารถยกระดับการฝ&ก

ประสบการณ8วิชาชีพด�านการโรงแรม

และการบริการของศูนย8ฝ&ก

ประสบการณ8อาคารเพชรน้ําหนึ่ง

นักศึกษาและอาจารย8มีวัสดุและ

ครุภัณฑ8ที่ได�มาตรฐานในการฝ&ก

ประสบการณ8วิชาชีพด�านการโรงแรม

และการบริการ ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู�

และการฝ&กปฏิบัติได�

 2. นักศึกษามีทักษะด�านการโรงแรม

และการบริการและมีความรู�พื้นฐาน

สามารถปฏิบัติงานได�ภายหลังสําเร็จ

การศึกษาได�เป4นอย�างดี

 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได�รับ

การยอมรับและมีความโดดเด�นด�าน

อาหารและการท�องเที่ยว

  4. ศูนย8ฝ&กประสบการณ8วิชาชีพเพชร

น้ําหนึ่งมีวัสดุและครุภัณฑ8ที่เพียงพอต�อ

และรองรับการฝ&กปฏิบัติของนักศึกษา

1. เชิงปริมาณ

เตียงบล็อกไม�หุ�มผ�าริ้วเทาเดินลายพร�อมที่นอนบล็อกไม�หุ�มผ�าริ้วเทา

เดินลาย จํานวน 20 ชุด

2. เชิงคุณภาพ

นักศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ที่พร�อมต�อการฝ&กภาคปฏิบัติและ

สามารถนําความรู�ที่ได�จากการฝ&กปฏิบัติไปใช�ประโยชน8ได� ในระดับ

ดี โดยนักศึกษาใช�เป4นสถานที่ฝ&กสําหรับการแข�งขันภายนอก

มหาวิทยาลัยและใช�ฝ&กปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข�องกับงานโรงแรม

146,000.00 146,000.00 นักศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ที่พร�อมต�อการฝ&กภาคปฏิบัติ

และสามารถนําความรู�ที่ได�จากการฝ&กปฏิบัติไปใช�ประโยชน8ได� ใน

ระดับดี โดยนักศึกษาใช�เป4นสถานที่ฝ&กสําหรับการแข�งขันและใช�

ฝ&กปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข�องกับงานโรงแรมเพื่อการรับ

ประกาศนียบัตรทักษะฝWมือแรงงานแห�งชาติ

ทําการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเนื่อง

ในปWต�อไป

1. เพื่อเป4นการเตรียมความพร�อม

ทักษะด�านการบริการโดยเฉพาะการ

บริการโดยพนักงานต�อนรับของสาย

การบินนานาชาติให�กับนักศึกษา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว

และบริการระหว�างประเทศ (สองภาษา)

 และนักศึกษาจากคณะวิชาอื่น ๆ

2. เพื่อเป4นการเตรียมความพร�อมให�กับ

นักศึกษาให�เข�ารับการอบรมและฝ&ก

ภาคปฏิบัติการโดยพนักงานต�อนรับ

ของสายการบินนานาชาติ ซึ่งงาน Food

 and Tourism Cluster ที่มี

กําหนดการ ในวันที่เดือนเมษายน 2562

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการ

ท�องเที่ยวและบริการระหว�างประเทศ 

(สองภาษา) จํานวน 70 คน เข�าร�วม

โครงการและผ�านการทดสอบเชิง

ปฏิบัติการเบื้องต�นได�

ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับการพัฒนา

ศักยภาพผ�านการอบรมและฝ&ก

ภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงาน

ต�อนรับของสายการบินนานาชาติ 

(ground and in-flight service) 

ภายหลังกิจกรรมการอบรมและ

ทดสอบทักษะฝWมือแรงงานเสร็จสิ้นลง

1. เชิงปริมาณ

 นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและบริการระหว�าง

ประเทศ (สองภาษา) จํานวน 70 คน เข�าร�วมโครงการ 

2. เชิงคุณภาพ

 ผู�เข�าร�วมโครงการผ�านกระบวนการอบรมและฝ&กภาคปฏิบัติการ

บริการโดยพนักงานต�อนรับของสายการบินนานาชาติ (เยอรมนี

และญี่ปุ6น) ได�รับการพัฒนาศักยภาพด�านการบริการ สามารถผ�าน

การทดสอบเชิงปฏิบัติการเบื้องต�น

20,000.00 19,979.50 1. เชิงปริมาณ

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและบริการระหว�างประเทศ (สองภาษา) จํานวน 70 คน เข�าร�วมโครงการ

2. เชิงคุณภาพ

ผู�เข�าร�วมโครงการผ�านกระบวนการอบรมและฝ&กภาคปฏิบัติการบริการโดยพนักงานต�อนรับของสายการบินนานาชาติ 

(เยอรมนีและญี่ปุ6น) ได�รับการพัฒนาศักยภาพด�านการบริการ สามารถผ�านการทดสอบเชิงปฏิบัติการเบื้องต�น

ผู�เข�าร�วมโครงการผ�านกระบวนการอบรมและฝ&กภาคปฏิบัติการ

บริการโดยพนักงานต�อนรับของสายการบินนานาชาติ (เยอรมนี

และญี่ปุ6น) ได�รับการพัฒนาศักยภาพด�านการบริการ สามารถ

ผ�านการทดสอบเชิงปฏิบัติการเบื้องต�น

1. ข�อจํากัดด�านเวลาในการให�ความรู�ของ

วิทยากรที่มีอยู�อย�างจํากัด

2. การติดวิทยากรให�มาบรรยายเนื่องจาก

วิทยากรทํางานอยู�ต�างประเทศส�วนใหญ� ทํา

ให�ต�องติดต�อวิทยากรล�วงหน�าอย�างน�อย 3 

เดือน เพื่อการวางแผน

ควรเชิญวิทยากรมาให�ความรู�แก�นักศึกษาในบาง

รายวิชาด�านอุตสาหกรรมบริการเนื่องจากวิทยากร

เป4นผู�ที่มีความรู�และประสบการณ8การบริการจาก

สายการบินนานาชาติกว�า 20 ปW

กิจกรรมที่ 2 โครงการการจัดหาอุปกรณ8เพื่อภาคปฏิบัติการและการบริการงานแม�บ�าน (146,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมและฝ&กภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงานต�อนรับของสายการบินนานาชาติ (ground and in-flight service) (30,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 4 การฝ&กภาคปฏิบัติและทดสอบทักษะฝWมือแรงงาน (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายจ/ายตามยุทธศาสตร�)

ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรโดยเน�นการปฏิบัติด�านอาหารและการท�องเที่ยว

กิจกรรมที่ 1 ศิลปะการตกแต�งสําหรับอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและบริการ (30,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

หนา้ที� 1



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

อบรมและทดสอบฝWมือแรงงานแห�งชาติ

 สาขาพนักงานต�อนรับส�วนหน�าและ

สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ

 1

วัตถุประสงค8

1. เพื่อเป4นการเตรียมความพร�อม

ทักษะด�านการบริการให�กับนักศึกษา

ปiจจุบันและศิษย8เก�า

2. เพื่อเป4นการเตรียมความพร�อมให�กับ

นักศึกษาปiจจุบันและศิษย8เก�าให�เข�ารับ

การอบรมเพื่อการทดสอบทักษะฝWมือ

แรงงานมาตรฐานและรับใบ

ประกาศนียบัตรฝWมือแรงงานเพื่อการ

ประกอบอาชีพภายหลังสําเร็จการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาการท�องเที่ยวและ

การโรงแรม ชั้นปWที่ 4 จํานวน 43 ราย 

และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรม

การท�องเที่ยวและบริการระหว�าง

ประเทศ (สองภาษา) ชั้นปWที่ 3 – 4 

จํานวน 27 ราย เข�าร�วมโครงการตาม

กําหนดการและสอบผ�านไม�น�อยกว�า 

ร�อยละ 80

ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถนําความรู� 

ความเชี่ยวชาญจากภาคปฏิบัติการและ

การอบรมและทดสอบทักษะฝWมือ

แรงงาน ระดับที่ 1 ไปต�อยอดใน

วิชาชีพภายหลังการสําเร็จการศึกษา

1. เชิงปริมาณ 

 - นักศึกษาสาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปWที่ 4 

จํานวน 43 ราย 

 - นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและบริการ

ระหว�างประเทศ (สองภาษา) ชั้นปWที่ 3 – 4 จํานวน 27 ราย

2. เชิงคุณภาพ

       -  ผู�เข�าร�วมโครงการสอบผ�านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

พบว�า ผลเฉลี่ยรวมของนักศึกษา ทั้งหมดจํานวน 70 คน ในสาขา

พนักงานต�อนรับส�วนหน�าและสาขาพนักงานบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 

งบประมาณ : ได�รับการจัดสรร 30,000 บาท เบิกจ�ายจริง 29,600 

บาท คงเหลือ 400 บาท

30,000.00 29,600.00 1. เชิงปริมาณ

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและบริการระหว�างประเทศ (สองภาษา) จํานวน 70 คน เข�าร�วมโครงการ

2. เชิงคุณภาพ

ผู�เข�าร�วมโครงการผ�านกระบวนการอบรมและฝ&กภาคปฏิบัติการบริการโดยพนักงานต�อนรับของสายการบินนานาชาติ 

(เยอรมนีและญี่ปุ6น) ได�รับการพัฒนาศักยภาพด�านการบริการ สามารถผ�านการทดสอบเชิงปฏิบัติการเบื้องต�น

1. ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถผ�านกระบวนการอบรมและทดสอบ

ทักษะฝWมือแรงงานแห�งชาติ ระดับ 1 สาขาพนักงานต�อนรับส�วน

หน�าและสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งได�รับ

ประกาศนียบัตรมาตรฐานฝWมือแรงงานภายหลังกิจกรรมการ

อบรมและทดสอบทักษะฝWมือแรงงานเสร็จสิ้นลง

2. ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถนําความรู� ความเชี่ยวชาญจาก

ภาคปฏิบัติการและการอบรมและทดสอบทักษะฝWมือแรงงาน 

ระดับที่ 1 ไปต�อยอดในวิชาชีพภายหลังการสําเร็จการศึกษา

ข�อจํากัดด�านเวลาในการให�ความรู�ของ

วิทยากรที่มีอยู�อย�างจํากัด

1. อาจารย8ผู�รับผิดชอบในสาขาควรอบรมและให�

ความรู�แก�นักศึกษาก�อนเข�ารับการอบรมและ

ทดสอบ เนื่องจากเวลาในการอบรมมีค�อนข�าง

จํากัดเพียง 1 วัน เพื่อช�วยให�นักศึกษามีโอกาส

สอบผ�านการทดสอบมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน8

แก�นักศึกษาในอนาคต

2.  อาจารย8ในสาขาความให�ความรู�และแนะนําถึง

ประโยชน8ที่นักศึกษาจะได�รับจากการเข�าร�วม

โครงการ เพื่อให�นักศึกษาเห็นความสําคัญของ

มาตรฐานฝWมือแรงงานแห�งชาติ รวมถึงประโยชน8ที่

นักศึกษาจะได�รับภายหลังสําเร็จการศึกษาใน

อนาคต

 3.  หากอาจารย8หรือนักศึกษาพบอุปสรรค

ระหว�างการอบรมและเข�ารับการทดสอบ สามารถ

ติดต�อเพื่อขอข�อเสนอแนะจากผู�เชี่ยวชาญของศูนย8

อบรมและทดสอบฝWมือแรงงานได� เนื่องจากศูนย8

ฝ&กมีความร�วมมือที่ดีต�อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีและต�องการส�งเสริมให�นักศึกษาได�รับใบ

ประกาศนียบัตรเพื่อการต�อยอดในอนาคต

1. เพื่อเป4นการยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีมาตรฐานสากล 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีได�เข�าร�วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประสบการณ8วิชาชีพ ณ สาธารณจีน1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีได�รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตด�านการท�องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการผ�านทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพในสภาพแวดล�อมของต�างประเทศ1. เชิงปริมาณ 

เป?าหมาย จํานวนนักศึกษาและเปลี่ยน 20 คน ผลการดําเนินงาน 

18 คน

2. เชิงคุณภาพ 

 เป?าหมาย 

 - ระดับความสําเร็จของนักศึกษาที่ได�รับการประเมินจาก

มหาวิทยาลัยตามความร�วมมือ ในสาธารณรัฐจีน(ไต�หวัน) ไม�น�อย

กว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100 

 - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 100

400,000.00 297,050.00 นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและบริการระหว�างประเทศ (สองภาษา) ผ�านการเข�าร�วมโครงการ

แลกเปลี่ยนฝ&กประสบการณ8วิขาขีพ ณ สาธารณรัฐจีน(ไต�หวัน) จํานวนทั้งสิ้น 18 คน

  การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป4นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษา

ในทุกภูมิภาคของโลกให�ความสําคัญเนื่องจากเป4นการยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ต�องการพัฒนาคนเพื่อเป4นกําลัง

สําคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และนําความรู�จาก

นานาชาติมาพัฒนา ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว�าง

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยตาม

ความร�วมมือใดๆในสาธารณรัฐจีน(ไต�หวัน) เป4นการยกระดับขีด

ความสามารถของนักศึกษาสู�ความเป4นสากลได�อย�าง

มีประสิทธิภาพและนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได�ทันทีภายหลัง

การสําเร็จการศึกษาไม�ว�าจะเป4นสถานประกอบการที่ใดในโลกนี้

ด�วยภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยตามความร�วมมือในสาธารณรัฐ

จีน(ไต�หวัน) บางแห�งตอบรับนักศึกษาล�าช�า 

จึงอาจทําให�การเตรียมการดําเนินกิจกรรม

เป4นไปได�อย�างไม�ราบรื่น

ควรขอความร�วมมือให�มหาวิทยาลัยตามความ

ร�วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต�หวัน) ดําเนินการตอบ

รับนักศึกษาอย�างรวดเร็วขึ้นในครั้งต�อไป เพื่อให�

สะดวกต�อการเตรียมการแต�เนิ่นๆ

กิจกรรมที่ 5 ยกเลิก

กิจกรรมที่ 6 Internship in Taiwan (400,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

จัดหาตําราภาษาไทย ตําราภาษาต�างประเทศ วารสารภาษาไทย วารสารภาษาต�างประเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส8ด�าน

อาหารและการท�องเที่ยว เป?าหมาย จํานวน 408 เล�ม/ชิ้น/ฉบับ งบประมาณ 300,000 บาท  ผลการดําเนินการ จัดหา

ได�จํานวน 292 เล�ม ได�แก� 

1) จัดหาหนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ8 จํานวน 270 เล�ม 

2) จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส8จากฐานข�อมูล EBSCO Discovery Service จํานวน 22 ชื่อเรื่อง

1. เพื่อเผยแพร�ความรู�ทางด�านวิชาการให�กับประชาชนและผู�สนใจทั่วไปได�กระบวนการผลิต การแปรรูปน้ําผลไม� สมุนไพรที่สามารถเอาไปผลิตและจําหน�ายเชิงพานิชได�ได�ผลิตภัณฑ8จากการอบรมเป4น เต�าหู�นมสดมะพร�าวน้ําหอม น้ํามะพร�าวพร�อมดื่ม น้ําผลไม� สมุนไพรพร�อมดื่ม 1. เชิงปริมาณ

      - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม โครงการละ 30 คน รวม 4 

โครงการ 120 คน มีผู�เข�าร�วมกิจกรรม 90 คน

2. เชิงคุณภาพ 

      - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า ร�อยละ 80 

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 88

       - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8ไม�น�อย

กว�าร�อยละ ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 89

116,700.00 116,576.00 ดําเนินการแล�วเสร็จ 3 กิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค8 คือ เรื่อง 1) การแปรรูปเต�าหู�นมสดมะพร�าวน้ําหอมและน้ํา

มะพร�าวพร�อมดื่ม อบรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 จํานวน 30 คน 2) การแปรรูปน้ําผลไม�-สมุนไพรพร�อมดื่มให�

ปลอดภัย อบรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2562จํานวน 30 คน 3)การแปรรูปน้ําเห็ดพร�อมดื่ม อบรม 8 มิถุนายน 2562 

จํานวน 30 คน

 การแปรรูปเต�าหู�นมสดมะพร�าวน้ําหอม การแปรรูปน้ําผลไม�

ปลอดภัยและน้ําสมุนไพรพร�อมดื่ม น้ําเห็ดถังเช�า หลินเจือ ซึ่ง

เกษตรกรสามารถนําความรู�ที่ได�รับไปแปรรูปเพื่อจําหน�ายได�

 ไม�สามารถดําเนินกิจกรรมได� 1 กิจกรรม คือ 

อบรมการเพาะพันธุ8ปลาดุก เนื่องจากกลุ�ม

ผู�สนใจสมัครอบรทไม�ครบตามเป?าหมาย 30 

คน แต�ได�นําเงินงบประมาณไปจัดทําสมาร8ท

ฟาร8มเรียบร�อยแล�ว

1. เพื่อสํารวจและวิเคราะห8ข�อมูลด�านการท�องเที่ยวในด�านรูปแบบต�าง ๆ ได�แก� การท�องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและการท�องเที่ยวเชิงเกษตร ของตําบลบ�านทาน อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ต�นแบบแอปพลิเคชั่นเส�นทางท�องเที่ยวตาลโตนดความพึงพอจากผู�ใช�ต�นแบบแอปพลิเคชั่นเส�นทางท�องเที่ยวตาลโตนด1. เชิงปริมาณ 

          ได�ต�นแบบแอปพลิเคชั่นเส�นทางท�องเที่ยวตาลโตนด ต.

บ�านทาน อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี 1 แอปพลิเคชั่น ผลการดําเนินงาน

 ต�นแบบแอปพลิเคชั่นเส�นทางท�องเที่ยวตาลโตนด ต.บ�านทาน อ.

บ�านลาด จ.เพชรบุรี 1 แอปพลิเคชั่น

2. เชิงคุณภาพ 

         ร�อยละความพอใจการใช�ต�นแบบแอปพลิเคชั่นเส�นทาง

ท�องเที่ยวตาลโตนด ต.บ�านทาน อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 84

3. เชิงเวลา   ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน กิจกรรมแล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

4. เชิงบประมาณ  จํานวน 80,000 บาท เบิกจ�ายจริง 56,000 บาท

 คงเหลือ 24,000 บาท

80,000.00 56,000.00 เล�มวิจัยสมบูรณ8แล�ว รอตอบรับการตีพิมพ8 ได�ข�อมูลเรื่องท�องเที่ยวของชุมชน ต.บ�านทาน อ.บ�านลาด จ.

เพชรบุรี 

เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย PBRU Branding  จํานวนผลิตภัณฑ8ด�านอาหารและการท�องเที่ยว ผลิตภัณฑ8ด�านอาหารและการท�องเที่ยว PBRU Branding 1. เชิงปริมาณ

- จํานวนผลิตภัณฑ8ด�านอาหารและการท�องเที่ยว PBRU Branding 

 เป?าหมา 6 ผลการดําเนินงาน 6

2. เชิงคุณภาพ

- ผลิตภัณฑ8ด�านอาหารและการท�องเที่ยว PBRU Branding ที่

สามารถนําไปใช�ประโยชน8/ต�อยอดเชิงพาณิชย8 เป?าหมาย 6 

ผลการดําเนินงาน 6

3. เชิงเวลา

- การดําเนินงานเป4นไปตามที่กําหนดในโครงการ ร�อยละ 100 

4. เชิงงบประมาณ

     ร�อยละของการใช�จ�ายงบประมาณ  ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80  ผล

การดําเนินงาน บรรลุเป?าหมายร�อยละ 75

452,000.00 122,505.00 ผลิตภัณฑ8ด�านอาหารและการท�องเที่ยว PBRU Branding สามารถนําไปใช�ประโยชน8/ต�อยอดเชิงพาณิชย8 ได�แก� 

ทองม�วนน้ําตาลโตนด น้ําตาลงุน  น้ําตาลโตนด  กระเป|าผ�า  ร�ม  ผ�าลายเอกลักษณ8เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ8

กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรระยะสั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 4 หลักสูตร (116,700) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 5 วิจัยเรื่องต�นแบบแอปพลิเคชั่นเส�นทางท�องเที่ยวตาลโตนด ต.บ�านทาน อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี (80,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 7 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเป4นเลิศด�านอาหารและการท�องเที่ยว (300,000) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการที่ 3 โครงการสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และเผยแพร�งานวิจัยด�านอาหารและการท�องเที่ยว

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด�านอาหารและการท�องเที่ยว

กิจกรรมที่ 6 โครงการ PBRU Branding (452,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อเพื่อเตรียมความพร�อมของนักศึกษาในการเข�าร�วมการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ นักศึกษาได�พัฒนาทักษะวิชาการและได�รับรางวัล นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ และเป4นตัวอย�างให�นักศึกษารุ�นน�องในการพัฒนาทักษะทางวิชาการในปWต�อไป1. เชิงปริมาณ

     - จํานวนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค8ของนักศึกษาระดับ จํานวน

 10 เรื่อง ผลการดําเนินงาน 8 เรื่อง

     - จํานวนนักศึกษาและอาจารย8ที่เข�าร�วมกิจกรรม 15 คน ผล

การดําเนินงาน 30 คน

2. เชิงคุณภาพ 

     - ได�รับรางวัลในการนําเสนอผลงานอย�างน�อย 2 รางวัล ผลการ

ดําเนินงาน 4 รางวัล

     - ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย8ที่เข�าร�วมกิจกรรม 

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 80

121,800.00 120,097.00  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดําเนินการโครงการการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด�าน

วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ภายใต�โครงการหลัก โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพด�าน

อาหารและการท�องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ ตามแผนยุทธศาสตร8ของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตร8ที่1 การ

สร�างความโดดเด�นด�านอาหารและการท�องเที่ยว

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรจะเน�นให�นักศึกษาได�ทดลอง วิจัย ค�นพบองค8

ความรู�ใหม� โดยเป4นการทํางานร�วมกับอาจารย8ในรายวิชาเรียนต�าง ๆ รวมทั้งรายวิชาปiญหาพิเศษด�วยเมื่อมีโจทย8วิจัยที่

พัฒนาจากการเรียนการสอน ปiญหาจากชุมชน การสร�างเวทีให�นักศึกษาได�มีโอกาสเผยแพร�ความรู�ที่ได�จากงานวิจัย จึง

เป4นสิ่งที่บ�มเพาะและทําให�นักศึกษามีความมั่นใจในการก�าวเป4นนักวิจัยที่มีศักยภาพ มีโอกาสในการทํางานวิจัยมากขึ้น

ครั้งที่ 6ณ คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 สุราษฎร8ธานีเป4นเจ�าภาพใน

การจัดประชุมวิชาการ ระหว�างวันที่ 3-5เมษายน 2562 ซึ่งประสบผลสําเร็จอย�างดี ได�รับความร�วมมือจาก

สถาบันการศึกษาต�าง ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงมีงานวิจัยจากสาขาที่เกี่ยวข�องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข�าร�วมการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการด�วย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได�ร�วมการนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในภาค

บรรยาย และโปสเตอร8 รวม 8 เรื่อง  ในสาขาวิชาสัตวศาสตร8  เกษตรศาสตร8  วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีการอาหาร 

และการเพาะเลี้ยงสัตว8น้ําจากการข�าร�วมการนําเสนอผลงานดังกล�าว  ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรได�รับรางวัลใน

การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร8 3 รางวัล  

โดยมีรายชื่อหัวข�องานวิจัย และรายชื่อนักศึกษาที่ได�รับรางวัลมีดังต�อไปนี้

1. สาขาครุศาสตร8เกษตร: ได�รับรางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยด�านพืช ระดีบดีมาก

ชื่อเรื่องวิจัย: อิทธิพลของวัสดุปลูกจากเศษเปลือกหอยเหลือทิ้งจากการประมงต�อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ

ผักกาดขาวใหญ�และกวางตุ�ง

รายนามผู�วิจัย: นางสาวพรรณลักษณ8 ธนาชัยจรัส และนางสาววราภรณ8 ป}ดงาม

2. สาขาสัตวศาสตร8: ได�รับรางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยด�านสัตว8 ระดีบดี

ชื่อเรื่องวิจัย: เครื่องให�อาหารสุนัข

รายนามผู�วิจัย:สุชาติ ดิสวัสดิ์*นัฐพงษ8 ศรีสุข และดนัยศักดิ์ พุทโธ

3. สาขาสัตวศาสตร8: ได�รับรางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยด�านสัตว8 ระดีบชมเชย

ชื่อเรื่องวิจัย: ผลผลิตซากและคุณภาพเนื้อไก�กระทงที่ใช�ผักตบชวาเป4นวัสดุรองพื้นคอก

รายนามผู�วิจัย: มณีนุช พันธุ8หริ่ง* และอรพร ทองศิริ*

4. สาขาเกษตรศาสตร8 : ได�รับรางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยด�านพืช ระดีบชมเชย

ชื่อเรื่องวิจัย: ผลของวัสดุเพาะกล�าที่มีส�วนผสมของปุ|ยมูลไส�เดือนดินต�อการงอกและการเจริญเติบโตของต�นกล�ามะเขือ

เทศสีดา

รายนามผู�วิจัย: กิตติศักดิ์ กลิ่นอุบล*และพัชรพล ยิ่งรัตนะ

 ซึ่งการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6  เป4นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด�านการสร�างความเป4น

เลิศด�านอาหารและการท�องเที่ยว โดยเฉพาะอย�างยิ่งอัตลักษณ8ด�านอาหาร ทั้งนี้ในปW 2562 ได�กําหนดจัดที่

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 วิทยาเขตสุราษฎร8ธานีดังนั้นเพื่อให�มีการดําเนินกิจกรรม  "การประชุม

วิชาการ  การนําเสนอผลงานระดับปริญญาบัณฑิตด�านวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีการเกษตร"  เกิดขึ้นอย�างต�อเนื่อง 

เป4นประโยชน8ต�อนักศึกษาและบุคลากรในการสร�างความร�วมมือด�านต�าง ๆ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงขออนุมัติ

งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล�าวผ�านโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด�านอาหารและการท�องเที่ยว

ระดับชาติ และนานานชาติ

กิจกรรมที่ 2 ยกเลิก

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพด�านอาหารและการท�องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ

กิจกรรมที่ 1 การเข�าร�วมจัดประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด�านวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6(RUCA: The 6th Regional Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology) (121,800) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมที่ 1 เส�นทางจังหวัดพิษณุโลก 

สุโขทัย กําแพงเพชร ลําปาง ลําพูน 

เชียงใหม� เชียงราย

1. วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1.1 เพื่อฝ&กทักษะปฏิบัติการทางการ

ท�องเที่ยวในสถานที่ท�องเที่ยวต�าง ๆ 

ตามเส�นทางท�องเที่ยวในประเทศไทย

1.2 เพื่อส�งเสริมให�ได�ประยุกต8ใช�ความรู�

ทางการท�องเที่ยวภาคทฤษฎีสู�การ

ปฏิบัติจริง

1.3 เพื่อส�งเสริมให�ได�เรียนรู�การเป4นผู�

ปฏิบัติการด�านการท�องเที่ยวที่ดีจาก

มัคคุเทศก8ต�นแบบ

1.4 เพื่อส�งเสริมให�ผู�เข�าอบรมได�

วางแผนรายการนําเที่ยวและจัดทํา

กิจกรรมทางด�านการท�องเที่ยวตาม

สถานที่ท�องเที่ยวต�าง ๆ

นักศึกษาจํานวน 37 คนได�เข�าร�วม

กิจกรรม

ให�นักศึกษาฝ&กประสบการณ8จริงตาม

เส�นทางบังคับตามกรมการท�องเที่ยว 

ให�ครบตามกําหนด

เชิงปริมาณ

 1. จํานวนผู�เข�าอบรมโครงการจํานวน ๓๗ คน ค�าเป?าหมายไม�น�อย

กว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

 2. เชิงคุณภาพ

1. ความพึงพอใจของผู�เข�าอบรมโครงการ ค�าเป?าหมายไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 83.76 

2. ผู�เข�าอบรมโครงการได�รับความรู�/ความเข�าใจเพิ่มขึ้น ค�า

เป?าหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 85.20

3. การนําความรู�ไปใช�ประโยชน8ของผู�เข�าอบรมโครงการ ค�า

เป?าหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 84.46

40,400.00 40,400.00 ได�ดําเนินโครงการฯ แล�วเสร็จ 1. นักศึกษาได�ฝ&กทักษะปฏิบัติการทางการท�องเที่ยวในสถานที่

ท�องเที่ยวต�าง ๆ ตามเส�นทางท�องเที่ยวในประเทศไทย

2. นักศึกษาได�ประยุกต8ใช�ความรู�ทางการท�องเที่ยวภาคทฤษฎีสู�

การปฏิบัติจริง

3. นักศึกษาได�เรียนรู�การเป4นผู�ปฏิบัติการด�านการท�องเที่ยวที่ดี

จากมัคคุเทศก8ต�นแบบ

4. นักศึกษาได�วางแผนรายการนําเที่ยวและจัดทํากิจกรรม

ทางด�านการท�องเที่ยว

การนัดหมายนักศึกษาชั้นปWที่ 2 และชั้นปWที่ 3 

ที่มีตารางเรียนไม�ตรงกัน ทําให�มีการประชุม

เตรียมงานค�อนข�างลําบาก

ควรจัดกิจกรรมเส�นทางท�องเที่ยวตามกรมการ

ท�องเที่ยวอย�างต�อเนื่อง เพื่อให�นักศึกษาสามารถ

ยื่นขอบัตรมัคคุเทศก8ต�อไป

 กิจกรรมที่ 2 เส�นทางจังหวัดอยุธยา 

และจังหวัดลพบุรี

1.วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1.1 เพื่อฝ&กทักษะปฏิบัติการทางการ

ท�องเที่ยวในสถานที่ท�องเที่ยวต�าง ๆ 

ตามเส�นทางท�องเที่ยวในประเทศไทย

1.2 เพื่อส�งเสริมให�ได�ประยุกต8ใช�ความรู�

ทางการท�องเที่ยวภาคทฤษฎีสู�การ

ปฏิบัติจริง

1.3 เพื่อส�งเสริมให�ได�เรียนรู�การเป4นผู�

ปฏิบัติการด�านการท�องเที่ยวที่ดีจาก

มัคคุเทศก8ต�นแบบ

1.4 เพื่อส�งเสริมให�ผู�เข�าอบรมได�

วางแผนรายการนําเที่ยวและจัดทํา

กิจกรรมทางด�านการท�องเที่ยวตาม

สถานที่ท�องเที่ยวต�าง ๆ

นักศึกษาจํานวน 30 คนได�เข�าร�วม

กิจกรรม

ให�นักศึกษาฝ&กประสบการณ8จริงตาม

เส�นทางบังคับตามกรมการท�องเที่ยว 

ให�ครบตามกําหนด

เชิงปริมาณ

จํานวนผู�เข�าอบรมโครงการจํานวน ๓๐ คน ค�าเป?าหมาย ไม�น�อย

กว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

เชิงคุณภาพ

1. ความพึงพอใจของผู�เข�าอบรมโครงการ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 92.80

2. ผู�เข�าอบรมโครงการได�รับความรู�/ความเข�าใจเพิ่มขึ้น ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 64

3. การนําความรู�ไปใช�ประโยชน8ของผู�เข�าอบรมโครงการ ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 84.46

37,200.00 37,200.00 ได�ดําเนินโครงการฯ แล�วเสร็จ 1. นักศึกษาได�ฝ&กทักษะปฏิบัติการทางการท�องเที่ยวในสถานที่

ท�องเที่ยวต�าง ๆ ตามเส�นทางท�องเที่ยวในประเทศไทย

2. นักศึกษาได�ประยุกต8ใช�ความรู�ทางการท�องเที่ยวภาคทฤษฎีสู�

การปฏิบัติจริง

3. นักศึกษาได�เรียนรู�การเป4นผู�ปฏิบัติการด�านการท�องเที่ยวที่ดี

จากมัคคุเทศก8ต�นแบบ

4. นักศึกษาได�วางแผนรายการนําเที่ยวและจัดทํากิจกรรม

ทางด�านการท�องเที่ยว

การนัดหมายนักศึกษาชั้นปWที่ 2 ที่มีตาราง

เรียนไม�ตรงกัน ทําให�มีการประชุมเตรียมงาน

ค�อนข�างลําบาก

ควรจัดกิจกรรมเส�นทางท�องเที่ยวตามกรมการ

ท�องเที่ยวอย�างต�อเนื่อง เพื่อให�นักศึกษาสามารถ

ยื่นขอบัตรมัคคุเทศก8ต�อไป

กิจกรรมที่ 3 โครงการฝ&กปฏิบัติการด�านการท�องเที่ยวตามเส�นทางการท�องเที่ยวของกรมการท�องเที่ยว (50,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 4 สานฝiนสู�งานบริการในศตวรรษที่ 21 (40,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

 “สานฝiนสู�งานบริการในศตวรรษที่ 21”

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อเป4นการบริการวิชาการ ทักษะ

ด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรมสู�

ชุมชน

2. เพื่อให�นักศึกษาได�ฝ&กปฏิบัติทักษะ

ด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรมผ�าน

การจัดฝ&กอบรม

3. เพื่อให�นักศึกษาได�ฝ&กปฏิบัติการเป4น

วิทยากรและกระบวนการจัดฝ&กอบรม

นอกสถานที่

4. เพื่อเป4นการแนะแนวประชาสัมพันธ8

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 200 คน

หลักสูตรอบรมที่นักศึกษาได�ฝ&กปฏิบัติ

ด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรม 

จํานวน 4 หลักสูตร

1. เชิงปริมาณ เป?าหมาย 200 คน ผลการดําเนินงาน 200 คน

2. เชิงคุณภาพ เป?าหมาย 4 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 4 หลักสูตร

35,000.00 35,000.00 ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจอยู�ในระดับมากที่สุดจํานวน 2 ข�อคือด�านความรู� ความเข�าใจในเรื่องนี้หลังการ

อบรม และสามารถนําความรู�ที่ได�รับไปประยุกต8ใช�ในการเรียนได� มีค�าเฉลี่ยเท�ากันคือ 4.60 นอกจากนี้ มีระดับความ

พึงพอใจอยู�ในระดับมาก เรียงลําดับ 2 ลําดับแรก คือ ด�านวิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได�ชัดเจนและตรงประเด็น 

และ ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถนําความรู�ไปเผยแพร� ถ�ายทอดได� ค�าเฉลี่ยเท�ากันคือ 4.50 ด�านการเตรียมตัวและความ

พร�อมของวิทยากร ความพร�อมของอุปกรณ8โสตทัศนูปกรณ8 และสามารถบอกประโยชน8ได� มีค�าเฉลี่ยเท�ากัน คือ 4.40 

ตามลําดับ โดยรวมแล�วผลการประเมินของความพึงพอใจของผู�ที่เข�าร�วมโครงการในครั้งนี้อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย

เท�ากับ 4.15)

นักศึกษาได�ฝ&กลงมือปฏิบัติการเป4นวิทยากรจริง ได�ใช�ความรู�และ

ทักษะทางด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรมในการเป4นวิทยากร 

โดยได�หลักสูตรอบรม จํานวน 4 หลักสูตร ได�แก�

 1. กิจกรรมอบรมทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender) 

 2. กิจกรรมอบรมทักษะการจัดโต�ะอาหารสากล (Table Setting)

 3. กิจกรรมอบรมทักษะแม�บ�าน การจัดดอกไม� (Flowers 

Arrangement)

 4. กิจกรรมอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต�งหน�าพื้นฐาน 

(Personality Development)

  นอกจากจะเป4นการพัฒนานักศึกษาให�มีทักษะความชํานาญใน

การฝ&กอบรมทักษะความรู�ด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรม

เพื่อให�เป4นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคตแล�วยังเป4นการ

ประชาสัมพันธ8การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีอีกทางหนึ่งด�วย

 การจัดกิจกรรมสานฝiนสู�งานบริการในครั้งนี้ ถือได�ว�าเป4นการ

เริ่มต�นของการใช�ความคิดสร�างสรรค8ของนักศึกษาก�อนออกสู�

ตลาดอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งถือเป4นโอกาสอันดีในการเตรียม

ความพร�อมและเป4นประสบการณ8ที่ดีต�อการทํางานบริการใน

อนาคต

บางครั้งทางโรงเรียนไม�สะดวกให�เข�าจัด

กิจกรรมตามที่ได�นัดหมายไว�ก�อนหน�านั้น 

เนื่องจากมีกิจกรรมของทางโรงเรียนแทรกเข�า

มา ทําให�ต�องมีการนัดหมายใหม� แต�ปiญหานี้ก็

แก�ไขโดยการประสานงานล�วงหน�า และหมั่น

ติดต�อติดตามผลกับทางโรงเรียนอยู�เสมอ ซึ่งก็

ได�การนัดหมายใหม�ที่เป4นไปตามกําหนดการ 

จนสามารถจัดกิจกรรมให�สําเร็จลุล�วงไปด�วยดี

เพิ่มการประชาสัมพันธ8และเครือข�ายติดต�อกับทาง

โรงเรียนมัธยมอย�างต�อเนื่องทุกภาคการศึกษา

1. เพื่อการรักษาตําแหน�งรองชนะเลิศอันดับ รางวัลระดับชาติ จํานวน 1 รางวัล ทักษะและประสบการณ8จากการเข�าร�วมการแข�งขันรายการระดับชาติ1. เชิงปริมาณ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90

2. เชิงคุณภาพ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90

3. เชิงเวลา ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90

4. เชิงงบประมาณ จํานวน  40,000  บาท จํานวน  5,969  บาท

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 90 %

40,000.00 5,969.00  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "การแข�งขันทักษะการปูเตียงในแบบ Duvet ภายใต�โครงการ “Treasure Trove of 

Humanities and Social Sciences การแสดงศักยภาพ SMART คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8” ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏส�วนสุนันทา กรุงเทพมหานคร เมื่อวัน ศุกร8 ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ได�รับองค8ความรู�และทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปูเตียงในแบบ Duvet 

กิจกรรมที่ 5 การแข�งขันทักษะด�านการท�องเที่ยวและโรงแรมในอุตสาหกรรมบริการ (40,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

หนา้ที� 6



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อเป4นการฝ&กภาคปฏิบัติการเส�นทางนําเที่ยวเสมือนจริงในบรรยายสถานที่ท�องเที่ยวของนักศึกษาในฐานะมัคคุเทศก8ประเภท นักศึกษาได�รับการพัฒนาทักษะการนําเที่ยวและสามารถแสดงบทบาทการเป4นมัคคุเทศก8มืออาชีพได�นักศึกษาบรรลุเงื่อนไขหนึ่ง (จํานวนเส�นทางปฏิบัติการนําเที่ยวตามเกณฑ8ที่กําหนดโดยกรมการท�องเที่ยวในการยื่นคําร�องขอรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก8อาชีพและบัตรมัคคุเทศก8อาชีพ เชิงปริมาณ  

 1. นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและบริการ

ระหว�างประเทศ (สองภาษา) จํานวน 88 ราย ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ

เชิงคุณภาพ 

 1. ผู�เข�าร�วมโครงการผ�านกระบวนการฝ&กปฏิบัติการเส�นทาง

ท�องเที่ยวตามระเบียบกรมการท�องเที่ยวเพื่อการรับ

ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก8อาชีพ จํานวน 4 เส�นทางบังคับ

 2. ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถแสดงบทบาทของการเป4นมัคคุเทศก8 

outbound, inbound และ domestic tour manager ผ�าน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได� ผลการดําเนินงาน

58,130.00 53,760.00 1. เชิงปริมาณ

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและบริการระหว�างประเทศ (สองภาษา) จํานวน 58 ราย เข�าร�วมโครงการ

2.  เชิงคุณภาพ

-ผู�เข�าร�วมโครงการผ�านกระบวนการฝ&กปฏิบัติการเส�นทางท�องเที่ยวตามระเบียบกรมการท�องเที่ยวเพื่อการรับ

ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก8อาชีพ จํานวน 5 เส�นทางบังคับ

-ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถแสดงบทบาทของการเป4นมัคคุเทศก8 outbound, inbound และ domestic tour 

manager ผ�านภาษาไทยและภาษาอังกฤษได�

1.นักศึกษาได�รับการพัฒนาทักษะการนําเที่ยวและสามารถแสดง

บทบาทการเป4นมัคคุเทศก8มืออาชีพได�

2. นักศึกษาบรรลุเงื่อนไขหนึ่ง (จํานวนเส�นทางปฏิบัติการนํา

เที่ยวตามเกณฑ8ที่กําหนดโดยกรมการ ท�องเที่ยวในการยื่นคําร�อง

ขอรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก8อาชีพและบัตรมัคคุเทศก8อาชีพ 

(ทั่วไป- ต�างประเทศ) ภายหลังสําเร็จการศึกษาได�

3. ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถนําความรู� ประสบการณ8 และการ

ถ�ายทอดความเชี่ยวชาญจากผู�บรรยายประจําสถานที่ท�องเที่ยว

เพื่อการต�อยอดในวิชาชีพที่เกี่ยวข�องกับการบริการภายหลังการ

สําเร็จการศึกษา

ข�อจํากัดด�านเวลาที่มีอยู�อย�างจํากัด ควรจัดดําเนินโครงการอย�างต�อเนื่อง เพื่อนักศึกษา

ได�รับการพัฒนาทักษะการนําเที่ยวและสามารถ

แสดงบทบาทการเป4นมัคคุเทศก8มืออาชีพได�และ

นักศึกษาบรรลุเงื่อนไขหนึ่ง (จํานวนเส�นทาง

ปฏิบัติการนําเที่ยวตามเกณฑ8ที่กําหนดโดย

กรมการท�องเที่ยวในการยื่นคําร�องขอรับ

ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก8อาชีพและบัตร

มัคคุเทศก8อาชีพ (ทั่วไป-ต�างประเทศ) ภายหลัง

สําเร็จการศึกษาได�

กิจกรรมย�อยที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ�มสาขาด�านอาหารและการท�องเที่ยว จํานวนนักศึกษารายวิชาละ 50 คน จํานวน กระตุ�นให�นักศึกษามีความรู�และมีทักษะในการปฏิบัติงานด�านโรงแรมได�จริง1. เชิงปริมาณ

นักศึกษาผู�เข�าร�วมกิจกรรมทั้ง 4 รายวิชา เป?าหมาย รายวิชาละ 50

 คน (ชั้นปWที่ 1-3) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน บรรลุ

ตามเป?าหมาย

2. เชิงคุณภาพ

- ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ

 80 ผลการดําเนินงาน บรรลุตามเป?าหมาย

- ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน บรรลุตามเป?าหมาย

80,000.00 80,000.00 ผลการดําเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรมแบบ Upskill (ศตวรรษที่ 21) กิจกรรมการ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ�มสาขาด�านอาหารและการท�องเที่ยว ทักษะด�านโรงแรม วิชาการบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม ชื่อหัวข�อ: การบริการอาหารและเครื่องดื่มอย�างมืออาชีพ ระหว�างวันที่ 30 มีนาคม 20 เมษายน และ 27 

เมษายน 2562 อาคารมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู�ดําเนินโครงการสรุปผลการดําเนิน

โครงการได� ดังนี้ 

 1. นักศึกษาที่เข�าอบรมมีความตระหนักต�อคุณธรรมจริยธรรมหน�าที่และการทํางานร�วมกัน

 2. นักศึกษาที่เข�าอบรมได�รับความรู�และการฝ&กประสบการณ8จากผู�ที่มีความเชี่ยวชาญด�านบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 3. นักศึกษาที่เข�าอบรมเกิดการเรียนรู�และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล�องกับทักษะการเรียนรู�ตามศตวรรษที่21 

โดยนักศึกษาได�ฝ&กปฏิบัติจริงด�านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

  4. นักศึกษาที่เข�าอบรมสามารถนําความรู�มาประยุกต8ใช�ในการเรียนวิชาอื่นๆ เป4นการสร�างเครือข�ายและการ

ดําเนินงานด�านวิชาการร�วมกับโรงแรมอย�างต�อเนื่อง

  5. ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวม  ระดับมากที่สุด   ค�าเฉลี่ย  4.53

ด�านความรู�ความเข�าใจ

  ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถนําหลักการหรือประสบการณ8จาก

การอบรมมาปฏิบัติหรือประยุกต8ใช�ในการฝ&กประสบการณ8วิชาชีพ

 ด�านการโรงแรม และการทํางานด�านโรงแรมในอนาคต ซึ่ง

เป4นไปตามวัตถุประสงค8ของโครงการเพื่อให�นักศึกษามีทักษะการ

เรียนรู�ตามศตวรรษที่ 21 ได�แก� ทักษะแห�งศตวรรษที่ 21ทักษะ

ด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม ทักษะด�านสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี ทักษะด�านชีวิตและการทํางานและเพื่อให�นักศึกษา

สามารถนําความรู�มาประยุกต8ใช�ในการเรียนวิชาอื่นๆ  

ด�านความพึงพอใจ 

 ผู�เข�าร�วมโครงการทั้งหมดมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ

พัฒนาสมรรถนะด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรมแบบ Upskill 

(ศตวรรษที่ 21) กิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

กลุ�มสาขาด�านอาหารและการท�องเที่ยว (ทักษะด�านโรงแรม) โดย

รายวิชาการอาหารและเครื่องดื่ม พบว�า ผลความพึงพอใจโดย

รวมอยู�ระดับมากที่สุด มีค�าเฉลี่ยรวม4.53

1. ควรพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะด�านการ

ท�องเที่ยวและการโรงแรมแบบ Upskill   

(ศตวรรษที่ 21) กิจกรรมการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนกลุ�มสาขาด�านอาหารและการ

ท�องเที่ยว (ทักษะด�านโรงแรม)  และมีการติดตาม

ผลรวมถึงการจัดโครงการต�อเนื่องในปWถัดๆไป 

 2. ควรมีการอบรมในหัวข�ออื่นๆที่เกี่ยวข�อง

เพิ่มเติม เพื่อสร�างความรู� ความเข�าใจและทักษะ

ทางวิชาชีพด�านการโรงแรม

 ผลการดําเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรมแบบ Upskill (ศตวรรษที่ 21) กิจกรรมการ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ�มสาขาด�านอาหารและการท�องเที่ยว ทักษะด�านโรงแรม วิชาการจัดการธุรกิจ

สุขภาพและสปา ชื่อหัวข�อ: การนวดแผนไทย ระยะเวลา:ระหว�างวันที่ 30 มีนาคม 31 มีนาคม และ 20 เมษายน 2562 

เมษายน 2562 สถานที่: ณ คลินิกการแพทย8แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู�ดําเนินโครงการสรุปผลการดําเนิน

โครงการได� ดังนี้

 1. นักศึกษาที่เข�าอบรมมีความตระหนักต�อคุณธรรมจริยธรรมหน�าที่และการทํางานร�วมกัน

 2. นักศึกษาที่เข�าอบรมได�รับความรู�และการฝ&กประสบการณ8จากผู�ที่มีความเชี่ยวชาญด�านนวดแผนไทย 

  3. นักศึกษาที่เข�าอบรมเกิดการเรียนรู�และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล�องกับทักษะการเรียนรู�ตามศตวรรษที่21 

เป4นการส�งเสริมให�นักศึกษามีความรู�และทักษะด�านการโรงแรมเพิ่มเติมจากภายนอก

  4. เป4นการเตรียมให�นักศึกษาพร�อมในการทํางานในอนาคต

  5. นักศึกษาที่เข�าอบรมสามารถนําความรู�มาประยุกต8ใช�ในการเรียนวิชาอื่นๆ เป4นการสร�างเครือข�ายและการ

ดําเนินงานด�านวิชาการร�วมกับโรงแรมอย�างต�อเนื่อง

  6. ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวม ระดับมากที่สุด  ค�าเฉลี่ย 4.51

โดยด�านวิทยากรผู�เข�าอบรมมีความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาคือ

รายวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา มีค�าเฉลี่ยรวม 4.51 

ลําดับต�อมาคือรายวิชาการจัดการส�วนหน�า มีค�าเฉลี่ยรวม 4.42 

และลําดับสุดท�ายคือรายวิชาการจัดการโรงแรม  มีค�าเฉลี่ยรวม 

4.34

ด�านการนําไปใช�ประโยชน8

 ผู�เข�าร�วมส�วนใหญ�เห็นว�าการเข�าร�วมโครงการพัฒนาสมรรถนะ

ด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรมแบบ Upskill(ศตวรรษที่ 21) 

กิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ�มสาขาด�าน

อาหารและการท�องเที่ยว (ทักษะด�านโรงแรม) ในครั้งนี้ สามารถ

นําไปใช�ประโยชน8ได�ในชีวิตประจําวัน สู�การปฏิบัติงานจริงด�าน

โรงแรมในสถานประกอบการโรงแรมได�

 โครงการนี้บรรลุทุกตัวชี้วัดเนื่องจากดําเนินงานตามแผนของ

โครงการทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนการบริหารความ

เสี่ยงและดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย�างครบถ�วน

กิจกรรมที่ 6 โครงการฝ&กปฏิบัติการเส�นทางท�องเที่ยวตามระเบียบกรมการท�องเที่ยวเพื่อการรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก8อาชีพ (50,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาสมรรถนะด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรมแบบ Upskill (260,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

หนา้ที� 7



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

 ผลการดําเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรมแบบ Upskill (ศตวรรษที่ 21) กิจกรรมการ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ�มสาขาด�านอาหารและการท�องเที่ยว ทักษะด�านโรงแรม วิชาการจัดการส�วนหน�า 

ชื่อหัวข�อ: การจัดการสํารองห�องพักส�วนหน�าของโรงแรม

ระยะเวลา :ระหว�างวันที่  27 เมษายน 28 เมษายน และ 4 พฤษภาคม 2562 สถานที่: อาคารมนุษยศาสตร8และ

สังคมศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู�ดําเนินโครงการสรุปผลการดําเนินโครงการได� ดังนี้

 1. นักศึกษาที่เข�าอบรมมีความตระหนักต�อคุณธรรมจริยธรรมหน�าที่และการทํางานร�วมกัน

 2. นักศึกษาที่เข�าอบรมได�รับความรู�และการฝ&กประสบการณ8จากผู�ที่มีความเชี่ยวชาญด�านการจัดการส�วนหน�า  

 3. นักศึกษาที่เข�าอบรมเกิดการเรียนรู�และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล�องกับทักษะการเรียนรู�ตามศตวรรษที่21 

โดยนักศึกษาได�มีความรู�และทักษะด�านการสํารองห�องพักในระบบต�างๆ

  4. นักศึกษาที่เข�าอบรมสามารถนําความรู�มาประยุกต8ใช�ในการเรียนวิชาอื่นๆ เป4นการสร�างเครือข�ายและการ

ดําเนินงานด�านวิชาการร�วมกับโรงแรมอย�างต�อเนื่อง

  5. ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวม  ระดับมาก  ค�าเฉลี่ย  4.42

         ผลการดําเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรมแบบ Upskill (ศตวรรษที่ 21) 

กิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ�มสาขาด�านอาหารและการท�องเที่ยว ทักษะด�านโรงแรม วิชาการ

จัดการโรงแรม ชื่อหัวข�อ: การจัดการโรงแรมในแผนกการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

เวลา : ระหว�างวันที่  20 เมษายน 27 เมษายน และ 28 เมษายน 2562 สถานที่ : อาคารมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู�ดําเนินโครงการสรุปผลการดําเนินโครงการได� ดังนี้

 1. นักศึกษาที่เข�าอบรมมีความตระหนักต�อคุณธรรมจริยธรรมหน�าที่และการทํางานร�วมกัน

 2. นักศึกษาที่เข�าอบรมได�รับความรู�และการฝ&กประสบการณ8จากผู�ที่มีความเชี่ยวชาญด�านการจัดการโรงแรม 

 3. นักศึกษาที่เข�าอบรมเกิดการเรียนรู�และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล�องกับทักษะการเรียนรู�ตามศตวรรษที่21 

  4. นักศึกษาที่เข�าอบรมสามารถนําความรู�มาประยุกต8ใช�ในการเรียนวิชาอื่นๆ เป4นการสร�างเครือข�ายและการ

ดําเนินงานด�านวิชาการร�วมกับโรงแรมอย�างต�อเนื่อง

 5. ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมระดับมาก ค�าเฉลี่ย 4.34

กิจกรรมย�อยที่ 2 การพัฒนาทักษะทางวิชาการด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษาจํานวน 40 คนได�เข�าร�วมกิจกรรมนักศึกษามีการพัฒนาทักษะทางวิชาการด�านการบัญชีสําหรับธุรกิจท�องเที่ยวเชิงปริมาณ

จํานวนผู�เข�าอบรมโครงการจํานวน 40 คน ค�าเป?าหมาย ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

เชิงคุณภาพ

1. ความพึงพอใจของผู�เข�าอบรมโครงการ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 83.80

2. ผู�เข�าอบรมโครงการได�รับความรู�/ความเข�าใจเพิ่มขึ้นไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 84.40 

3. การนําความรู�ไปใช�ประโยชน8ของผู�เข�าอบรมโครงการ ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 85.00

19,200.00 19,200.00 ได�ดําเนินโครงการฯ แล�วเสร็จ 1. นักศึกษาได�รับความรู�และการฝ&กประสบการณ8จากผู�ที่มีความ

เชี่ยวชาญด�านอุตสาหกรรมท�องเที่ยวโดยตรง

2. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู�ตามศตวรรษที่ 21 ได�แก�ทักษะ

แห�งศตวรรษที่ 21 ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรมทักษะด�าน

สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีทักษะด�านชีวิตและการทํางาน 

3. นักศึกษาสามารถนําความรู�มาประยุกต8ใช�ในการเรียนวิชาอื่นๆ

นักศึกษาไม�มีความรู�พื้นฐานในการเรียนบัญชี

มาก�อน

ควรจัดกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง

กิจกรรมย�อยที่ 3 การจัดการแหล�ง

ท�องเที่ยวมรดกอาเซียนสู�มรดกโลก 

(อาจารย8 ดร. มธุรส ปราบไพรี)

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม   

 1.เพื่อให�นักศึกษาได�รับความรู�และการ

ฝ&กประสบการณ8จากผู�ที่มีความ

เชี่ยวชาญด�านอุตสาหกรรม ท�องเที่ยว

โดยตรง         

 2. เพื่อให�นักศึกษามีทักษะการเรียนรู�

ตามศตวรรษที่ 21 ได�แก� ทักษะแห�ง

ศตวรรษที่ 21 ทักษะด�าน การเรียนรู�

และนวัตกรรม และทักษะด�านชีวิตและ

การทํางาน    

 3. เพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�แหล�ง

ท�องเที่ยวมรดกอาเซียนและแหล�ง

ท�องเที่ยวชุมชน   

 4. เพื่อให�นักศึกษาสามารถนําความรู�

มาประยุกต8ใช�ในการเรียนวิชาอื่นๆ

นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ

แหล�งท�องเที่ยวมรดกโลก มรดก 

อาเซียน และการท�องเที่ยวโดยชุมชน

นักศึกษามีความตระหนักต�อการ

อนุรักษ8สิ่งแวดล�อมป6าไม�ของชุมชนผ�าน

 การทํากิจกรรมร�วมกับชุมชน

เชิงปริมาณ 

 1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 38 คน เป?าหมาย ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

 เชิงคุณภาพ 

 1. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อย

ละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 88.20

 2. ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับความรู�/ความ เข�าใจเพิ่มขึ้น เป?าหมาย 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 86.40

 3. การนําความรู�ไปใช�ประโยชน8ของ ผู�เข�าร�วมโครงการเป?าหมาย 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 85.60

จากการจัดโครงการครั้งนี้ มีนักศึกษาสาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปWที่ 2 เข�าร�วม ทั้งหมด 38 คน 

แบ�งเป4นนักศึกษาชาย 9 คน และนักศึกษาหญิง 29 คน คิดเป4นร�อยละ 23.70 และ ร�อยละ 76.30 ตามลําดับ การ

ดําเนินโครงการสําเร็จตามตัวชี้วัด ระยะเวลาและวัตถุประสงค8ที่กําหนด ดังนี้ 

 1. นักศึกษามีความตระหนักต�อคุณธรรม จริยธรรม หน�าที่และการท างานร�วมกันจากการมอบหมายงานแต�ล�ะ ฝ6าย

และมีการสรุปบทเรียนจากการดําเนินกิจกรรม 

 2. นักศึกษาเกิดความรู�ความเข�าใจ ในแหล�งท�องเที่ยวอันเป4นมรดกอาเซียนและแหล�งท�องเที่ยวชุมชนที่สําคัญของ

จังหวัดเพชรบุรี ร�อยละ 86.40  

 3. นักศึกษาได�รับความรู�และการฝ&กประสบการณ8จากผู�ที่มีความเชี่ยวชาญได�แก� เจ�าหน�าที่อุทยานแห�งชาติแก�ง 

กระจานเกี่ยวกับการเป4นมรดกโลกและมรดกอาเซียน และผู�นําชุมชนที่ประสบความสําเร็จจากการจัดการท�องเที่ยวโดย

 ชุมชนบ�านถ้ําเสือ  

 4. เกิดการเรียนรู�และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล�องกับทักษะการเรียนรู�ตามศตวรรษที่ 21 ได�แก� ทักษะ แห�ง

ศตวรรษที่ 21 ได�แก� การเรียนรู�เกี่ยวกับการอนุรักษ8สิ่งแวดล�อม ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม ได�แก� การ ท า

งานร�วมกัน การเรียนรู�และการแก�ปiญหาจากการลงพื้นที่และวางแผนงาน ทักษะด�านชีวิตและการทํางาน ได�แก� การ 

รับผิดชอบหน�าที่ ความรู�เกี่ยวกับอาชีพในอนาคต การเป4นผู�นําในการท างานกลุ�มตามที่ได�รับมอบหมายแต�ละฝ6าย การ

 เรียนรู�ร�วมกับหน�วยงานภาครัฐและเอกชนคือชุมชน โดยได�เรียนรู�เกี่ยวกับสิ่งแวดล�อม 

 5. สามารถนําความรู�มาประยุกต8ใช�ในการเรียนวิชาอื่นๆ และการเข�าร�วมการแข�งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ตอบ

คําถามแหล�งท�องเที่ยวอาเซียน โดยมีนักศึกษาเข�าร�วมฝ&กซ�อมจํานวน 6 คน และผลที่ได�จากการเข�าร�วมคือ ได�รับ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

 6. เป4นการสร�างเครือข�ายและการดําเนินงานด�านวิชาการร�วมกับองถิ่นและสังคมอย�างต�อเนื่อง โดยสาขาวิชาได�มี

นักศึกษาได�เรียนรู�ในการจัดทําเส�นทางการท�องเที่ยว เห็น

ความสําคัญของป6าไม�และสิ่งแวดล�อม โดยมี หน�วยงานและชุมชน

เป4นผู�ขับเคลื่อน รวมถึงการได�ทํากิจกรรมที่เป4นประโยชน8แก�

ชุมชน คือการทําแนวกันไฟป6า

หนา้ที� 8



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่ 4 การจัดการท�องเที่ยว

เชิงนิเวศและที่พักสัมผัสวัฒนธรรม

ชนบท  (อาจารย8 ดร.มธุรส ปราบไพรี)

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม   

 1. เพื่อให�นักศึกษาได�รับความรู�และ

การฝ&กประสบการณ8จากผู�ที่มีความ

เชี่ยวชาญด�านอุตสาหกรรม ท�องเที่ยว

โดยตรง

 2. เพื่อให�นักศึกษามีทักษะการเรียนรู�

ตามศตวรรษที่ 21 ได�แก� ทักษะแห�ง

ศตวรรษที่ 21 ทักษะด�าน การเรียนรู�

และนวัตกรรม และทักษะด�านชีวิตและ

การทํางาน    

 3. เพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�การจัดการ

แหล�งท�องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล�ง

ท�องเที่ยวชุมชน   

 4. เพื่อให�นักศึกษาสามารถนําความรู�

มาประยุกต8ใช�ในการเรียนวิชาอื่นๆ

นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ

การจัดการแหล�งท�องเที่ยวเชิงนิเวศและ

 แหล�งท�องเที่ยวชุมชน

นักศึกษามีความตระหนักและเห็น

คุณค�าของการอนุรักษ8สิ่งแวดล�อมเพื่อ 

เป4นแหล�งช�างป6าที่ใหญ�ที่สุดในประเทศ

ไทย และการจัดการท�องเที่ยวโดย

ชุมชนผ�านการท ากิจกรรมร�วมกับชุมชน

 ในแต�ละฐาน ซึ่งสามารถนําไปต�อยอด

ประกอบอาชีพได�

เชิงปริมาณ 

 1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 43 คน เป?าหมาย ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

เชิงคุณภาพ 

 1. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผล

การดําเนินงาน ร�อยละ 88.00

 2. ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับความรู�/ความ เข�าใจเพิ่มขึ้น ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 84.20

 3. การนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 89.40

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 45,600 บาท เบิกจ�ายจริง 45,600 

คงเหลือ 0  บาท

45,600.00 45,600.00 จากการจัดโครงการครั้งนี้มีนักศึกษาเข�าร�วมทั้งหมด 43 คน แบ�งเป4นนักศึกษาชาย 6 คน และนักศึกษา หญิง 37 คน 

คิดเป4นร�อยละ 13.95 และ ร�อยละ 86.05 ตามลําดับ การดําเนินโครงการสําเร็จตามตัวชี้วัด ระยะเวลาและ

วัตถุประสงค8ที่กําหนด ดังนี้ 

 1. นักศึกษามีความตระหนักต�อคุณธรรม จริยธรรม หน�าที่และการท างานร�วมกันจากการมอบหมายงานแต�ละ ฝ6าย

และมีการสรุปบทเรียนจากการดําเนินกิจกรรม 

 2. นักศึกษาเกิดความรู�ความเข�าใจ ในแหล�งท�องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล�งท�องเที่ยวชุมชนที่สําคัญของจังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ8 ร�อยละ 84.20 

 3. นักศึกษาได�รับความรู�และการฝ&กประสบการณ8จากผู�ที่มีความเชี่ยวชาญได�แก� เจ�าหน�าที่อุทยานแห�งชาติกุย บุรี

เกี่ยวกับการการจัดการพื้นที่ท�องเที่ยวเชิงนิเวศและการใช�การท�องเที่ยวเป4นเครื่องมือลดความขัดแย�งระหว�างชุมชน 

กับพื้นที่อุทยาน รวมการเรียนรู�ถึงการจัดการท�องเที่ยวโดยชุมชนจากฐานเรียนรู�ต�างๆ และการจัดทําที่พักโฮมสเตย8 ทํา

ให�ชุมชนที่ประสบความสําเร็จจากการจัดการท�องเที่ยวโดยชุมชนและเป4น 1 ใน 50 OTOP

 4. เกิดการเรียนรู�และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล�องกับทักษะการเรียนรู�ตามศตวรรษที่ 21 ได�แก� ทักษะ แห�ง

ศตวรรษที่ 21 ได�แก� การเรียนรู�เกี่ยวกับการอนุรักษ8สิ่งแวดล�อม ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม ได�แก�  การทํางาน

ร�วมกัน การเรียนรู�และการแก�ปiญหาจากการลงพื้นที่และวางแผนงาน ทักษะด�านชีวิตและการทํางาน ได�แก� การ

รับผิดชอบหน�าที่ ความรู�เกี่ยวกับอาชีพในอนาคต การเป4นผู�นําในการทํางานกลุ�มตามที่ได�รับมอบหมายแต�ละฝ6าย การ

เรียนรู�ร�วมกับหน�วยงานภาครัฐและเอกชนคือชุมชน โดยได�เรียนรู�เกี่ยวกับสิ่งแวดล�อม 

 5. สามารถนําความรู�มาประยุกต8ใช�ในการเรียนวิชา การพัฒนาการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืนและ                       การ

โครงงานในรายวิชาดังกล�าวในภาคเรียนต�อไป 

 6. เป4นการสร�างเครือข�ายและการดําเนินงานด�านวิชาการร�วมกับท�องถิ่นและสังคมอย�างต�อเนื่อง โดย สาขาวิชาได�มี

นักศึกษาได�เรียนรู�แนวทางการจัดการท�องเที่ยวโดยชุมชนและ

การท�องเที่ยวเชิงนิเวศ ความรับผิดชอบในการ ท างานผ�าน

กระบวนการ PDCA การวางแผนงาน การติดต�อ การประสานงาน

 การดําเนินงาน การถอดบทเรียน ร�วมกันด�วยกิจกรรมเสวนา 

รวมถึงแนวทางการสร�างอาชีพผ�านฐานการเรียนรู�ของชุมชน

1. การเปลี่ยนแปลงวิทยากรอบรมและ การ

จัดกิจกรรมแต�ละฐานการเรียนรู� 

2. ฤดูกาลเกิดฝนตก

การแก�ไขปiญหา

1. นัดหมายล�วงหน�าและยืนยันการอบรม - ท 

าทางเลือกในการลงพื้นที่จัดกิจกรรมคือใน

ชุมชนและบริเวณ ป6าชุมชน

2. ปรับกิจกรรมร�วมกับชุมชนโดยปรับ

กิจกรรมการถอดบทเรียน มาดําเนินการก�อน

ในระหว�างที่รอฝนหยุดตก

เนื่องจากพื้นที่ทั้ง 2 มีความเกี่ยวข�องกับการ

ท�องเที่ยว จึงควรดําเนินกิจกรรมร�วมกันอย�าง

ต�อเนื่อง

กิจกรรมย�อยที่ 5  กิจกรรม การ

ท�องเที่ยวในกลุ�มประเทศอาเซียนและ

พฤติกรรมนักท�องเที่ยว  (อาจารย8 ดร.

มธุรส ปราบไพรี)

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม   

1. เพื่อให�นักศึกษาได�รับความรู�และการ

ฝ&กประสบการณ8จากผู�ที่มีความ

เชี่ยวชาญด�านอุตสาหกรรม ท�องเที่ยว

โดยตรง

2. เพื่อให�นักศึกษามีทักษะการเรียนรู�

ตามศตวรรษที่ 21 ได�แก� ทักษะแห�ง

ศตวรรษที่ 21 ทักษะด�าน การเรียนรู�

และนวัตกรรม และทักษะด�านชีวิตและ

การทํางาน

3 เพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�แหล�ง

ท�องเที่ยวในกลุ�มประเทศอาเซียน+6   

4. เพื่อให�นักศึกษาสามารถนําความรู�

มาประยุกต8ใช�ในการเรียนวิชาอื่นๆ

นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ

แหล�งท�องเที่ยวอาเซียน

นักศึกษาเข�าร�วมการแข�งขันทักษะ

วิชาการ พ.จ.น.ก. ตอบคําถามอาเซียน

เชิงปริมาณ 

 1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 44 คน เป?าหมาย ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100 

 เชิงคุณภาพ 

 1. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อย

ละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 87.40

 2. ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับความรู�/ความ เข�าใจเพิ่มขึ้น เป?าหมาย 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 82.60

 3. การน าความรู�ไปใช�ประโยชน8ของ ผู�เข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 82.40

10,400.00 10,400.00 จากการจัดโครงการครั้งนี้ มีนักศึกษาสาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปWที่ 1 เข�าร�วมทั้งหมด 44 คน 

แบ�งเป4นนักศึกษาชาย 5 คน และนักศึกษาหญิง 39 คน คิดเป4นร�อยละ 23.70 และ ร�อยละ 76.30 ตามลําดับ การ

ดําเนินโครงการสําเร็จตามตัวชี้วัด ระยะเวลาและวัตถุประสงค8ที่กําหนด ดังนี้ 

 1. นักศึกษามีความตระหนัก หน�าที่และการทา งานร�วมกันจากการมอบหมายงานและการสรุปผลการเรียนรู� จากการ

ดําเนินกิจกรรม 

 2. นักศึกษาเกิดความรู�ความเข�าใจ แหล�งท�องเที่ยวในกลุ�มประเทศอาเซียน+6 ร�อยละ 82.60 

 3. นักศึกษาได�รับความรู�และการฝ&กประสบการณ8จากผู�ที่มีความเชี่ยวชาญได�แก� มัคคุเทศก8นําเที่ยวในกลุ�ม ประเทศ

อาเซียน + 6   

 4. เกิดการเรียนรู�และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล�องกับทักษะการเรียนรู�ตามศตวรรษที่ 21 ได�แก� ทักษะ แห�ง

ศตวรรษที่ 21 ได�แก� การเรียนรู�เกี่ยวกับโลกและสถานการณ8การท�องเที่ยวของโลก ทักษะด�านการเรียนรู�และ นวัตกรรม

 ได�แก� การท างานร�วมกัน ทักษะด�านชีวิตและการทํางาน ได�แก� การรับผิดชอบหน�าที่ ความรู�เกี่ยวกับอาชีพใน อนาคต

 การเรียนรู�ความแตกต�างทางวัฒนธรรมและสังคมที่เกี่ยวข�องกับการท�องเที่ยว 

 5. สามารถนําความรู�มาประยุกต8ใช�ในการเรียนวิชาอื่นๆ ได�แก� วิชาการวางแผนและการจัดรายการน า เที่ยว และ

ทรัพยากรการท�องเที่ยวไทยและโลกในภาคเรียนต�อไป 

 6. เป4นการสร�างเครือข�ายและการดําเนินงานด�านวิชาการร�วมกับท�องถิ่นและสังคมอย�างต�อเนื่อง โดย สาขาวิชาได�มี

กิจกรรมร�วมกับภาคเอกชนและสถานประกอบการด�านการท�องเที่ยวอย�างต�อเนื่อง

นักศึกษาได�เรียนรู�แหล�งท�องเที่ยวในกลุ�มประเทศอาเซียน + 6 

ความแตกต�างทางวัฒนธรรม และทักษะ ที่จําเป4นในการนําเที่ยว

ประเภท Outbound    นักศึกษาเป4นตัวแทนสาขาวิชาเข�าร�วม

การแข�งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ตอบคําถามอาเซียนและ 

ได�รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งส�วนหนึ่งเป4นผลมาจากการจัดกิจกรรมนี้

การเปลี่ยนแปลงวิทยากรอบรม การแก�ไข  

นัดหมายล�วงหน�าและยืนยันการอบรมและ 

เตรียมรายชื่อวิทยากรสํารองกรณีวิทยากรไม�

สามารถมาได�

เนื่องจากพื้นที่ทั้ง 2 มีความเกี่ยวข�องกับการ

ท�องเที่ยว จึงควรดําเนินกิจกรรมร�วมกันอย�าง

ต�อเนื่อง

1. เพื่อให�นักศึกษาชั้นปWที่ 1 ได�รับ

ความรู�ข�อปฏิบัติต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับ

การเรียนการสอนและการร�วมกิจกรรม

ต�างๆ ของสาขาวิชาฯและของ

มหาวิทยาลัยฯ                             

2. เพื่อให�นักศึกษาและศิษย8เก�าได�

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ฝ&กประสบการณ8วิชาชีพ ทั้ง

ภายในประเทศและต�างประเทศ     

3. เพื่อให�นักศึกษาได�รับความรู�และ

แนวทางเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

ด�านอุตสาหกรรมบริการ จากวิทยากร

และศิษย8เก�า

4. นําข�อคิดเห็นจากการสัมมนาไป

ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต�อไป

นักศึกษาจํานวน 150 คนได�เข�าร�วม

กิจกรรม

นักศึกษามีการพัฒนาทักษะทาง

วิชาการด�านการจัดสัมมนาและมีความรู�

และสามารถนําความรู�มาปฏิบัติในด�าน

เรียน ด�านการปฏิบัติตน  และการ

พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา

เชิงปริมาณ

1. จํานวนผู�เข�าอบรมโครงการจํานวน 150 คน ค�าเป?าหมาย ไม�

น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการประเมิน ร�อยละ 100

เชิงคุณภาพ

1. ความพึงพอใจของผู�เข�าอบรมโครงการ ค�าเป?าหมาย ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 ผลการประเมิน ร�อยละ 80.06

2. ผู�เข�าอบรมโครงการได�รับความรู�/ความเข�าใจเพิ่มขึ้น ค�า

เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการประเมิน ร�อยละ 81.00

3. การนําความรู�ไปใช�ประโยชน8ของผู�เข�าอบรมโครงการ ค�า

เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการประเมิน ร�อยละ 80.06

30,000.00 30,000.00 ได�ดําเนินโครงการฯ แล�วเสร็จ 1. นักศึกษาได�รับความรู�และการฝ&กประสบการณ8จากผู�ที่มีความ

เชี่ยวชาญด�านอุตสาหกรรมท�องเที่ยวโดยตรง

2. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู�ตามศตวรรษที่ 21 ได�แก�ทักษะ

แห�งศตวรรษที่ 21 ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรมทักษะด�าน

ชีวิตและการทํางาน 

3. นักศึกษาสามารถนําความรู�มาประยุกต8ใช�ในการเรียนวิชาอื่นๆ

การจัดเตรียมโดยนักศึกษา ซึ่งมีบางจุดที่ยังไม�

ราบรื่น

ควรจัดกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง

กิจกรรมที่ 8 การสัมมนาฝ&กประสบการณ8วิชาชีพด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรม (30,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

ไม�มีโครงการนี้ในแแผนคณะมนุษย8ฯ 

 1. เพื่อให�นักศึกษา เกิดความรู�ความ

เข�าใจ ในแหล�งท�องเที่ยวที่เป4นมรดกใน

เพชรบุรี

 2. เพื่อสร�างความสามัคคีและสํานึกรัก

วัฒนธรรมเพชรบุรีในกลุ�มผู�ร�วมกิจกรรม

 3. เพื่อเป4นการปลูกฝiงคุณธรรม 

จริยธรรมให�แก�นักศึกษา

นักศึกษาจํานวน 80 คนได�เข�าร�วม

กิจกรรม

กระตุ�นให�นักศึกษามีความรู�ด�านการ

ท�องเที่ยว และมีคุณธรรมจริยธรรม

1. เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  160 คน

           - กิจกรรมอบรมจริยธรรม 2 วัน 1 คืน

           - กิจกรรมสืบสานภูมิปiญญาเมืองเพชร 1 วัน

 2. เชิงคุณภาพ 

        - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80

           - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ไม�

น�อยกว�าร�อยละ 80

30,000.00 30,000.00 ได�ดําเนินโครงการแล�วเสร็จ นักศึกษาได�รับความรู�ความเข�าใจด�านเส�นทางท�องเที่ยว และ

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และกระตุ�นเรื่องการมีคุณธรรม

จริยธรรม และความสามัคคี

การนัดหมายนักศึกษา โดยเฉพาะชั้นปWที่ 1 

เพราะนักศึกษามีกิจกรรมแรกเข�ามาก

ควรดําเนินการจัดต�อเนื่อง

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการฝ&ก

ประสบการณ8วิชาชีพด�านการโรงแรม

และการบริการของนักศึกษา

2. เพื่อสนับสนุนการฝ&กทักษะวิชาชีพ

ด�านการโรงแรมให�พร�อมต�อการ

ปฏิบัติงานจริงภายหลังสําเร็จการศึกษา

3. เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน8ของ

มหาวิทยาลัยที่มุ�งสู�การเป4น

มหาวิทยาลัยชั้นนําด�านการท�องเที่ยว

 ศูนย8ฝ&กประสบการณ8วิชาชีพอาคาร

เพชรน้ําหนึ่งได�รับการปรับปรุงใหม�ทั้ง

อาคาร ตามความจําเป4นเร�งด�วน ผนวก

กับงบประมาณอื่นที่ได�รับการจัดสรร

จากมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงให�

ครอบคลุมทั้งอาคาร

1. สามารถยกระดับการฝ&ก

ประสบการณ8วิชาชีพด�านการโรงแรม

และการบริการของศูนย8ฝ&ก

ประสบการณ8อาคารเพชรน้ําหนึ่ง

นักศึกษาและอาจารย8มีวัสดุและ

ครุภัณฑ8ที่ได�มาตรฐานในการฝ&ก

ประสบการณ8วิชาชีพด�านการโรงแรม

และการบริการ ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู�

และการฝ&กปฏิบัติได�

2. ศูนย8ฝ&กประสบการณ8วิชาชีพเพชร

น้ําหนึ่งมีห�องปฏิบัติการที่เพียงพอต�อ

และได�มาตรฐานพร�อมสําหรับการเป4น

สถานที่ฝ&กปฏิบัติของนักศึกษาทั้งชาว

ไทยและชาวต�างประเทศ ส�งผลให�

นักศึกษามีทักษะการบริการในโรงแรม 

ซึ่งนักศึกษาสามารถนําความรู�ที่ได�รับ

ไปปรับใช�ในการทํางานภายหลังสําเร็จ

การศึกษาได�

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได�รับ

1. เชิงปริมาณ เป?าหมาย การปรับปรุงอาคารเพชรน้ําหนึ่ง ผลการ

ดําเนินงาน ทํากันงบเหลื่อมปWเพื่อรอการปรับปรุง ขณะนี้อยู�

ระหว�างการออกแบบและได�แจ�งฝ6ายออกแบบช�วยดําเนินการแล�ว

2. เชิงปริมาณ เป?าหมาย  ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ ร�อย

ละ 95 ผลการดําเนินงาน บรรลุร�อยละ 95.60

800,000.00 800,000.00 อยู�ระหว�างการดําเนินการ 1. เพื่อการยกระดับการฝ&กประสบการณ8วิชาชีพด�านการโรงแรม

และการบริการของศูนย8ฝ&กประสบการณ8อาคารเพชรน้ําหนึ่ง

นักศึกษาและอาจารย8มีวัสดุและครุภัณฑ8ที่ได�มาตรฐานในการฝ&ก

ประสบการณ8วิชาชีพด�านการโรงแรมและการบริการ ซึ่ง

สนับสนุนการเรียนรู�และการฝ&กปฏิบัติได�

2. นักศึกษามีทักษะด�านการโรงแรมและการบริการและมีความรู�

พื้นฐานสามารถปฏิบัติงานได�ภายหลังสําเร็จการศึกษาได�เป4น

อย�างดี

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได�รับการยอมรับและมีความโดด

เด�นด�านอาหารและการท�องเที่ยว

 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและ

สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2561)

 

- กลุ�มเป?าหมาย

    - ผู�ให�ข�อมูลหลักในการสนทนากลุ�ม 

จํานวน 8 กลุ�ม

    - ผู�วิพากษ8หลักสูตร

          อาจารย8ประจําหลักสูตร

เลขานุการและผู�ช�วยเลขานุการ 7 คน 

คณบดีคณะครุศาสตร8 จํานวน 1 คน 

ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน 

(ประกอบด�วยตัวแทนจากคุรุสภา 

จํานวน 1 คน ผู�ใช�บัณฑิต จํานวน 2 คน

 อาจารย8จากสาขาประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ใน

มหาวิทยาลัยอื่น จํานวน 1 คน) ศิษย8

เก�าและศิษย8ปiจจุบันจํานวน 4 คน รวม

1. เชิงปริมาณ

         หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาพลศึกษา 

ได�รับการขึ้นทะเบียน TQR จํานวน 2 หลักสูตร

2. เชิงคุณภาพ

         ได�หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาพล

ศึกษา ที่มีมาตรฐาน TQF

3. เชิงเวลา

         หลักสูตรได�รับการอนุมัติตามระยะเวลาที่กําหนด 

ปWงบประมาณ 2561

4. เชิงต�นทุน

         ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ จํานวน 

50,000 บาท

50,000.00 50,000.00 ได�หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2561)

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรครูเป4นเลิศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และพลศึกษา (4 ปW) (50,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2563 (25,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 9 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ�มสาขาด�านอาหารและการท�องเที่ยว (50,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 10 อบรมรมจริยธรรมและสืบสานภูมิปiญญาท�องถิ่นเมืองเพชร (30,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงอาคารเพชรน้ําหนึ่ง (800,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

โครงการที่ 6 โครงการยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรให�ได�มาตรฐาน TQF และ TQR

หนา้ที� 10



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

เพื่อพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 พ.ศ. 2563

1. เชิงปริมาณ

     - หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษาได�รับการขึ้นทะเบียน TQR จํานวน 1 หลักสูตร

2. เชิงคุณภาพ

     - สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได�หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

     - สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่มีมาตรฐาน TQF

3. เชิงเวลา

     - หลักสูตรได�รับการอนุมัติตามระเวลาที่กําหนด ปWงบประมาณ 

2562

4.  เชิงต�นทุน

     - ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ จํานวน 

25,000 บาท

25,000.00 25,000.00 ได�หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2563

เพื่อให�การจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบTQF และ

สามารถได�รับการขึ้นทะเบียน TQR

หลักสูตรได�รับการพัฒนาปรับปรุงให�มี

ทันสมัยและตอบสนองต�อความ

ต�องการของผู�เรียน

ผลการจัดการเรียนการสอนอย�างมี

ประสิทธิภาพ หลักสูตรมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ

     - จํานวนหลักสูตรที่ได�รับการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 

ค�าเป?ายหมาย 3 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 3 หลักสูตร

     - จํานวนหลักสูตรที่ได�รับการเตรียมปรับปรุงหลักสูตร ค�า

เป?าหมาย 2 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 1 หลักสูตร ได�รับการ

ปรับปรุง และป}ด 1 หลักสูตร

เชิงคุณภาพ 

     - หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได�รับผลการประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตรในระดับที่สูงขึ้น ค�าเป?าหมาย 80.00 

ผลการดําเนินงาน หลักสูตรที่ได�รับผลการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตรที่สูงขึ้น ร�อยละ 60 ได�แก� หลักสูตรวท.บ.

เกษตรศาสตร8 วท.บ.วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีการอาหารวท.บ.

สัตวศาสตร8

110,000.00 104,445.00 หลักสูตรได�รับการปรับปรุงจํานวน 4  หลักสูตร ได�แก� วท.บ. การเพาะเลี้ยงสัตว8น้ํา วท.บ.เกษตรศาสตร8  วท.บ.สัตว

ศาสตร8 วท.บ.วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีการอาหาร เป4นไปตามรอบการปรับปรุง โดยสามารถดําเนินการใช�หลักสูตร

ใหม�ที่ผ�านการปรับปรุงได�ในปW 2563

องค8ความรู�และบทเรียนที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได�แก� การพัฒนาหลักสูตรให�มี

ความทันสมัย และตรงกับความต�องการของผู�เรียนผ�าน

กระบวนการสํารวจความต�องการของผู�เรียนและวิจัยความ

ต�องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนความเห็นจากผู�ทรงคุณวุฒิ

ทางวิชาการและผู�เชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อการดําเนินงานของ

หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. เพื่อวิพากษ8หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต 4 ปW ของคณะมนุษยศาสตร8

และสังคมศาสตร8

2.  เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให�มีความ

พร�อมในการจัดการเรียนการสอนในปW

การศึกษา 2562

  1. คณะกรรมการวิพากษ8หลักสูตร 

จํานวน 18 คน

  2. อาจารย8ประจําหลักสูตร จํานวน 

102 คน

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปW ของ

คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8ได�

ผ�านการวิพากษ8โดยผู�ทรงคุณวุฒิที่ให�

ข�อเสนอแนะอันเป4นประโยชน8ต�อการ

ปรับปรุงหลักสูตรได�

 2. หลักสูตรมีความพร�อมในการจัดการ

เรียนการสอนในปWการศึกษา 2562

1. คณะกรรมการวิพากษ8หลักสูตร จํานวน 18 คน เป?าหมาย 18 คน

 ผลการดําเนินงาน 18 คน

2. อาจารย8ประจําหลักสูตร จํานวน 102 คน เป?าหมาย 102 คน 

ผลการดําเนินงาน 102 คน

3. จํานวนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ได�รับการปรับปรุง 6 

หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 6 หลักสูตร

123,000.00 39,000.00 คณะฯ มีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงใหม� พ.ศ. 2562 จํานวน 6 หลักสูตร ได�แก�

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

 - หลักสูตรครุศาสตร8บัณฑิต สาขาวิชานาศิลป�ศึกษา

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกา

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 

 ซึ่งใช�เป}ดสอนในปWการศึกษาที่ 1/2562 เป4นต�นไป

 กระบวนการวิพากษ8หลักสูตร กระบวนการจัดทําเล�มหลักสูตร 

กระบวนจัดส�งหลักสูตรผ�านระบบรับทราบหลักสูตร ของ สกอ.

งบประมาณที่ได�รับอนุมัติไม�สามารถเบิกจ�าย

ได�เนื่องจากไม�มีระเบียบรองรับ

ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข�องกับงบประมาณที่จะ

เบิกจ�ายให�เข�าใจก�อนดําเนินจัดกิจกรรม

1. เพื่อวิพากษ8หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต 4 ปW ของคณะมนุษยศาสตร8

และสังคมศาสตร8

2. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให�มีความ

พร�อมในการจัดการเรียนการสอนในปW

การศึกษา 2562

1. คณะกรรมการวิพากษ8หลักสูตร 

จํานวน 18 คน

2. อาจารย8ประจําหลักสูตร จํานวน 102

 คน

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปW ของ

คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8ได�

ผ�านการวิพากษ8โดยผู�ทรงคุณวุฒิที่ให�

ข�อเสนอแนะอันเป4นประโยชน8ต�อการ

ปรับปรุงหลักสูตรได�

2. หลักสูตรมีความพร�อมในการจัดการ

เรียนการสอนในปWการศึกษา 2562

 1. คณะกรรมการวิพากษ8หลักสูตร จํานวน 18 คน เป?าหมาย 18 

คน ผลการดําเนินงาน 18 คน

 2. อาจารย8ประจําหลักสูตร จํานวน 102 คน เป?าหมาย 102 คน 

ผลการดําเนินงาน 102 คน

 3. จํานวนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ได�รับการปรับปรุง 6 

หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 6 หลักสูตร

123,000.00 39,000.00 คณะฯ มีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงใหม� พ.ศ. 2562 จํานวน 6 หลักสูตร ได�แก�

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

 - หลักสูตรครุศาสตร8บัณฑิต สาขาวิชานาศิลป�ศึกษา

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกา

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 

 ซึ่งใช�เป}ดสอนในปWการศึกษาที่ 1/2562 เป4นต�นไป 

 กระบวนการวิพากษ8หลักสูตร กระบวนการจัดทําเล�มหลักสูตร 

กระบวนจัดส�งหลักสูตรผ�านระบบรับทราบหลักสูตร ของ สกอ.

งบประมาณที่ได�รับอนุมัติไม�สามารถเบิกจ�าย

ได�เนื่องจากไม�มีระเบียบรองรับ

ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข�องกับงบประมาณที่จะ

เบิกจ�ายให�เข�าใจก�อนดําเนินจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสู�การขึ้นทะเบียนTQR (110,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 7 การประบปรุงหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) (30,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 8 หลักสูตรครูคุณภาพเป4นเลิศ สาขาวิชาภาษาไทย (40,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 9 ปรับปรุงหลักสูตรนาฏดุริยางคศาสตร8 (40,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

หนา้ที� 11



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อวิพากษ8หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต 4 ปW ของคณะมนุษยศาสตร8

และสังคมศาสตร8

2. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให�มีความ

พร�อมในการจัดการเรียนการสอนในปW

การศึกษา 2562

1. คณะกรรมการวิพากษ8หลักสูตร 

จํานวน 18 คน

2. อาจารย8ประจําหลักสูตร จํานวน 102

 คน

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปW ของ

คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8ได�

ผ�านการวิพากษ8โดยผู�ทรงคุณวุฒิที่ให�

ข�อเสนอแนะอันเป4นประโยชน8ต�อการ

ปรับปรุงหลักสูตรได�

2. หลักสูตรมีความพร�อมในการจัดการ

เรียนการสอนในปWการศึกษา 2562

 1. คณะกรรมการวิพากษ8หลักสูตร จํานวน 18 คน เป?าหมาย 18 

คน ผลการดําเนินงาน 18 คน

 2. อาจารย8ประจําหลักสูตร จํานวน 102 คน เป?าหมาย 102 คน 

ผลการดําเนินงาน 102 คน

 3. จํานวนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ได�รับการปรับปรุง 6 

หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 6 หลักสูตร

123,000.00 39,000.00 คณะฯ มีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงใหม� พ.ศ. 2562 จํานวน 6 หลักสูตร ได�แก�

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

 - หลักสูตรครุศาสตร8บัณฑิต สาขาวิชานาศิลป�ศึกษา

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกา

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 

 ซึ่งใช�เป}ดสอนในปWการศึกษาที่ 1/2562 เป4นต�นไป

กระบวนการวิพากษ8หลักสูตร กระบวนการจัดทําเล�มหลักสูตร 

กระบวนจัดส�งหลักสูตรผ�านระบบรับทราบหลักสูตร ของ สกอ.

งบประมาณที่ได�รับอนุมัติไม�สามารถเบิกจ�าย

ได�เนื่องจากไม�มีระเบียบรองรับ

ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข�องกับงบประมาณที่จะ

เบิกจ�ายให�เข�าใจก�อนดําเนินจัดกิจกรรม

ไม�ได�ดําเนินกิจกรรม เนื่องจากต�องการปรับปรุงหลักสูตรเป4น คบ. แต�ไม�สามารถดําเนินการได�เนื่องจากอาจารย8ประจําหลักสูตร ขาดคุณสมบัติตามที่ มคอ. 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตกําหนด จึงเปลี่ยนเป4นปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา

ไม�ได�ดําเนินกิจกรรม เปลี่ยนเป4นปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร8บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา เนื่องจากเป4นไปตามนโยบายการผลิตครูพรีเมี่ยม

เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว

และการโรงแรมให�ได�มาตรฐาน TQF 

และ TQR

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การท�องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 จํานวน 1 หลักสูตร

ร�อยละของหลักสูตรที่ได�รับการรับรอง

มาตรฐาน TQF ร�อยละ 100

1. เชิงปริมาณ เป?าหมาย 1 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 1 หลักสูตร

2. เชิงคุณภาพ เป?าหมาย ร�อยละ 100 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 

100

30,000.00 30,000.00 ทางสาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม ได�จัดการวิพากษ8หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและ

การโรงแรม หลักสูตรปรับ 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดยได�เชิญผู�ทรงคุณวุฒิวิพากษ8หลักสูตรจํานวน 5 ท�าน

 ได�รับข�อเสนอแนะในการปรับปรุง โดยทางสาขาวิชาได�แก�ไขตามข�อแนะนําเพื่อดําเนินการนําเสนอสภาวิชาการ สภา

มหาวิทยาลัย และสกอ. ตามกระบวนการในลําดับต�อไป

ได�หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการ

โรงแรม หลักสูตรปรับ 2563 ที่ผ�านการพิจารณาจาก

ผู�ทรงคุณวุฒิทางการท�องเที่ยวและการโรงแรม ผู�ใช�บัณฑิตจาก

สถานประกอบการ และศิษย8 ดังนั้น จึงเป4นหลักสูตรที่เหมาะสม 

มีความสอดคล�องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห�งชาติ ความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต และสภาวะแวดล�อมที่

เปลี่ยนแปลงไป มีความทันสมัย และสามารถนําไปใช�ได�จริง เพื่อ

พัฒนาบัณฑิตให�มีคุณภาพออกสู�ตลาดแรงงานทางด�านการ

ท�องเที่ยวและการโรงแรมต�อไป

ควรมีการสํารวจความต�องการของตลาดแรงงาน

อย�างต�อเนื่องเพื่อทราบความต�องการของแรงงานที่

เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมอยู�

ตลอดเวลา เพื่อเป4นข�อมูลในการพัฒนาหลักสูตร

ต�อไปในอนาคต

1. เพื่อนําคณะผู�จัดทําหลักสูตรศาสตร8

กษัตริย8เพื่อการพัฒนาเดินทางไปศึกษา

ดูงานโครงการพระราชดําริในจังหวัด

เพชรบุรี และจังหวัดเชียงใหม�

2. เพื่อจัดประชุมวางแผนการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรศาสตร8กษัตริย8เพื่อ

การพัฒนา

หลักสูตร 1 หลักสูตร มีแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ 1 เชิงปริมาณ 

 - เป?าหมาย  หลักสูตรศาสตร8กษัตริย8เพื่อการพัฒนา 1 หลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน ร�างหลักสูตร 1 หลักสูตร

2. เชิงคุณภาพ

 - คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ มีความรู�  ทักษะการจัดทํา

หลักสูตร ผลการดําเนินงาน ระดับ > 4.00

 - มีแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรศาสตร8กษัตริย8เพื่อการ

พัฒนา ผลการดําเนินงาน ระดับ > 4.00

40,000.00 1,250.00 ได�ร�างหลักสูตรศาสตร8กษัตริย8เพื่อการพัฒนา จํานวน 1 หลักสูตร นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

มนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

องค8ความรู�เกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร 1. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร

2. อาจารย8ผู�สอนที่มีองค8ความรู�เกี่ยวกับ

รายวิชาในหลักสูตร

เพื่อพัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่

สามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาที่เข�าศึกษาในปW

การศึกษา 2562

จํานวนนักศึกษาที่เข�าศึกษาในปW

การศึกษา 2562

1)ร�อยละของนักศึกษารับเข�าเทียบกับแผนการรับนักศึกษา ร�อยละ 

80 ร�อยละ 36.90 -

2)ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา 4 ข�อ อยู�

ระหว�างดําเนินการ -

ผลการดําเนินงานรวมยังไม�บรรลุเป?าหมาย

10,000.00 6,480.00 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร จํานวน  32 คน  

1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต8 จํานวน  17 คน  

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร8 จํานวน  35 คน  

2.2 สาขาวิชาเคมี จํานวน  9 คน  

2.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี จํานวน  16 คน  

2.4 สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน  22 คน  

                           รวมทั้งสิ้น  131 คน

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรเก�าตามเกณฑ8

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ร�อยละของหลักสูตรที่ได�รับการขึ้น

ทะเบียน TQR เป4นการปรับปรุง

หลักสูตรเก�าตามเกณฑ8มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุก

หลักสูตรอยู�ในระดับดี

1. เชิงปริมาณ  

ร�อยละของหลักสูตรที่ได�รับการขึ้นทะเบียน TQR ร�อยละ 80 

2. เชิงเวลา  

กิจกรรมแล�วเสร็จตามเวลาที่กําหนด ไตรมาส 3 ไตรมาส 3

บรรลุเป?าหมายร�อยละ ไม�บรรลุ

5,000.00 5,000.00 ทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี ได�ร�วมกันทวนสอบรายวิชา ประจําปW 2561 รวมเป4นร�อยละ 25 ของ

รายวิชาทั้งหมด

กิจกรรมที่ 10 ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร8และสารสนเทศศาสตร8 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (30,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 11 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (30,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการท�องเที่ยวและการโรงแรมให�ได�มาตรฐาน TQF และ TQR (30,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 13 จัดทําหลักสูตรศาสตร8กษัตริย8เพื่อการพัฒนา (40,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 16 การรับนักศึกษา ปWการศึกษา 2562 (10,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 17 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานผลการเรียนรู� (5,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 18 ประชาสัมพันธ8และแนะแนว ปWการศึกษา 2562 (90,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

หนา้ที� 12



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

เพื่อพัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่

สามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาที่เข�าศึกษาในปW

การศึกษา 2562

จํานวนนักศึกษาที่เข�าศึกษาในปW

การศึกษา 2562

1)ร�อยละของนักศึกษารับเข�าเทียบกับแผนการรับนักศึกษา ร�อยละ 

80

 ร�อยละ 36.90 ผลการดําเนินงาน  -

บรรลุเป?าหมายร�อยละ /ไม�บรรลุเป?าหมาย

48,000.00 48,000.00 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร จํานวน  32 คน  

1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต8 จํานวน  17 คน  

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร8 จํานวน  35 คน  

2.2 สาขาวิชาเคมี จํานวน  9 คน  

2.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี จํานวน  16 คน  

2.4 สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน  22 คน  

                           รวมทั้งสิ้น  131 คน

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะ

การประกอบอาหาร

1)จํานวนหลักสูตรปiจจุบันที่ใช�มาแล�วมากกว�า 5 ปW ได�รับการ

ปรับปรุง 1 หลักสูตร

ผลการดําเนินงาน  1 หลักสูตร  บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

กิจกรรมย�อยที่ 1 กิจกรรม smart 

admission แนะแนวศึกษาต�อของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค8

1. เพื่อประชาสัมพันธ8เชิงรุกในการรับ

สมัครนักศึกษา

2. เพื่อพัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่

สามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษา

ได�สื่อประชาสัมพันธ8เพื่อรับสมัคร

นักศึกษาใหม�เชิงรุก

จํานวนนักศึกษาใหม� ปWการศึกษา 2563

 ที่สมัครเรียนในคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศจํานวนเพิ่มขึ้น

1. เชิงปริมาณ  

          นักศึกษารับเข�าเทียบกับแผนการรับนักศึกษา เพิ่มขึ้นจาก

เดิมร�อยละ 20 ผลการดําเนินงาน อยู�ระหว�างการเก็บข�อมูลในปW

การศึกษา 2563

2. เชิงคุณภาพ  

          ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา 4 

ข�อ  ผลการดําเนินงาน อยู�ระหว�างการเก็บข�อมูลในปWการศึกษา 

2563

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 3 ผล

การดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3

4. เชิงต�นทุน 29,600 บาท เบิกจ�ายจริง 29,600 บาท คงเหลือ 0 

บาท

29,600.00 29,600.00 จากการดําเนินงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได�จัดทําสื่อประชาสัมพันธ8เชิงรุก โดยมีการจัดซื้อจัดจ�างและได�สื่อ 

       1. ป?ายบูธประชาสัมพันธ8แบบ X-stand (ขนาด60X160 ซม.) 4 ชุด เพื่อใช�ในการแนะแนวประชาสัมพันธ8 

       2. โบรชัวร8ประชาสัมพันธ8 จํานวน 5,000 แผ�น เพื่อใช�ในการแนะแนวประชาสัมพันธ8

       3. เม็มโมรี่การ8ด แบบ Micro SD ขนาด 64 GB สําหรับจัดเก็บข�อมูลในการแนะแนวประชาสัมพันธ8

       4. Adapter hdmi to vga จํานวน 4 ตัว เพื่อใช�ในการนําเสนอข�อมูลการประชาสัมพันธ8

องค8ความรู�และบทเรียนที่ได�จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ก็

คือ การแนะแนว หรือการให�บริการสนเทศทางการแนะแนว เป4น

งานบริการที่สําคัญ โดยเฉพาะการนําสื่อประชาสัมพันธ8มาใช�ใน

การนําเสนอ ที่จะให�ความรู�ข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ แก�นักศึกษาและ

นักศึกษาเพื่อใช�ประกอบการตัดสินใจเลือกเรียน ทั้งในด�าน

การศึกษาและรายละเอียดต�าง ๆ ที่มีอยู�ในหลักสูตร อาทิเช�น 

การประชาสัมพันธ8และให�ข�อมูลด�านกิจกรรมการเรียนการสอนใน

แต�ละหลักสูตร อาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�

โดยเฉพาะ ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ ห�องประชุม กิจกรรม

นักศึกษา ผลงานนักศึกษาและศิษย8เก�าที่ประสบความสําเร็จ ซึ่ง

ข�อมูลสารสนเทศเหล�านี้มีความสําคัญและมีประโยชน8ต�อการ

ประชาสัมพันธ8แนะแนวเชิงรุกเป4นอย�างมาก ซึ่ง “กิจกรรม 

SMART Admission แนะแนวศึกษาต�อของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ” เป4นการประชาสัมพันธ8เชิงรุกในการรับสมัคร

นักศึกษาให�เพิ่มมากขึ้น

   อุปสรรคในการดําเนินงานที่พบส�วนใหญ�

เกิดขึ้นจากช�วงเวลาในการจัดทําโครงการ 

และการผลิตสื่อ กับช�วงเวลาในการดําเนินการ

แนะแนวและจัดเก็บผลการดําเนินงาน มี

ความคาบเกี่ยวกันอยู�ในแต�ละปWงบประมาณ 

ทําให�รายงานผลในระยะที่ 1 ได�ผลข�อมูล อาทิ

 จํานวนนักศึกษาที่เข�าใหม�ในปWการศึกษาถัดไป

 ยังไม�สมบูรณ8

ควรแบ�งการรายงานผลข�อมูล (outcome) 

ออกเป4นระยะ เพื่อแสดงให�เห็นความคืบหน�าของ

การดําเนินกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง

กิจกรรมย�อยที่ 2 กิจกรรมพัฒนา

ปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรให�ได�

มาตรฐาน TQFและTQR

วัตถุประสงค8

    1. เตรียมความพร�อมหลักสูตรสู�การ

รับรอง TQR

หลักสูตรให�ได�ขึ้นทะเบียน TQR 1. เชิงปริมาณ

          จํานวนหลักสูตรที่ได�มาตรฐาน TQR  1 หลักสูตร ผลการ

ดําเนินงาน อยู�ระหว�างดําเนินการ

2. เชิงคุณภาพ

          หลักสูตรมีความสอดคล�องตาม มคอ. 2  มคอ. 3  มคอ.5 

และมคอ. 7 ทุกรายวิชา ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 80 

3. เชิงเวลา

           ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  ไตรมาส 4 ผลการ

ดําเนินงาน ไตรมาส 4

4. เชิงงบประมาณ

           ค�าใช�จ�ายในการดําเนินกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ  

14,680  บาท เบิกจ�ายจริง 14,680 บาท เหลือ 0 บาท

14,680.00 14,680.00 รอผลการวิพากษ8หลักสูตรวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 1. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมน�อยเกินไป

2. ไม�ได�เอาตัวเล�มหลักสูตรเข�าปรับปรุงพร�อม

กับการอบรม

3. ผู�บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศติดอบรม

ควรจัดโครงการเตรียมความพร�อม TQR ครั้งต�อไป

 และควรเตรียมเอกสารไว�ซ�อมตรวจ TQR ด�วย

กิจกรรมย�อยที่ 3 กิจกรรม ปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร8 

กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรให�ได�การขึ้น

ทะเบียน TQR

วัตถุประสงค8 

   1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรเก�าตาม

เกณฑ8มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุงจํานวน 2 หลักสูตร นักศึกษาได�เรียนในหลักสูตรที่ทันสมัย 

และเป4นที่ต�องการของตลาดแรงงาน

1.เชิงปริมาณ 

          จํานวนหลักสูตรปiจจุบันที่ใช�มาแล�ว 5 ปW เป?าหมาย 2 

หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 2 หลักสูตร 

2. เชิงเวลา เป?าหมายไตรมาส4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4

3. เชิงงบประมาณ 

          งบประมาณที่ได�รับ 60,000 บาท ผลการดําเนินงาน 

60,000 ยอดเหลือ 0.00 บาท

60,000.00 60,000.00  การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร8บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร8 และสาขาวิชาคอมพิวเตอร8ประยุกต8

 โดยมีการเชิญผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�เรียน ศิษย8เก�า ผู�ใช�บัณฑิต อาจารย8ผู�สอน และอาจารย8ผู�รับผิดชอบหลักสูตร มาร�วม

วิพากษ8หลักสูตรเพื่อขอข�อเสนอแนะเกี่ยวกับรายวิชาทีเป}ดสอน

 การปรับปรุงหลักสูตรต�องมี Learning Outcome ที่ชัดเจน 

นักศึกษาสามารถทําอะไรได�ในแต�ละชั้นปW และเมื่อเรียนตาม

รายวิชาที่จัดกลุ�มให�สําเร็จการศึกษานักศึกษาสามารถประกอบ

อาชีพได�

กิจกรรมที่ 19 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร (45,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 20 ปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรให�ได�มาตรฐาน TQFและTQR (100,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนา้ที� 13



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาพยาบาล

ศาสตร8ให�ได�มาตรฐานคุณวุฒิตาม

ระยะเวลา เพื่อยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานหลักสูตร

2. สร�างการยอมรับการผลิตบัณฑิต

อุดมศึกษา ผ�านหลักสูตรพยาบาลศา

สตรบัณฑิต  ที่สอดคล�องกับ กรอบ

คุณวุฒิมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล 

(มคอ.1) พ.ศ.2560

1. เชิงปริมาณ  

          หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 

จํานวน 1 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 1 หลักสูตร

2. เชิงคุณภาพ  

          หลักสูตรได�รับการรับรองมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ

วิชาชีพพยาบาล จํานวน 1 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 1 หลักสูตร 

    

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 4 ผล

การดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

4. เชิงงบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ�ายจริง 54,211 บาท 

คงเหลือ 45,789 บาท (อยู�ระหว�างการเบิกจ�ายงบประมาณ)

100,000.00 54,211.00 1. มีข�อมูลเชิงประจักษ8ที่เป4นประโยชน8ต�อการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให�สอดคล�องกับความต�องการ

ของผู�ใช�และสังคม

2. คณะพยาบาลศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีมาตรฐาน วิชาชีพ 2560 

ดําเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห�งชาติ ได�อย�างต�อเนื่อง

1. ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน�าภาควิชา ผู�บริหารรายวิชา  และ

ผู�สอน ได�เรียนรู�ร�วมกันในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2557  ให�สอดคล�องตามเกณฑ8

กรอบคุณวุฒิหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่ปรับเปลี่ยน 

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห�งชาติ  นโยบายการศึกษาระยะ

ยาวของประเทศและทิศทางการพัฒนาของสถาบัน 

2. ได�เล�มหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2562 และหลักสูตรได�รับการรับรองมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ

วิชาชีพพยาบาล โดยการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให�ดี

ขึ้น เพื่อให�เหมาะกับความต�องการของบุคคล และสภาพสังคม 

และมีข�อมูลเชิงประจักษ8ที่เป4นประโยชน8ต�อการพัฒนาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช�

และสังคม

 มีการปรับเปลี่ยนผู�บริหารและผู�รับผิดชอบ

เดิม  คณะกรรมการใหม�ที่เข�ามารับผิดชอบ

เหลือเวลาจํากัด  ในการดําเนินการให�เป4นไป

ตามระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร ของสถาบันและสภาวิชาชีพ   

มีระบบและกลไก ที่เสถียรในการดําเนินการพัฒนา

 ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต  และพัฒนาผู�รับผิดชอบหลักสูตร สัมมนา

อาจารย8ประจําหลักสูตร เพื่อให�เกิดความเข�าใจ

และนําหลักสูตรไปใช�อย�างเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

1. เพื่อนําเสนอ(ร�าง) แผนกลยุทธ8การ

บริหาร Cluster

2. เพื่อวิพากษ8และรับข�อเสนอแนะจาก

ผู�บริหาร

3. เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานกลุ�ม 

Cluster ให�บรรลุตามเป?าหมาย

หลักสูตรครู 13 หลักสูตร โครการพัฒนาสมรรถนะเป4นไปตาม

เกณฑ8มาตรฐาน TQF และ 6 

สมรรถนะสาขาวิชาชีพครู

1. เชิงปริมาณ

          - จํานวนบุคลากรเข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 80  ผลการ

ดําเนินงาร ประธานสาขาวิชาเข�าร�วมครบทุกสาขาวิชา(13 

สาขาวิชา) คิดเป4นร�อยละ 100

2. เชิงคุณภาพ  

          - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถขับเคลื่อนพันธกิจตามเป?าหมาย

ได� ร�อยละ 10 ผลการดําเนินงาน หลักสูตรครู ปรับปรุงเป4นไปตาม

เกณฑ8 และมาตรฐานวิชาชีพครูร�อยละ 100

3. เชิงเวลา 

          - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลา ร�อยละ 100 ผลการ

ดําเนินงาน หลักสูตรปรับปรุงได�ตามกําหนดระยะเวลาและเป4นไป

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูร�อยละ 100

4. เชิงงบประมาณ 

          - ได�รับจัดสรร 190,000 บาท เบิกจ�ายจริง 185,085.44 

บาท คงเหลือ 4,914.56 บาท

190,000.00 185,085.44  ประธานสาขาวิชาเข�าร�วมจัดทําหลักสูตรครบ 13 สาขาวิชา และได�รับการปรับปรุงเป4นไปตาม TQF และเป4นไปตาม

เกณฑ8มาตรฐานวิชาชีพครู ตามระยะเวลาที่กําหนด

1. เครือข�าย PLC ในการพัฒนาบริหารหลักสูตร 

2. การพัฒนาสมรรถนะผู�เรียนให�เป4นไปตามกรอบวิชาชีพครู

หลักสูตรเร�งดําเนินงานให�ทันตามกรอบ

ระยะเวลาการเป}ดการเรียนการสอนและทัน

ส�งครุสภาตามกรอบ เนื่องจากเกณฑ8

มาตรฐานวิชาชีพประกาศของครุสภาประกาศ

กระชันชิดผลความต�องการจํานวนผลผลิตยัง

ไม�แล�วเสร็จ ทําให�ต�องมีการปรับเปลี่ยนแนว

ทางการบริหารจัดการให�ทันเวลา

2.1 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให�พร�อมทํางาน

ด�วยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 

   2.2 เพื่อวางระบบและกลไกใน

ปฐมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต

1. เชิงปริมาณ

   - จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ จํานวน 600 คน

   เชิงคุณภาพ

   - นักศึกษาชั้นปWที่ 1 ครุศาสตรบัณฑิตพึงพอใจต�อการเข�าร�วม

กิจกรรม ระดับ มาก

   - ระบบและกลไกในการปฐมนิเทศนักศึกษาตอบสนองต�อตัวี้วัดที่

กําหนด ร�อยละ 90

 2.  เชิงเวลา

   - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

100,000.00 99,992.00 สถานประกอบมีความพึงพอใจต�อสมรรถนะของนักศึกษา

1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให�แก�

อาจารย8ในคณะครุศาสตร8

2. เพื่อส�งเสริมให�อาจารย8คณะครุศาสตร8

เข�าศึกษาต�อระดับปริญญาเอกได�

1. เชิงปริมาณ

    - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 100

2. เชิงคุณภาพ

   - ผู�เข�าอบรมมีคะแนนภาษาอังกฤษสูงขึ้น ร�อยละ 82.61

   - การเข�าศึกษาต�อปริญญาเอก จํานวน 1 คน

 3. เชิงเวลา

   - กิจกรรมแล�วเสร็จตาาระยะเวลาที่กําหนด

50,000.00 50,000.00 1.  อาจารย8คณะครุศาสตร8มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น

2. อาจารย8คณะครุศาสตร8สามารถนําความรุ�ที่ได�รับไปสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข�าศึกษาต�อในระดับปริญญาเอกได�

ความเสี่ยง

   - ผู�เข�าอบรมอาจน�อยกว�าที่กําหนด เนื่อง

ด�วยภาระงานที่เยอะ

 จัดอบรมในวันที่อาจารย8ไม�มีภาระงานสอน

กิจกรรมที่ 21 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562 (100,000) คณะพยาบาลศาสตร8

โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย8ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย8คณะครุศาสตร8 (50,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 23 ประชุมสัมมนาทบทวนการบริหารหลักสูตรแบบกลุ�ม Cluster (190,000) นักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมที่ 24 พัฒนาอัตลักษณ8และคุณลักษณะของนักศึกษาครูผ�านกิจกรรมหอพักและกิจกรรมเสริม ระยะที่ 2 (100,000) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน (50,000) คณะครุศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

ไม�ได�ดําเนินโครงการ

1. เพื่อให�คณาจารย8มีคุณวุฒิทาง

วิชาการเพิ่มขึ้น

2. เพื่อให�คณาจารย8มีการพัฒนา

สมรรถนะทางวิชาชีพ

วิชาการเพิ่มขึ้นทําให�ปiจจัยด�านบุคลากร

ในการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ

สูงขึ้น

หลักสูตรมีผลการดําเนินการที่มีคุณภาพสูงขึ้น1.เชิงปริมาณ

     - อาจารย8มีคุณวุฒิทางวิชาการเพิ่มขึ้น อย�างน�อยสาขาละ 1 คน

 ค�าเป?าหมาย 5 คน  มีอาจารย8อยู�ระหว�างการยื่นขอผลงานจํานวน 

1 คน

2.เชิงคุณภาพ 

     - จํานวนหลักสูตรที่มีคะแนนประกันคุณภาพตัวชี้วัดคุณวุฒิ

ของอาจารย8เพิ่มขึ้น ค�าเป?ายหมาย 4 คะแนน ผลการดําเนินงาน 

2.69 คะแนน

130,000.00 119,791.00  โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย8ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพการดําเนินการพัฒนาเข�าสู�ตําแหน�งทาง

วิชาการเชิงปฏิบัติการได�จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยเชิญ

วิทยากรได�แก� ศาสตราจารย8  ดร.อุทัยรัตน8 ณ นคร และอาจารย8 ดร.เกศสินี ปi�นธุระ ในประเด็น การพัฒนาผลงานเข�า

สู�ตําแหน�งทางวิชาการและการนําเสนองานวิจัยอย�างมืออาชีพ เพื่อให�คณาจารย8มีคุณวุฒิทางวิชาการเพิ่มขึ้นและ

คณาจารย8มีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ คณาจารย8ที่เข�าร�วมการอบรมมีความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว�า 3.51

องค8ความรู�และบทเรียนที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาตนเองเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการของคณาจารย8ได�แก� 

การวางแผนและการกําหนดเป?าหมายในการพัฒนาตนเอง การ

ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว� การกําหนดแผนพัฒนาตนเองเป4น

รายบุคคลเพื่อดําเนินการให�เป4นไปตามเงื่อนไขการขอตําแหน�ง

ทางวิชาการ

 ประเด็นการนําเสนองานวิจัยอย�างมืออาชีพมีการกําหนด

เป?าหมายการเผยแพร� การสร�างคุณค�าให�กับผลงานวิจัย และการ

เตรียมตัวเพื่อเผยแพร�ผลงานในช�องทางวิชาการต�างๆ

การดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเป4นช�วงที่

นักศึกษาออกฝ&กประสบการณ8ทําให�

คณาจารย8ส�วนหนึ่งติดภารกิจในการนิเทศการ

ฝ&กประสบการณ8ของนักศึกษาจึงไม�สามารถ

เข�าร�วมได�

คณะได�เพิ่มช�องทางการติดตามการอบรมเชิง

ปฏิบัติการโดยการนําเอกสารประกอบการอบรมไว�

ให�คณาจารย8ได�ศึกษาตามอัธยาศัยในช�องทาง

ออนไลน8

1. อาจารย8สามารถนําเสนองานวิจัยได�

อย�างมีคุณภาพ

2. อาจารย8สาขาวิชาวิศวกรรมหุ�นยนต8

และอิเล็กทรอนิกส8อัจฉริยะมีตําแหน�ง

วิชาการที่สูงขึ้น

งานวิจัยได�รับการตีพิมพ8และนําเสนอ สื่อการเรียนการสอนออนไลน8ที่สร�างขึ้น 1. เชิงปริมาณ

         - จํานวนบทความที่ได�รับการเผยแพร�  จํานวน 1 เรื่อง

 2. เชิงคุณภาพ

         - ร�อยละของอาจารย8ที่ผ�านการพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาการหรือวิชาชีพ ร�อยละ 100

12,000.00 11,444.00  สาขาวิชาวิศวกรรมหุ�นยนต8และอิเล็กทรอนิกส8อัจฉริยะทําการนําเสนองานวิจัยเรื่องรถลําเลียงเกลือ (Salt Conveying

 Truck) การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร�างสรรค8เศรษฐกิจและสังคม” 

ระหว�างวันที่ 24 -26 กรกฎคม 2562 ณ ศูนย8ประชุมและแสดงสินค�านานาชาติเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�

อาจารย8ในสาขาวิชาวิศวกรรมหุ�นยนต8และอิเล็กทรอนิกส8อัจฉริยะ

 ได�นําองค8ความรู�เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ได�รับนํามาต�อยอด

งานวิจัยให�มีประสิทธิภาพและแก�ปiญหาภายในท�องถิ่นจังหวัด

เพชรบุรีและจังหวัดใกล�เคียง

1. เพื่อเตรียมความพร�อมให�กับอาจารย8

ในการขอตําแหน�งทางวิชาการที่สูงขึ้น

2. เพื่อให�ได�เอกสารประกอบการสอน

และตําราที่มีคุณภาพสําหรับใช�ในการ

เรียนการสอน

 อาจารย8จัดทําเอกสารประกอบการ

สอนและตํารา เพื่อขอตําแหน�งทาง

วิชาการเพิ่มขึ้น

อาจารย8ได�รับการแต�งตั้งเป4นผู�ช�วย

ศาสตราจารย8และรองศาสตราจารย8

เพิ่มขึ้น

1. เชิงปริมาณ

         - จํานวนเอกสารประกอบการสอน ตํารา หรืองานวิชาการ

อื่น  จํานวน 5 ผลงาน

         - สัดส�วนตําแหน�งทางวิชาการเพิ่มขึ้น (อ. : ผศ. : รศ.)  

สัดส�วน 10 : 2 : 0.25

38,000.00 15,278.00 1. คณาจารย8ได�รับความรู�ความเข�าใจการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตํารา

2. ได�เอกสารประกอบการสอน ตํารา ที่มีคุณภาพสามารถใช�ในการขอตําแหน�งทางวิชาการได�

1. คณาจารย8มีความรู�ความสามารถในการจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอน ตํารา เพื่อเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ

1. เพื่อให�คณาจารย8ในสาขาวิชาพัฒนา

ศักยภาพให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2. เพื่อให�คณาจารย8ในสาขาวิชาพัฒนา

ศักยภาพให�มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

รายวิชาที่สอน

 คณาจารย8ผ�านการอบรมศักยภาพด�าน

ต�าง ๆ และมีบทความวทางวิชาการ

คณาจารย8ในสาขาวิชาได�รับการพัฒนา

ศักยภาพให�พร�อมต�อการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต

1. เชิงปริมาณ

         จํานวนอาจารย8ที่ผ�านการพัฒนาศักยภาพ  จํานวน 7 คน

2. เชิงคุณภาพ

         - ร�อยละของอาจารย8ที่ผ�านการพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาการหรือวิชาชีพ ร�อยละ 100

         - ความพึงพอใจของอาจารย8ที่ได�รับการพัฒนาศักยภาพ 

ระดับ 5.00

         - บทความทางวิชาการ จํานวน 4 บทความ

28,000.00 27,265.00 1. คณาจารย8ได�ผ�านการอบรมความเชี่ยวชาญด�านการใช�โปรแกรมและการควบคุมเครื่องจัก CNC

2. คณาจารย8ผ�านการอบรมให�มีคุณสมบัติสําหรับเป4นอาจารย8นิเทศสหกิจศึกษา

3. คณาจารย8มีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

คณาจารย8มีความเชี่ยวชาญด�านวิชาชีพของตนเองมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ (130,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะอาจารย8ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส8และสาขาวิชาหุ�นยนต8อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ (12,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสมรรถนะอาจารย8เพื่อเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการที่สูงขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (58,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาสมรรถนะอาจารย8ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (28,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อส�งเสริมให�อาจารย8ทํางานวิจัย

2. เพื่อให�คณาจารย8เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู�ด�านงานวิจัยในสาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟ?า

จํานวนผลงานวิจัย การนํางานวิจัยมาบูรณาการกับการสอน 1. เชิงปริมาณ

        จํานวนผลงานวิจัย 2 เรื่อง

2. เชิงคุณภาพ

        ร�อยละของอาจารย8ที่ผ�านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ

หรือวิชาชีพ ร�อยละ 80

20,000.00 0.00 1. อาจารย8ในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ?า มีการทําวิจัยและได�รับการนําเสนอ จํานวน 2 คน ดังนี้

              1) ดร.วิโรจน8  จงชนะชววัฒน8  ได�ไปนําเสนองานวิจัย เรื่อง  Vo;tage / Current-Mode Universal Filter

 Using Single FDCCII ที่ ECTI-CON 2019 (IEEE Conference Record) 10-13 July 2019 Thailand

              2) อาจารย8กมลวรรณ  วงศ8วุฒิ  ได�นําเสนองานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห8ระบบผลิตไฟฟ?าจากพลังงาน

ทดแทนที่ใช�ตัวประกอบโหลดแสดงระดับการผันแปรของโหลดตามช�วงเวลาของวัน  ที่การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง ครั้งที่ 7 , วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง

              แต�เนื่องจากทั้ง 2 ท�าน สามารถของบประมาณจากแหล�งอื่น ของมหาวิทยาลัยฯ จึงไม�มีการเบิกจ�าย

งบประมาณของโครงการที่ตั้งไว�

เทคโนโลยีสมัยใหม�ที่ประยุกต8ใช�กับการเรียนการสอน

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มีสมรรถนะ

สากล

  2. เพื่อรองรับการเข�าสู�ประชาคม

อาเซียน เพื่อเป4นการพัฒนาสมรรถนะ

ทางวิชาการหรือวิชาชีพของคณาจารย8

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

  3. เพื่อเป4นการส�งเสริมการเผยแพร�

งานวิจัยของสาขาวิชาศวกรรมพลังงาน

อีกทั้งยังเป4นการเผยแพร�ชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัยอีกด�วย

  4. เพื่อให�คณาจารย8ของสาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงานนําความรู�ที่ได�รับจาก

การอบรมสัมมนาใช�ในการพัฒนา

สาขาวิชา

1. เชิงปริมาณ

      ร�อยละของอาจารย8ที่ผ�านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ

หรือวิชาชีพ  ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

2. เชิงคุณภาพ

     - ได�บทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ผลการ

ดําเนินงาน จํานวน 2 บทความ

     - อาจารย8ผ�านมาตรฐานใบประกอบทางวิชาชีพ ผลการ

ดําเนินงาน จํานวน 2 คน

24,000.00 23,669.94  คณาจารย8ของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทุกคนได�รับการเตรียมความพร�อมเพื่อการเข�าร�วมนําเสนอบทความทาง

วิชาการในการประชุมวิชาการ ผลดําเนินการได�บทความวิจัยระดับชาติจํานวน 2 บทความ และผ�านการอบรมหลักสูตร

แก�สซิฟ}เคชั่นจากชีวมวล จํานวน 2 คน กิจกรรมดําเนินการแล�วเสร็จไตรมาสที่ 4 ใช�เงินงบประมาณทั้งสิ้น 23,669.94 

บาท

คณาจารย8ของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานได�รับความรู�ทาง

วิชาชีพทางด�านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ8พลังงาน นํา

ความรู�ที่ได�มาใช�บูรณาการในการเรียนการสอนและการเตรียม

ความพร�อมเพื่อเข�าร�วมนําเสนอบทความทางวิชาการในการ

ประชุมวิชาการ

รอบของการเป}ดรับและประกาศพิจารณา

บทความทางวิชาการในเครือข�ายพลังงานอยู�

ในช�วงไตรมาสที่ 1 จึงเป4นข�อจํากัดในการ

ส�งผลงานวิจัยและการจัดกิจกรรม

ควรจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมให�แล�วเสร็จ

ภายในไตรมาสที่ 4 ในรอบปWที่ผ�านมา และ

ดําเนินการขออนุมัติดําเนินกิจกรรมและจัด

กิจกรรมให�แล�วเสร็จภายระยะเวลา

เพื่อให�อาจารย8มีความรู�ความสามารถ

ในด�านการออกแบบ Model 3 มิติ ด�วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร8ช�วยในการ

ออกแบบ รวมถึงสามารถนํามา

ประยุกต8ใช�ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ

และการสอนได�ในอนาคตมากขึ้น

 อาจารย8มีความรู� ความเข�าใจและ

ความสามารถในการทํางาน Model 3 

มิติ ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร8ช�วยใน

การออกแบบที่เพิ่มมากขึ้น

 อาจารย8สามารถความรู�ที่ได�จากอบรม 

ไปประยุกต8ใช�ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

รวมถึงการเรียนการสอนให�แก�นักศึกษา

ได�

1. เชิงคุณภาพ

        ร�อยละของอาจารย8ที่ผ�านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ

หรือวิชาชีพ ร�อยละ 80

28,000.00 0.00 ไม�ได�ดําเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาอาจารย8ด�านการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ?า (20,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาอาจารย8ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (24,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 11 พัฒนาศักยภาพสมรรถนะอาจารย8ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปiตยกรรมภายใน (28,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อให�คณาจารย8คณะมนุษยศาสตร8

และสังคมศาสตร8  และผู�ปฏิบัติงาน

ด�านการประกันคุณภาพการศึกษาได�

เรียนรู� มีความเข�าใจตัวบ�งชี้คุณภาพ 

แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงาน

การประกันคุณภาพการศึกษา

2. เพื่อรับการตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา 

3. เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง

หลักสูตร 17 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8  1. คณาจารย8 และผู�ปฏิบัติงานด�าน

การประกันคุณภาพการศึกษา มีความ

เข�าใจตัวบ�งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ 

และการเขียนรายงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาปWการศึกษา 2561

 2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับหลักสูตรอยู�ในระดับ

ดี  

 3. มีคู�มือแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ดําเนินงาน

1. เชิงปริมาณ

   1. บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษา เป?าหมาย ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 88 

   2. หลักสูตรผ�านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป?าหมาย

 17 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 17 หลักสูตร

2. เชิงคุณภาพ

   1. หลักสูตรผ�านเกณฑ8การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร เป?าหมาย 3.51 ผลการดําเนินงาน 3.43

50,000.00 33,600.00 ทุกหลักสูตรนําตัวบ�งชี้ที่สาขาวิชารับผิดชอบขึ้นนําเสนอ และรับข�อเสนอแนะจากวิทยากร  ซึ่งทําให�ทุกตัวบ�งชี้ที่

สาขาวิชายังไม�มีความเข�าใจ สามารถเขียนรายงานของสาขาวิชาได�อย�างถูกต�องมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรมีแนวปฏิบัติในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง บางตัวบ�งชี้คณาจารย8ยังไม�มีความเข�าใจในการ

เขียนรายงานเพื่อให�ตรงกับตัวชี้วัดที่กําหนด

สมควรจัดให�มี่ทุกปWการศึกษาเพื่อเป4นการเตรียม

ความพร�อมให�กับหลักสูตรในการเข�ารับการตรวจ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร

1. เพื่อส�งเสริมการผลิตผลงานทาง

วิชาการของอาจารย8คณะมนุษยศาสตร8

และสังคมศาสตร8 

2. เพื่อสนับสนุนให�อาจารย8เข�าสู�

ตําแหน�งทางวิชาการ

อาจารย8เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 20 คน  1. คณาจารย8มีผลงานขอกําหนด

ตําแหน�งทางวิชาการ

 2. สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยมี

อาจารย8ที่ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ

เพิ่มมากขึ้น

1. เชิงปริมาณ - จํานวนอาจารย8ที่ได�รับการส�งเสริมให�เข�าสู�

ตําแหน�งทางวิชาการ   20 คน เป?าหมาย 20 คน ผลการดําเนินงาน

 20 คน

2. เชิงคุณภาพ - ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ เป?าหมาย 

3.51 คะแคน ผลการดําเนินงานมากกว�า 3.51

100,000.00 70,000.00  คณะกรรมการจัดการอบรม ดําเนินกิจกรรมทั้งหมด 4 วัน โดยวันที่ 1 – 3 เป4นการบรรยาย และปฏิบัติการทําโดยมี

อาจารย8วิทยากรหลักและพี่เลี้ยงมาคอยให�คําแนะนํารายบุคคล โดยอาจารย8ที่มีงานอยู�หรือมีเพียงเค�าโครง ที่ยังไม�แล�ว

เสร็จสามารถนํามาปรึกษาและรับข�อเสนอแนะ   ทั้งจากนั้นในวันที่ 4 จะให�อาจารย8ที่เข�าร�วมกิจกรรมนําเสนองานที่ได�

ทําไปแล�ว เพื่อเป4นการติดตามให�อาจารย8จัดทําผลงานให�เสร็จ เพื่อที่จะได�จัดทําเล�มที่สมบูรณ8พร�อมส�งขอกําหนด

ตําแหน�งต�อไป

อาจารย8ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถทราบขั้นตอนต�างๆ ในการขอ

กําหนดตําแหน�งทางวิชาการ วิธีการและกลวิธีในการเขียนผลงาน 

เพื่อให�ผ�านการตรวจพิจารณา

 อาจารย8บางท�านยังไม�มีความพร�อมในเรื่อง

ของเวลาในการจัดทําผลงาน

ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข�องกับงบประมาณที่จะ

เบิกจ�ายให�เข�าใจก�อนดําเนินจัดกิจกรรม

1. เพื่อให�อาจารย8มีทักษะและ

บุคลิกภาพในการจัดกอิจกรรมการ

เรียนรู�ที่หลากหลายและสร�างแรง

บันดาลใจให�กับผู�เรียน

2. เพื่อใช�อาจารย8เข�าใจแนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู�และวัดประเมินผลใน

รูปแบบ Active Learning

ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรมที่

ผ�านการพัฒนา

ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน

ของผู�เข�าร�วมกิจกรรม

เชิงปริมาณ

1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 30 คน เป?าหมาย ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 80

เชิงคุณภาพ

1 ผู�เข�าร�วมกิจกรรมผ�านการพัฒนาสมรรถนะ เป?าหมาย 4.00 

คะแนน ผลการดําเนินงาน 4.00 คะแนน

50,000.00 25,000.00  ผู�เข�ารับการอบรมได�มีการพัฒนาบุคลิกภาพในการจัดการเรียนการสอนพร�อมทั้งแก�ไขจุดด�อยที่มีผลต�อการพัฒนา

บุคลิกภาพของตนเองที่ส�งผลต�อากรจัดเรียนรู�ของผู�เรียนได�

กระบวนการ Active Learning Model 5 สามารถใช�ในการ

พัฒนาบุคลิกภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลาย และพัฒนาสมรรถนะอาจารย8ให�มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางวิชาชีวะ

กิจกรรมที่ 12 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการสําหรับอาจารย8คณะมนุษย8ฯด�านการประเมินหลักสูตรและประเมินโครงการ (Program Evaluation) (50,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 13 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ ผศ. / รศ. ของอาจารย8คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 (100,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 14 อบรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย8ด�านเทคนิคการสอน (50,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อเสริมสร�างองค8ความรู�ด�านการ

เขียนบทความวิจัยและบทความ

วิชาการของอาจารย8

2. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความ

วิจัยและบทความวิชาการของอาจารย8สุ�

การตีพิมพ8ในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติ / นานาชาติ

บทความวิจัย/บทความวิชาการได�รับ

การตีพิมพ8ในวารสารทางวิชาการ

เทคนิคและทักษะในการเขียนบทความ

วิจัย/บทความวิชาการ

เชิงปริมาณ

 1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 50 คน ผลการดําเนินงาน 

50 คน

 2) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได�รับการตีพิมพ8ในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติ /นานาชาติ

เป?าหมาย 10 บทความ ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 50

50,000.00 28,972.00 1. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ8

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น

 2. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ8ในวารสารทาง

วิชาการที่ได�รับการรับรองทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

1. การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อให�ได�รับการ

ตีพิมพ8ในวารสารทางวิชาการนั้น ต�องมีการสืบค�นข�อมูลที่ทันสมัย

อยู�ตลอดเวลาทั้งในประเทศและต�างประเทศ ซึ่งจะทําให�ผลงานมี

คุณภาพและสามารถขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการได�ในอนาคต

2. การส�งตีพิมพ8บทความนั้น ผู�เขียนควรตรวจสอบหลักเกณฑ8 

เงื่อนไขของแต�ละวารสารให�เป4นอย�างดีก�อนส�งตีพิมพ8 มิเช�นนั้น

อาจจะถูกปฏิเสธการตีพิมพ8บทความได�

3. ควรตรวจสอบวารสารที่ผู�เขียนจะส�งบทความตีพิมพ8อย�าง

ละเอียดถี่ถ�วนว�าได�รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

อาจารย8ควรให�ความสําคัญกับการผลิตผลงานทาง

วิชาการในทุกรูปแบบมากขึ้น เพื่อการพัฒนา

ตนเองและพัฒนาองค8ความรู�ทางวิชาการที่จะเกิด

ผลสัมฤทธิ์กับผู�เรียนอย�างสูงสุด

1. เพื่อเสริมองค8ความรู�ทางศาสตร8การ

สอนและสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 

21

2. เพื่อสร�างเทคนิคการเขียนวิธีการ

สอนและเทคนิคการสอนให�ปรากฏใน 

มคอ.3 ที่นําสู�การปฏิบัติได�จริง

มคอ.3 ที่ระบุเทคนิคการสอนที่

เสริมสร�างผู�เรียนในศตวรรษที่ 21

องค8ความรู�ทางศาสตร8การสอนและ

สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21

1. เชิงปริมาณ

     1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม  เป?าหมาย  120 คน ผลการ

ดําเนินงาน 100 คน

2. เชิงคุณภาพ

      1) การประยุกต8ใช�หลักการและวิธีการสอนที่เหมาะสม ซึ่ง

ปรากฏใน มคอ.3 ของปWการศึกษา 2562 เป?าหมาย ชุดความรู� ผล

การดําเนินงาน คุณภาพดี ระดับ 3.51 ขึ้นไป

50,000.00 32,320.00 1. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีการพัฒนาทักษะการสอนและสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ภายใต�แนวคิด Active Learning

2. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมปฏิบัติการเขียน มคอ.3 ที่ระบุแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาผู�เรียนให�เกิดสมรรถนะ

ในศตวรรษที่ 21 ได�

1. กระบวนการดําเนินงาน ในการประสานผู�เข�าร�วมกิจกรรมที่

ต�องมีการประชาสัมพันธ8ล�วงหน�าให�นานกว�านี้ เพื่อให�คณาจารย8

ได�รับทราบข�อมูล และเข�าร�วมกิจกรรมกันโดยทั่วถึง

2. การจัดการเรียนการสอนภายใต�แนวทาง Active Learning 

จะช�วยเสริมสร�างสมรรถนะให�กับทั้งผู�สอนและผู�เรียนเพื่อการ

พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได�

การประชาสัมพันธ8ให�คณาจารย8เข�าร�วม

กิจกรรมที่ใช�เวลาน�อยเกินไป

ควรมีการประชาสัมพันธ8กิจกรรมโดยใช�ระยะ

เวลานานกว�านี้

ไม�ได�ดําเนินโครงการ (คืนโครงการแล�ว)

ไม�ได�ดําเนินโครงการ (คืนโครงการแล�ว)

1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร�างองค8ความรู�

ทางวิชาชีพ ให�มีมาตรฐานและทิศทาง

เดียวกัน 

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการสอน

รายวิชาที่เกี่ยวข�องกับการประกอบ

อาหาร 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ8และ

การบรูณาการให�เกิดกระบวนการ

เรียนรู�และสามารถนําความรู�ที่ได�ไป

ถ�ายทอดต�อ

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการ

ประกอบอาหาร ได�สูตรและวิธีการ

ทําอาหารหวานยุโรปโดยการ

แลกเปลี่ยนความรู�ระหว�างอาจารย8ผู�สอน

 2.อาจารย8ที่เข�าร�วมกิจกรรมการ

จัดการความรู� มีความรู� ทักษะและความ

เชี่ยวชาญในการประกอบอาหารหวาน

ยุโรปมากขึ้น และสามารถสอนนักศึกษา

ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

1.คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี ได�

ตํารับอาหารหวานยุโรป ที่เกิดจาก

กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู�และ

สามารถนําไปสอนนักศึกษาได�อย�างมี

คุณภาพและเป4นไปในรูปแบบเดียวกัน

 2.มหาวิทยาลัยราชเพชรบุรีสามารถนํา

ผลผลิตที่ได�จากการเรียนการสอน

รายวิชาอาหารหวานยุโรปไปจําหน�าย

เพื่อหารายได� 

 3.อาจารย8ประจําสาขาเทคโนโลยีและ

ศิลปะการประกอบอาหาร สาขาอาหาร

และโภชนาการประยุกต8 สามารถนํา

ความรู� และทักษะที่ได�ไปประยุกต8เข�า

กับรายวิชาอื่นๆ

1. เชิงปริมาณ

        1. จํานวนรายวิชาที่จัดกระบวนการจัดการความรู� 

Knowledge Management      1 รายวิชา

        2.จํานวนอาจารย8ที่เข�าร�วมกิจกรรม      8 คน 

บรรลุเป?าหมาย

2. เชิงคุณภาพ

       1. ความพึงพอใจต�อการพัฒนาความรู�ความเข�าใจในรายวิชา

ที่จัดกิจกรรม    3.51 คะแนน

       2. การทดสอบหลังการถ�ายทอดความรู� อาจารย8มีความรู�ความ

เชี่ยวชาญในการสอนรายวิชาอาหารหวานยุโรป 8  คะแนน 

บรรลุเป?าหมาย

3. เชิงเวลา

        1.กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 4 

4. เชิงงบประมาณ  บรรลุเป?าหมายร�อยละ

1.กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู�ความเชี่ยวชาญของอาจารย8แต�

ละท�าน

2. เทคนิคการถ�ายทอดความรู� ที่มีลักษณะฉพาะที่แตกต�างกัน

3. การนําเทคนิคไปประยุกต8ใช�เข�ากับวิชาอื่น ที่เป4นรายวิชาการ

สอนแบบปฏิบัติ

1.เนื่องจากระยะเวลาจํากัด จึงทําให�ใน  1 วัน

 จําเป4นต�องสอนหลายเมนู และเลิกช�า

2. อาหารบางตัว ยังทําออกมายังได�ไม�ดีพอ 

หรือมีข�อผิดพลาด แต�เนื่องด�วยเวลามีจํากัด 

จึงไม�ได�ทําการทดลองซ้ํา

3.อาจารย8บางท�าน ไม�เคยทําขนมเลย จึงทําให�

ใช�ระยะเวลามากกว�าปกติ

4. อาจารย8บางท�านติดธุระราชการ ทําให�ไม�

สามารถเข�าร�วมกิจกรรมได�

1.ควรจัดให�มีการแลกเปลี่ยนความรู�ทุกเทอม

 2. ควรให�อาจารย8เจ�าของรายวิชาทุกท�าน มีการ

สลับ เปลี่ยน ในการแลกเปลี่ยนความรู�

กิจกรรมที่ 15 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยสู�การตีพิมพ8ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ (50,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 16 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของคณาจารย8คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 (50,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 17 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิคส8สําหรับการเรียนการสอนของคณาจารย8 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 (50,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 18 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย8คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 (250,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 20 การจัดการความรู�เพื่อการพัฒนาการสอนรายวิชาอาหารหวานยุโรป (39,200) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

หนา้ที� 18



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อให�คณาจารย8มีความเข�าใจใน

หลักเกณฑ8และวิธีการพิจารณาแต�งตั้ง

บุคคลให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ

2. เพื่อสนับสนุนให�คณาจารย8มี

ตําแหน�งทางวิชาการที่สูงขึ้น

อาจารย8ที่มีตําแหน�งทางวิชาการมีจํานวนเพิ่มขึ้นบัณฑิตมีคุณภาพและเป4นที่ยอมรับของผู�ใช�บัณฑิต1. เชิงปริมาณ  

    จํานวนอาจารย8ที่ส�งผลงานทางวิชาการเพื่อการ 5 7 คน ประเมิน

เข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ  (รศ. 1 คนและ ผศ. 6 คน) ร�อยละของ

อาจารย8ที่มีตําแหน�งทางวิชาการต�อ ร�อยละ 30 ร�อยละ 26 จํานวน

อาจารย8ประจํา  (13 คนจากทั้งหมด 50 คน)

2. เชิงเวลา  

    กิจกรรมแล�วเสร็จตามเวลาที่กําหนด ไตรมาส 4 ดําเนินการเสร็จ

สิ้นไปเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 (ไตรมาส 4)

3. เชิงงบประมาณ  

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 66.67  (บรรลุ ตวช.ที่ 1,3)

70,600.00 61,740.00 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการเป4นกิจกรรมที่สนับสนุนและส�งเสริมให�อาจารย8พัฒนา

ตําแหน�งทางวิชาการ  ประกอบด�วย 3 กิจกรรมย�อย  ซึ่งแต�ละกิจกรรมมีผลการดําเนินการดังต�อไปนี้

1. กิจกรรมบรรยายให�ความรู�เกี่ยวกับเกณฑ8และวิธีพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ

กิจกรรมนี้เป4นการให�ความรู�เกี่ยวกับเกณฑ8และวิธีการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการที่บังคับใช�เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2561 ที่ผ�านมา  กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ8 2562 ณ ห�องประชุมศูนย8วิทยาศาสตร8ฯ  วิทยากร ได�แก�  

ผู�ช�วยศาสตราจารย8สนิท  ชุนดี ซึ่งดํารงตําแหน�งประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ  และผู�ช�วย

ศาสตราจารย8 ดร.กฤตชน  วงศ8รัตน8  ซึ่งเป4นเลขาคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  ผู�เข�าร�วมกิจกรรม  ได�แก�  บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร8ฯ จํานวน 34 คน  และบุคลากรจาก

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8จํานวน 6 คน

2. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการ

กิจกรรมนี้เป4นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมออกแบบและทําผลงานวิชาการที่จะใช�ขอกําหนดตําแหน�ง

ทางวิชาการ  กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ฐณิชาฌ8เฮลท8ตี้รีสอร8ท  อําเภออัมพวา  จังหวัด

สมุทรสงคราม  วิทยากรได�แก�  ผู�ช�วยศาสตราจารย8 ดร.พูนศิริ  ทิพย8เนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร8ฯ และอาจารย8สุ

ธิดา  ทองคํา  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร8ฯ  (ฝ6ายวิชาการ)  ผู�เข�าร�วมกิจกรรม  ได�แก�  บุคลากรสายวิชาการของ

คณะวิทยาศาสตร8ฯ จํานวน 18 คน

3.  กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของผลงานทางวิชาการที่ดีและวิพากษ8ผลงานวิชาการโดยผู�ทรงคุณวุฒิ 

     กิจกรรมนี้เป4นกิจกรรมให�ความรู�เกี่ยวกับลักษณะการเขียนผลงานวิชาการที่ดีและวิพากษ8  ให�ข�อเสนอแนะผลงาน

วิชาการของอาจารย8  กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห�องประชุมคณะวิทยาศาสตร8ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี   วิทยากรได�แก  รองศาสตราจารย8สุเทพ  ลิ่มอรุณ  ข�าราชการบํานาญของคณะวิทยาศาสตร8ฯ  และเป4น

  การขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการต�องมีการวางแผนการทํา

ผลงานวิชาการแต�ละชิ้นงานตามที่กําหนดในเกณฑ8ซึ่งเกี่ยวข�อง

กับการเรียนการสอนและการทําวิจัย  นอกจากนี้ต�องมีวินัยใน

การดําเนินงานตามแผนนั้นอย�างต�อเนื่อง

 ลักษณะกิจกรรมเป4นการส�งเสริมและ

สนับสนุนให�บุคลากรสายวิชาการเข�าใจและ

สามารถเริ่มต�นทําผลงานวิชาการได�  แต�การ

ดําเนินการจนถึงขั้นตอนการขอกําหนด

ตําแหน�งทางวิชาการนั้นเป4นเรื่องส�วนบุคคล  

ซึ่งผู�จัดกิจกรรมไม�สามารถควบคุมได�ทั้งหมด  

จึงอาจส�งผลต�อการบรรลุเป?าหมายของ

ตัวชี้วัดบางตัว

 ควรจัดกิจกรรมลักษณะเช�นนี้อย�างต�อเนื่อง  เพื่อ

กระตุ�นให�บุคลากรสายวิชาการได�ทําผลงานอย�าง

ต�อเนื่อง

เพื่อพัฒนาสมรรถนะและความ

เชี่ยวชาญของอาจารย8

อาจารย8ที่มีความเชี่ยวชาญและ

สมรรถนะตามศาสตร8

บัณฑิตมีคุณภาพและเป4นที่ยอมรับของ

ผู�ใช�บัณฑิต

1. เชิงปริมาณ  

    ร�อยละของอาจารย8ที่ผ�านการพัฒนาสมรรถนะ ร�อยละ 80 

ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  

2. เชิงเวลา  

    กิจกรรมแล�วเสร็จตามเวลาที่กําหนด ไตรมาส 3 ไตรมาส 3

บรรลุเป?าหมายร�อยละ  (บรรลุ ตวช.ที่)

180,200.00 73,063.80 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารย8เป4นกิจกรรมที่สนับสนุนและส�งเสริมให�อาจารย8เข�าร�วม

ประชุมวิชาการ  อบรม  สัมมนา  หรือศึกษาดูงานตามศาสตร8  เพื่อพัฒนาความรู�ให�ทันสมัยและนําความรู�มาใช�ในการ

จัดการเรียนการสอนต�อไป  ในปWงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาจารย8ที่เข�าร�วมกิจกรรมนี้มีทั้งสิ้น …………………….. คน 

จากจํานวนอาจารย8ทั้งหมด 50 คน  คิดเป4นร�อยละ ………………

 การขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการต�องมีการวางแผนการทํา

ผลงานวิชาการแต�ละชิ้นงานตามที่กําหนดในเกณฑ8ซึ่งเกี่ยวข�อง

กับการเรียนการสอนและการทําวิจัย  นอกจากนี้ต�องมีวินัยใน

การดําเนินงานตามแผนนั้นอย�างต�อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร8ฯ กําหนดงบประมาณใน

การพัฒนาตนเองเท�ากับ 3,000 บาทต�อคน  

ซึ่งน�อยกว�างบประมาณที่ใช�จริงในการไป

พัฒนาตนเอง  เช�น  การเข�าอบรมหลักสูตร

ระยะสั้น  การสัมมนา  เป4นต�น  ทําให�

อาจารย8บางส�วนไม�ขอใช�งบประมาณ  จึงทํา

ให�งบประมาณเหลือเป4นจํานวนมาก

ควรจัดกิจกรรมลักษณะเช�นนี้อย�างต�อเนื่อง  เพื่อ

สนับสนุนให�อาจารย8ได�พัฒนาความรู�ที่ทันสมัย

อย�างต�อเนื่อง  และควรหารูปแบบการจัดสรร

งบประมาณที่เหมาะสม  เพื่อให�อาจารย8ได�ไป

พัฒนาตนเองในงาน/หลักสูตรที่ต�องการได�

1. เพื่อให�ผู�เข�ารับการฝ&กอบรมมีความรู�

 สามารถให�คําปรึกษาแนะนํา

ผู�ดําเนินการทดสอบและผู�เข�ารับการ

ทดสอบมาตรฐานฝWมือแรงงานแห�งชาติ

ได�อย�างถูกต�องรวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต�อ

การเป4นผู�ทดสอบ 

2. เพื่อเตรียมความพร�อมในการจัดตั้ง

ศูนย8ทดสอบมาตรฐานฝWมือแรงงาน

แห�งชาติ

 จํานวนผู�เข�าอบรม ร�อยละ 80 ผ�าน

การทดสอบมาตรฐานฝWมือแรงงาน

แห�งชาติ ทั้งหมด 52 คน ดังนี้ 

  1. สาขาพนักงานใช�คอมพิวเตอร8 

(ประมวลคํา)  ระดับ 1  จํานวน 9 คน

  2. สาขาพนักงานการใช�คอมพิวเตอร8 

(ตารางทําการ) ระดับ 1 จํานวน 17 คน

  3. สาขาพนักงานการใช�คอมพิวเตอร8 

(นําเสนอผลงาน) ระดับ 1 จํานวน 12 

คน

  4. สาขาพนักงานใช�คอมพิวเตอร8  

จํานวน 14 คน

1. ผู�ผ�านการอบรมการทดสอบ

มาตรฐานฝWมือแรงงานแห�งชาติ สามารถ

เป4นผู�ทดสอบของกรมพัฒนาฝWมือ

แรงงานแห�งชาติ 

2. ผู�ผ�านการอบรมการทดสอบ

มาตรฐานฝWมือแรงงานแห�งชาติได�

ใบรับรองการทดสอบมาตรฐานฝWมือ

แรงงานแห�งชาติ 

3. ผู�ผ�านการอบรมการทดสอบ

มาตรฐานฝWมือแรงงานแห�งชาติได�ขึ้น

ทะเบียนเป4นผู�ทดสอบมาตรฐานฝWมือ

แรงงาน ที่มีคุณสมบัติครบถ�วนตาม

ประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการ

พัฒนาฝWมือแรงงาน

1. เชิงปริมาณ

          ร�อยละของผู�เข�ารับการอบรมที่ผ�านการพัฒนา

ความสามารถทางวิชาการ ร�อยละ 80

2. เชิงคุณภาพ ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

          ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ร�อยละ

 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

3. เชิงเวลา

          การดําเนินโครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 3 วัน 

4. เชิงงบประมาณ

          ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ  65,000 

บาท  เบิกจ�ายจริง 65,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

บรรลุเป?าหมาย ร�อยละ 100

65,000.00 65,000.00 ผู�เข�าอบรมได�รับความรู� ความเข�าใจ ด�าน สาขาพนักงานการใช�คอมพิวเตอร8 (ประมวลคํา สาขาพนักงานการใช�

คอมพิวเตอร8 (การนําเสนอผลงาน) และสาขาพนักงานการใช�คอมพิวเตอร8 (ตารางทําการ) มีความพร�อมในการเป4นผู�

ทดสอบต�อไป

กิจกรรมที่ 23 พัฒนาสมรรถนะอาจารย8ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ (140,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 22 พัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารย8 (180,200) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 21 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ (70,600) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. พัฒนาสมรรถนะอาจารย8ให�มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ และการจัดการ

เรียนรู�ที่สนับสนุนให�บัณฑิตมีสมรรถนะ

สากลของพยาบาลในศตวรรษที่ 21

2. สนับสนุนผู�รับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารย8ประจําหลักสูตรให�มีผลงาน

วิชาการ  การเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ

  และหรือการศึกษาต�อในระดับปริญญา

เอก ให�ชัดเจนและเป4นไปได�

3. สนับสนุนการจัดทําแผน ติดตามการ

ดําเนินการตามแผนระยะ 1 ปWของ

ภาควิชาในการพัฒนาผู�รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย8ประจําหลักสูตร

ในการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ  และ

หรือการศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก

1. เชิงปริมาณ  

          สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการของผู�รับผิดชอบหลักสูตร

 จํานวน 1 เรื่อง/คน/ภาค ผลการดําเนินงาน 5 เรื่อง /5 คน /ภาค

100 % 

2. เชิงคุณภาพ  

          ภาควิชามีแผนพัฒนาผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย8

ประจํา จํานวน 5 ภาควิชา ผลการดําเนินงาน 5 ภาควิชามี

แผนพัฒนาผู�รับผิดชอบหลักสูตร

5คน/ 5ภาค และ 5 ภาควิชามีแผนพัฒนาอาจารย8ประจําหลักสูตร/

อาจารย8ประจํา100 % 

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 4 ผล

การดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

4. เชิงงบประมาณ 230,000 บาท เบิกจ�ายจริง 158,510 บาท 

คงเหลือ 71,490 บาท (อยู�ระหว�างการเบิกจ�ายงบประมาณ)

230,000.00 158,510.00 1. อาจารย8มีพัฒนาการสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู�ในสาขาพยาบาลศาสตร8

2. ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย8ประจําหลักสูตรมีการเสนอแผนผลิตผลงานวิชาการ

3. ภาควิชามีแผนพัฒนาผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย8ประจําหลักสูตรในการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการและหรือ

การศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก และมีการดําเนินการตามแผน      

4. ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย8ประจําหลักสูตรเข�าสู�กระบวนการพัฒนา /ผลิต /ส�งผู�ทรงคุณวุฒิทบทวน เพื่อ

ผลิตผลงานวิชาการ  /เตรียมเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการและหรือมีแผนการศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก

 ได�การจัดการศึกษาพยาบาลได�รับการควบคุมมาตรฐาน

การศึกษาโดยสภาวิชาชีพ ซึ่งเกณฑ8การพัฒนาเพื่อให�ผ�าน

มาตรฐานประกอบด�วยการพัฒนาอาจารย8ให�มีศักยภาพและมี

สมรรถนะเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ  เพื่อสามารถจัดการศึกษาที่จะ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ใน

ศตวรรษที่21 “เปลี่ยนความรู�  สู�ทักษะ” (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2557;46)  โดยมีทักษะที่สําคัญ 3 

ด�าน คือ 1) ทักษะชีวิต และการทํางาน ประกอบด�วย ความ

ยืดหยุ�นและการปรับตัว การริเริ่มสร�างสรรค8และเป4นตัวของตัวเอง

 ทักษะด�านสังคมและทักษะข�ามวัฒนธรรม การเป4นผู�สร�างหรือ

ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได�  ภาวะผู�นําและความ

รับผิดชอบ 2) ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม  ประกอบด�วย  

ความคิดริเริ่มสร�างสรรค8และนวัตกรรม  การคิดอย�างมี

วิจารณญาณและการแก�ปiญหา  

การสื่อสารและความร�วมมือ 3) ทักษะด�านสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี ประกอบด�วย  ใช�และประเมินสารสนเทศได�อย�างเท�า

ทันวิเคราะห8และเลือกใช�สื่อได�อย�างเหมาะสม และ ใช�เทคโนโลยี

ใหม�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  และก�อให�เกิดคุณลักษณะของคนใน

ทศวรรษที่ 21 ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย8ประจํา

หลักสูตร มีภาระงานนิเทศนอกที่ตั้ง ตลอดปW

การศึกษา และไม�มีกําหนดป}ดภาคการศึกษา

ของอาจารย8 ที่พร�อมกันทั้งคณะ  อาจทําให�

ขาดโอกาสในการเข�าร�วมพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพความแข็งแกร�งทางวิชาการ  และการ

จัดการเรียนรู� ครบถ�วนตามการออกแบบ

1. จัดปรับการเป}ด – ป}ด แต�ละภาคการศึกษา ให�

เป4นระบบเดี่ยวกันทุกชั้นปW และสอดคล�องกับ

ระบบของมหาวิทยาลัย  เพื่อให�ได�ประโยชน8ใน

การพัฒนาอาจารย8 ทั้งในระดับสถาบันและคณะ 

2. จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพความ

แข็งแกร�งทางวิชาการและการจัดการเรียนรู� ระดับ

หลักสูตรและระดับภาควิชาตามสาขาเชี่ยวชาญ 5 

สาขา  เพื่อให�อาจารย8มีคุณสมบัติในการเป4น 

ผู�รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย8ประจําหลักสูตร

1. เพื่อเตรียมการจัดการแข�งขันทักษะ

วิชาการด�านการศึกษาปฐมวัย

2. เพื่อให�นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัยแข�งขันทักษะด�านการศึกษา

ปฐมวัย 3 ด�าน

3. เพื่อให�นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัยมีส�วนในการจัดแข�งขันทักษะ

วิชาการ 3 ด�าน

 1. เชิงปริมาณ

    - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรมแข�งขันทักษะวิชาการปฐมวัย จํานวน

 100 คน

 2. เชิงคุณภาพ

   - ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการทักษะความสามารถทางวิชาการ

 ร�อยละ 50

   - จํานวนรางวัลที่ได�รับจากการแข�งขันทักษะวิชาการ จํานวน 10 

รางวัล

  3. เชิงเวลา

   - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

60,000.00 60,000.00 1. การจัดการแข�งขันทักษะวิชาการด�านปฐมวัยสําเร็จได�ด�วยดี

2. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได�แสดงออกในทักษะวิชาการ 3 ด�าน และได�รับรางวัล

3. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีส�วนร�วมในการจัดแข�งขันทักษะทั้ง 3 ด�าน

ไม�ได�ดําเนินโครงการ

ไม�ได�ดําเนินโครงการ

เพื่อพัฒนานักศึกษรระดับบัณฑิตศึกษา

ให�มีความสามารถทางวิชาการ และ

วิชาชีพทางการบริหารทางการศึกษา 

เรื่องการคิดเชิงระบบ

1. เชิงปริมาณ

    - นักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ ร�อยละ 

50

2. เชิงคุณภาพ

   - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คะแนนเชิงสเกล 5 ร�อยละ 

3.51

3. เชิงเวลา

   - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

24,000.00 24,000.00 1. นักศึกษาได�รับการพัฒนาให�มีความพร�อมทางวิชาการ/วิชาชีพในการทํางาน

2. ผู�ใช�บัณฑิตมีความพึงพอใจต�อคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการแข�งขันทางวิชาการของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.จ.น.ก. ปWการศึกษา 2562 (60,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 24 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย8ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ (230,000) คณะพยาบาลศาสตร8

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะกระบี่กระบองและกีฬาดาบไทยสู�การแข�งขันระดับชาติ (60,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร�างศักยภาพด�านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (20,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะการเรียนรู�ทางกระบวนการคิดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (24,000) คณะครุศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

เพื่อให�นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ได�รับการเตรียมความพร�อมก�อนเข�าเรียน

1. เชิงปริมาณ

   - จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปWการศึกษา 2562 

จํานวน 30 คน

2. เชิงคุณภาพ

   - นักศึกษามีทักษะในการใช�ภาษาอังกฤษสูงขึ้น ร�อยละ 80 ของ

นักศึกษาทั้งหมด

   - นักศึกษามีความพึงพอใจต�อโครงการ ร�อยละ 80 ของนักศึกษา

ทั้งหมด

3. เชิงเวลา

   - ก�อนเป}ดภาคเรียนที่ 1 ปWการศึกษา 2562

16,000.00 16,000.00 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข�าศึกษาในปWการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน

1. เพื่อพัฒนาความรู�และทักษะด�าน

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของ

อาหาร และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แข�งขัน 

2. เพื่อสร�างให�นักศึกษาได�มีศักยภาพ

เป4นผู�เชี่ยวชาญด�านระบบมาตรฐาน

ความปลอดภัยของอาหาร

3. เพื่อให�นักศึกษามีความพร�อมในการ

ปฏิบัติงานด�านอุตสาหกรรมอาหาร

นักศึกษาได�รับความรู�และสอบผ�าน

ระบบทักษะด�านระบบความปลอดภัย

ของอาหาร (FSSC 22000)

นักศึกษาสอบผ�าน ระบบประกัน

คุณภาพ (FSSC 22000) และได�ใบ

ประกาศจํานวน 37 คน

1. เชิงปริมาณ

     - จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ ค�าเป?านหมาย 37 คน ผลการ

ดําเนินงาน 34 คน

2. เชิงคุณภาพ

     - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความเข�าใจ ค�าเป?าหมายร�อย

ละ 80 ผลการดําเนินงาน  ร�อยละ 92

     - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ค�าเป?�าหมายร�อยละ 80 

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 89

     - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ค�าเป?าหมายร�อย

ละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 95

20,000.00 20,000.00 ดําเนินการแล�วเสร็จตามวัน เวลาที่กําหนดคือวันที่วันเสาร8ที่ 23 มีนาคม 2562 และวันเสาร8ที่ 30 มีนาคม 2562 และ

วันอาทิตย8ที่ 31 และวันเสาร8ที่ 6 เมษายน 2562 และอาทิตย8ที่ 7เมษายน 2562 และนักศึกษาชั้นปWที่ 2-4 สามารถ

สอบผ�านและได�ใบประกาศ เรื่อง การจัดทําระบบประกันคุณภาพความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร(Food Safety

 System Certification (FSSC ) 22000 version 4.1) จากบริษัท Quality upจํานวน 34 คน

 นักศึกษาได�รับความรู�เกี่ยวกับระบบมาตรฐานการรับรองความ

ปลอดภัยสําหรับการผลิตอาหาร(Food Safety System 

Certification (FSSC ) 22000 version 4.1 และเกี่ยวกับระบบ

ประกันคุณภาพของอาหารที่จะส�งออกต�างประเทศที่ทันสมัย 

และนักศึกษาเมื่อเรียนจบแล�วสามารถนําความรู�หรือองค8ความรู�ที่

ได�รับไปใช�ในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได�

นักศึกษาที่เข�ารับการอบรมไม�ครบตาม

เป?าหมายเนื่องจากนักศึกษาลาออกในชั้นปWที่ 

2 จํานวน 3 คน

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู�และ

ประสบการณ8 แก�นักศึกษาในการเข�า

ร�วมการแข�งขันทักษะวิชาการ และ

วิชาชีพ ในระดับภูมิภาค และระดับชาติ

ได�เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ8 และบุคลากร

 เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถใน

การแข�งขัน แก�นักศึกษาให�สามารถเข�า

สู�การแข�งขันในเวทีระดับภูมิภาค   และ

ระดับชาติ

มีวัสดุ อุปกรณ8 และบุคลากร เพื่อ

พัฒนาทักษะ และความสามารถให�กับ

นักศึกษาอย�างเพียงพอรางวัลที่ได�จาก

การแข�งขันทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพ

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค8สู�ความเป4นเลิศด�านเกษตรและ

อาหาร

1. เชิงปริมาณ

     - จํานวนรางวัลที่ได�รับในระดับภูมิภาค และระดับชาติ 

เป?าหมาย 10 รางวัล ผลการดําเนินงาน 23 รางวัล

2. เชิงคุณภาพ 

     - หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได�รับผลการประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตรในระดับที่สูงขึ้น เป?าหมายร�อยละ 80

 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 60

200,000.00 199,992.05 คณะได�สนับสนุนให�หลักสูตร จัดหาวัสดุ อุปกรณ8 และบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถในการแข�งขัน แก�

นักศึกษาให�สามารถเข�าสู�การแข�งขันในเวทีระดับภูมิภาค   และระดับชาติ โดยได�รับรางวัลจากการประกวดแข�งขัน3 

ประเภทงาน ได�แก� 

1.การแข�งขันเครือข�ายทักษะทางวิชาการ 8 รางวัล 

2.การแข�งขันทักษะทางวิชาชีพคล�องโคและสะบัดแส� 13 รางวัล 

3.การแข�งขันตอบปiญหาเฉพาะทาง 2 รางวัล รวม 23 รางวัล

การเตรียมนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู�และประสบการณ8 

แก�นักศึกษาในการเข�าร�วมการแข�งขันทักษะวิชาการ และวิชาชีพ 

ในระดับภูมิภาค และระดับชาติ มุ�งสู�ความเป4นเลิศด�านเกษตร

และอาหารตามเป?าหมายการพัฒนาของคณะที่ได�ตั้งไว�

กิจกรรมเพื่อเสริมสร�างทักษะด�านงาน

วิศวกรรมให�แก�นักศึกษาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

 ผลงานโครงงานวิจัยของนักศึกษา นักศึกษามีทักษะในการใช�เครื่องมือใน

งานวิศวกรรมทั้งด�าน hardware และ 

software

1. เชิงปริมาณ

        จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม  จํานวน 35 คน

 2. เชิงคุณภาพ

        1) จํานวนรางวัลที่ได�รับจากการแข�งขันทักษะวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติ (ไม�มีผู�ได�รับรางวัล)

        2) ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ร�อยละ 80

        3) จํานวนชิ้นงานที่เกิดจากการคิดสร�างสรรคของนักศึกษา 

จํานวน 1 ชิ้นงาน

        4) จํานวนชิ้นงานที่เกิดจากการคิดสร�างสรรคของนักศึกษาที่

ได�รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (ไม�มี)

30,000.00 29,260.00  นักศึกษานําความรู�ที่ได�จากการอบรมไปใช�ในการทําโครงงานวิจัย  นักศึกษามีทักษะความรู�เพิ่มขึ้นในด�านงานวิศวกรรม ทั้งงานด�าน

 hardware และ software

กิจกรรมที่ 5 การเตรียมความพร�อมก�อนเข�าเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (16,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 6 อบรมทักษะด�านระบบความปลอดภัยของอาหาร (FSSC 22000) (20,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาทักษะวิชาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (200,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 9 อบรมและฝ&กปฏิบัติการด�านงานวิศวกรรม (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (30,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หนา้ที� 21



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1.เพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�และลงมือ

ปฏิบัติในรูปแบบเดียวกับการสอบเพื่อ

ขอรับใบประกอบวิชาชีพช�างไฟฟ?า

ภายในอาคาร ระดับ 1

2. เพื่อพัฒนาความรู�ความสามารถ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ?าให�พร�อม

เข�าสู�ตลาดแรงงานในอนาคต

1. นักศึกษาได�เรียนรู�และลงมือปฏิบัติ

ในรูปแบบเดียวกับการสอบเพื่อขอรับ

ใบประกอบวิชาชีพช�างไฟฟ?าภายใน

อาคาร ระดับ 1

2. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ?าได�

พัฒนาความรู�ความสามารถ มีพร�อมเข�า

สู�ตลาดแรงงานในอนาคต

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ?ามีความ

พร�อมที่จะเข�าทดสอบเพื่อขอรับใบ

ประกอบวิชาชีพช�างไฟฟ?าภายในอาคาร

 ระดับ 1

1. เชิงปริมาณ

        จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม  จํานวน 20 คน

 2. เชิงคุณภาพ

        1) ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ร�อยละ 80

30,000.00 30,000.00  ผลจากการดําเนินโครงการทําให�นักศึกษาได�ใช�เครื่องมือในงานติดตั้งระบบไฟฟ?าได�ลงมือทํางานในรูปแบบการติดตั้ง

เสมือนจริง

นักศึกษาได�ใช�เครื่องมือในงานติดตั้งระบบไฟฟ?าได�ลงมือทํางานใน

รูปแบบการติดตั้งเสมือนจริง เป4นรูปแบบเดียวกับการทดสอบ

เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพช�างไฟฟ?าภายในอาคาร ระดับ 1 ทําให�

ทราบถึงปiญหาของนักศึกษาที่ยังใช�เครื่องมือบางประเภทไม�เป4น 

ขาดทักษะในการทํางานควรมีการจักหาเพิ่มเติมให�เพียงพอและ

เหมาะสม

1. เพื่อให�นักศึกษามีความพร�อมในการ

ทํางานในวิชาชีพทางการอนุรักษ8

พลังงานในโรงงานและอาคาร

2. บัณฑิตมีความพร�อมที่สามารถแต�งตั้ง

เป4นผู�รับผิดชอบด�านพลังงาน

นักศึกษาและบัณฑิตที่เข�าร�วมมีความ

พร�อมในการทํางานในวิชาชีพทางการ

อนุรักษ8พลังงานในโรงงานและอาคาร 

ร�อยละ 82.14 สูงกว�าเป?าหมายร�อยละ 
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 บัณฑิตสามารถแต�งตั้งเป4นผู�รับผิดชอบ

ด�านพลังงาน มีความพร�อมในการ

ทํางานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา

1. เชิงปริมาณ

        ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาทักษะความสามารถ

ทางวิชาชีพ  ร�อยละ 56.52

2. เชิงคุณภาพ

        นักศึกษามีความรู� ทักษะ และทัศนคติ ด�านอนุรักษ8พลังงาน

ในอาคารและโรงงาน ร�อยละ 82.14

30,000.00 30,000.00  สาขาวิศวกรรมพลังงาน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานเชิงปฏิบัติด�านวิศวกรรม การอบรมมี

ผู�เข�าร�วมโครงการ 28 คน เป4นนักศึกษาชั้นปWสุดท�าย 18 คน และศิษย8เก�า 10 คน 

โดยมีจํานวนบัณฑิตที่ได�รับการพัฒนาศักยภาพทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป4นบัณฑิตที่ได�รับการพัฒนาศักยภาพแล�วนําไปใช�

ในการพัฒนาอาชีพจํานวน 10 คน (จากงานประจํา 4 คน และจากการสอบผู�รับผิดชอบพลังงาน (ผชร.) จํานวน 5 คน 

(ใช�ประโยชน8ได�ทั้ง 2 ประเภท จํานวน 1 คน) 

การจัดการสอบหลักสูตรผู�รับผิดชอบพลังงานสามัญ (อาคาร) และหลักสูตรผู�รับผิดชอบพลังงานสามัญ (โรงงาน) ผู�ที่

ผ�านการสอบสามารถเข�ารับการแต�งตั้งเป4นผู�รับผิดชอบพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ8พลังงาน 

(พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยการจัดสอบเป4นตามมาตรฐานของ พพ. เนื่องจาก พพ. มาดําเนินการสอบให�ในวันที่ 9 

สิงหาคม 2562  ผลการสอบนักศึกษาชั้นปWสุดท�ายที่เข�าร�วมโครงการคุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานเชิงปฏิบัติด�าน

วิศวกรรมจํานวน 18 คน สอบผ�าน 12 คน คิดเป4นร�อยละ 66.67 ส�วนบัณฑิตเข�าร�วมโครงการ 10 คน สอบผ�าน 5 คน 

คิดเป4นร�อยละ 50

สรุปผู�เข�าร�วมโครงการอบรมทั้งหมด 28 คน เข�าสอบหลักสูตรผู�รับผิดชอบพลังงานสามัญ (อาคาร) และหลักสูตร

ผู�รับผิดชอบพลังงานสามัญ (โรงงาน) 23 คน สอบผ�าน  17 คน สรุปผู�สอบผ�านร�อยละ 73.91

 องค8ความรู�ด�านการอนุรักษ8พลังงานในอาคารและการอนุรักษ8

พลังงานในโรงงาน

เนื่องจากเป?าหมายของผู�เข�าอบรมเป4น

นักศึกษาปiจจุบันและศิษย8เก�า เนื่องจากศิษย8

เก�าบางคนได�งานทําแล�ว ไม�สามารถลางาน

เพื่อมาเข�ารับการอบรมได�

 ควรมีการจัดกิจกรรมในด�านการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพอย�างต�อเนื่อง เพื่อสร�างความสัมพันธ8อันดี

ระหว�างนักศึกษา ศิษย8เก�า และสถาน

ประกอบการที่เข�าร�วม

เพื่อเสริมสร�าง พัฒนาด�านความรู� ทักษะ

 ในการจําลองทางวิศวกรรมของวัสดุ

พลังงาน

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ 

จํานวน 30 คน

นักศึกษามีความรู�และทักษะในการ

จําลองทางวิศวกรรมด�วยวิธีไฟไนต8เอลิ

เมนต8

1. เชิงปริมาณ

         1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 28 คน

         2) ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาความสามารถทาง

วิชาการและวิชาชีพ ร�อยละ 80

 2. เชิงคุณภาพ

        1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการจัดกิจกรรม ร�อย

ละ 91.40

        2) ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ร�อย

ละ 93.60

21,100.00 21,100.00 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไฟไนต8เอลิเมนต8 เมื่อวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2562 การอบรมเป4นไปตาม

วัตถุประสงค8ของการจัดโครงการ

นักศึกษามีความรู�และทักษะในการจําลองทางวิศวกรรมด�วยวิธีไฟ

ไนต8เอลิเมนต8

เพื่อเสริมสร�าง พัฒนาด�านความรู� ทักษะ

 ในการจําลองทางวิศวกรรมของวัสดุ

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ 

จํานวน 30 คน

นักศึกษามีความรู�และทักษะในด�านการ

ทํางานวิจัย

1. เชิงปริมาณ

         1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 30 คน

         2) ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาความสามารถทาง

วิชาการและวิชาชีพ ร�อยละ 100

 2. เชิงคุณภาพ

        1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการจัดกิจกรรม ร�อย

ละ 88.20

        2) ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ร�อย

ละ 91.00

8,900.00 8,900.00  การจัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในศตวรรษที่ 21 

(อบรมทักษะด�านการทํางานวิจัย) วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 การจัดโครงการเป4นไปตามวัตถุประสงค8ของการจัดโครงการ

 นักศึกษามีความรู�และทักษะในด�านการทํางานวิจัยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ 10 พัฒนาทักษะความสามารถช�างไฟฟ?าภายในอาคาร (30,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 11 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานเชิงปฏิบัติด�านวิศวกรรม (30,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 12 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในศตวรรษที่ 21 (อบรมไฟไนต8เอลิเมนต8) (21,100) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 13 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในศตวรรษที่ 21 (อบรมทักษะด�านการทํางานวิจัย) (8,900) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หนา้ที� 22



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อเสริมความรู�ด�านการออกแบบ

ระบบฐานข�อมูล ให�กับนักศึกษา

2. เพื่อให�นักศึกษาได�รับความรู�ทางด�าน

วิชาการที่ทันสมัย จากผู�เชี่ยวชาญ

โดยตรง

นักศึกษาได�รับความรู�ในการออกแบบ

ระบบฐานข�อมูล

ระบบจัดเก็บข�อมูลผ�านระบบฐานข�อมูล 1. เชิงปริมาณ

         1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 30 คน

         2) ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาความสามารถทาง

วิชาการและวิชาชีพ ร�อยละ 100

2. เชิงคุณภาพ

        1) จํานวนชิ้นงานที่เกิดจากการคิดสร�างสรรค8ของนักศึกษา 

จํานวน 1 ชิ้น

30,000.00 30,000.00 1. นักศึกษาได�รับความรู�ด�านการออกแบบระบบฐานข�อมูล และสามารถนําความรู�ทางทฤษฏีไปใช�ในทางปฏิบัติได�

2. นักศึกษาได�ความรู�ทางด�านวิชาการที่ทันสมัย จากผู�เชี่ยวชาญโดยตรง

การออกแบบระบบฐานข�อมูล

1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร�างสรรค8

ของนักศึกษาในด�านวิชาการและวิชาชีพ

 สถาปiตยกรรมภายใน

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใน

ด�านการสื่อสาร ผลงานทางด�าน

วิชาการและวิชาชีพได�ดีขึ้น

3. เพื่อให�นักศึกษาเรียนรู�การทํางาน

ร�วมกับผู�อื่น

ทําให�นักศึกษามีการพัฒนาทักษะ

ความคิดสร�างสรรค8ในด�านวิชาการและ

วิชาชีพ สถาปiตยกรรมภายใน

ทําให�นักศึกษาพัฒนาศักยภาพในด�าน

การสื่อสารผลงานทางด�านวิชาการและ

วิชาชีพได�ดีขึ้น,  ทําให�นักศึกษา

สามารถทํางานร�วมกับผู�อื่นได�

1. เชิงปริมาณ

         1) นักศึกษาสาขาสถาปiตยกรรมภายใน จํานวน 57 คน

2. เชิงคุณภาพ

         1) ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ร�อยละ 50

         2) จํานวนชิ้นงานที่เกิดจากการคิดสร�างสรรค8ของนักศึกษา 

จํานวน 24 ชิ้นงาน

30,000.00 26,000.00 1. นักศึกษามีการพัฒนาทักษะความคิดสร�างสรรค8ในด�านวิชาการและวิชาชีพ สถาปiตยกรรมภายใน

2. นักศึกษาพัฒนาศักยภาพในด�านการสื่อสาร ผลงานทางด�านวิชาการและวิชาชีพได�ดีขึ้น

3. นักศึกษาสามารถทํางานร�วมกับผู�อื่นได�

ทักษะการสร�างความคิดสร�างสรรค8ในด�านวิชาการและวิชาชีพ 

สถาปiตยกรรมภายใน, ทักษะการสื่อสาร ผลงานทางด�านวิชาการ

และวิชาชีพ

1. ปiญหาด�านระยะเวลาในการอนุมัติโครงการ 

เป4นไปอย�างล�าช�า  

2. ปiญหาด�านสถานที่ในการจัดกิจกรรม พื้นที่

ของสาขามีขนาดห�องที่เล็กเกินกว�าที่จะจัด

กิจกรรมภายในห�องเดียวได� ทําให�บ�าง

กิจกรรมภายในโครงการต�องมีการใช�สถานที่

อื่นเพิ่ม ส�งผลให�การดูแลนักศึกษาที่ร�วม

กิจกรรม ไม�ทั่วถึง

  การอนุมัติโครงการควรใช�ระยะเวลาที่น�อยลง 

เพื่อเจ�าของโครงการจะได�มีการเตรียมการด�าน

อื่น ๆ ของโครงการที่มากขึ้น

1. เพื่อเตรียมความพร�อมของนักศึกษา

ในการแข�งขันทักษะวิชาการแก�

นักศึกษา 

2. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาเข�าแข�งขัน

ทักษะทางวิชาการ

นักศึกษาจาก 9 หลักสูตรของคณะ

มนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 และ

มหาวิทยาลัยในกลุ�ม พ.จ.น.ก. 

ประกอบด�วย นักศึกษาแข�งขัน 

นักศึกษากองเชียร8 อาจารย8ผู�ควบคุม 

จํานวน 1,200 คน

1. นักศึกษามีประสบการณ8และ

สามารถนําไประยุกต8ใช�ได�อย�างเหมาะสม

2. นักศึกษาได�รับการพัฒนาและ

เพิ่มพูนประสบการณ8ด�านวิชาการ

3.  สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย มี

ชื่อเสียงและเป4นที่ยอมรับ

1. เชิงปริมาณ

      1. ร�อยละของกิจกรรมการแข�งขันทักษะทางวิชาการที่ได�รับ

รางวัล เป?าหมาย ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 96.15

       2. ผู�เข�าร�วมกิจกรรม ประกอบด�วย นักศึกษาและอาจารย8 ใน

กลุ�ม พ.จ.น.ก. จํานวน 1,200 คน เป?าหมาย ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน มากกว�าร�อยละ 80

2. เชิงคุณภาพ

     1. ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาความสามารถทาง

วิชาการ เป?าหมาย ร�อยละ 50 ผลการดําเนินงาน มากกว�าร�อยละ 50

927,675.00 676,085.00 เกือบทุกกิจกรรมที่เข�าร�วมแข�งขันได�รับรางวัล เห็นได�ว�าทุกสาขาเตรียมความพร�อมให�กับนักศึกษาเป4นอย�างดีก�อนเข�า

ร�วมแข�งขัน ส�งผลให�สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป4นที่ยอมรับ  

สรุปผลการแข�งขันดังนี้ 

1. การตอบปiญหาภาษาไทย    ชนะเลิศ

2. การกล�าวสุนทรพจน8ภาษาไทย    รองชนะเลิศอันดับ 1

3. การขับเสภา      ชนะเลิศ

4. การอ�านร�อยแก�ว     ชนะเลิศ

5. การคัดลายมือ      รองชนะเลิศอันดับ 1

1. การตอบคําถามความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีน ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 2 

2. กล�าวสุนทรพจน8ภาษาจีน    รองชนะเลิศอันดับ 1, ชมเชย

3. การแข�งขันร�องเพลงจีน    ชนะเลิศ, รางวัลชมเชย

1. การสืบค�นข�อมูล    รองชนะเลิศอันดับ 2

1. การจับประเด็นและสื่อสารด�วย Mine Map รองชนะเลิศอันดับ 3

2. การพูดโน�มน�าวใจ    รองชนะเลิศอันดับ 2

3. แผนที่เดินดิน     รองชนะเลิศอันดับ 1

4. เส�นแบ�งเวลา (Time Line)   รองชนะเลิศอันดับ 1

1. Story Telling     -

2. Think Fast     รองชนะเลิศอันดับ 2

3. Impromtu Role play    ชนะเลิศ

  ทุกกิจกรรมมีกระบวนการ และขั้นตอนในการดําเนินการแข�งขัน

 และมีวิธีการที่จะทําให�นักศึกษาที่เข�าแข�งขันได�รับรางวัล

 งบประมาณบางรายการไม�เป4นไปตามเขียนไว�

ในโครงการ เนื่องจากเป4นครุภัณฑ8 ไม�สามารถ

อนุมัติซื้อจ�างได�

 ในการดําเนินงานในปWต�อไปต�องตรวจสอบรายการ

วัสดุที่แต�ละกิจกรรมขอมาอย�างละเอียด และ

กระจ�างในเรื่องของการตีความวัสดุที่จะซื้อว�าไม�

เป4นครุภัณฑ8

1. เพื่อให�นักศึกษามีทักษะในการเขียน

ประวัติส�วนตัวและกรอกใบสมัครงานได� 

2. เพื่อให�นักศึกษาได�เตรียมตัวและฝ&ก

การสัมภาษณ8เข�าทํางาน

3. เพื่อให�นักศึกษาได�ฝ&กทักษะการ

เขียนตอบข�อสอบและอัตนัยได� 

4. เพื่อให�นักศึกษามีทักษะในการใช�

โปรแกรมคอมพิวเตอร8สําหรับใช�ใน

สํานักงาน 

5. เพื่อให�นักศึกษามีทักษะในการพูดใน

ที่ชุมชน

นักศึกษาชั้นปWสุดท�ายที่กําลังสําเร็จ

การศึกษา นักศึกษาชั้นปWที่ 3 หรือชั้นปW

อื่นๆ ที่สนใจเข�ารับการอบรม

นักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการจะได�รับ

ความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ

สมัครงาน การเขียนใบสมัคร การใช�

โปรแกรมคอมพิวเตอร8 การพูด และ

อื่นๆ ที่สามารถนําไปใช�ในการสมัครงาน

ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

1. เชิงปริมาณ

     1. จํานวนหลักสูตรเข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 14 หลักสูตร ผล

การดําเนินงาน 14 หลักสูตร

     2. จํานวนนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาทักษะ 300 คน เป?าหมาย 

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน 85.33

     3. จํานวนกิจกรรม เป?าหมาย 4 กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 4 

กิจกรรม

2. เชิงคุณภาพ

    1. การมีงานทําของนักศึกษา เป?าหมาย ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน มากกว�าร�อยละ 80

    2. ความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต เป?าหมาย ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน มากกว�าร�อยละ 80

72,325.00 44,300.00 นักศึกษาจากทุกหลักสูตรได�รับความรู� ความเข�าใจเรื่องที่คณะจัดอบรมให�กังนี้ การพัฒนาทักษะการเขียนข�อสอบอัตนัย

  การเตรียมความพร�อมในการสมัครงาน การพัฒนาทักษะการพูดในโอกาสต�างๆ และ การใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร8ใน

การปฏิบัติงาน หลังเสร็จสิ้นการอบรม นักศึกษาที่ผ�านการอบรม มีความรู� ความเข�าใจในหัวข�อดังกล�าวเพิ่มมากขึ้น 

และสามารถนําไปใช�ได�ในชีวิตประจําวัน และอนาคตในการทํางาน

นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจ ในแต�ละหัวข�อที่คณะจัดอบรมให� นักศึกษาบางคนไม�สามารถเข�ารับการอบรมได�

  บางคนมาไม�ครบตามเวลาที่จัด

สมควรจัดให�กับนักศึกษาเป4นประจําทุกปWการศึกษา

เพื่อเป4นการเตรียมความพร�อมให�กับนักศึกษา

ก�อนที่จะออกไปฝ&กงาน และจบการศึกษา ซึ่งจะ

เป4นประโยชน8กับตัวนักศึกษาเป4นอย�างมาก

กิจกรรมที่ 14 พัฒนาความเข�มแข็งทางวิชาการด�านระบบการออกแบบฐานข�อมูล ของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (30,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจจกรรมที่ 15 พัฒนาทักษะด�านความคิดสร�างสรรค8นวัตกรรม เพื่อการออกแบบงาน สาขาวิชาสถาปiตยกรรมภายใน (30,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 16 แข�งขันทักษะวิชาการในระดับชาติ นานาชาติ ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 (927,675) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 17 พัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร�อมสู�โลกอาชีพ (72,325) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 24 การพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสาขาบัญชี (8,000) คณะวิทยาการจัดการ

หนา้ที� 23



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อให�นักศึกษามีความพร�อมที่จะ

เรียนรู�ในสาขาบัญชี

2. เพื่อให�นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจ

เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทําบัญชี

 สามารถนําเอกสารด�านบัญชีมาบันทึก

บัญชีได�ถูกต�อง

3. เพื่อให�นักศึกษานําความรู�ไปใช�ให�

เกิดประโยชน8ต�อตนเองและสังคม

4. เพื่อให�เกิดการเรียนรู�ในการอยู�

ร�วมกันในสังคมระหว�างดําเนินกิจกรรม

การเรียนรู�

5. เพื่อเป4นการเตรียมความพร�อมก�อน

เข�ารับการฝ&กประสบการณ8วิชาชีพและ

การทํางานในอนาคต

จํานวนนักศึกษาที่เข�ารับการอบรม 90 คนร�อยละของนักศึกษาที่สอบผ�านการ

พัฒนาความสามารถทางวิชาชีพร�อยละ

 70

1. เชิงปริมาณ

          1.จํานวนนักศึกษาที่เข�ารับการเตรียมความพร�อม  

เป?าหมาย 90 คน  ผลการดําเนินงาน  60 คน

          2.ร�อยละของนักศึกษาที่สอบผ�านการพัฒนาความสามารถ

ทางวิชาชีพ  เป?าหมาย ร�อยละ 70  ผลการดําเนินงานร�อยละ 91

          3.จํานวนรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอน เป?าหมาย 

5 รายวิชา ผลการดําเนินงาน 5 รายวิชา

2. เชิงคุณภาพ

          1.ระดับความพึงพอใจของผู�เข�ารับการอบรม  เป?าหมาย  4

 คะแนน  ผลการดําเนินงาน  4.72 คะแนน

          2.ระดับความรู�และทักษะที่นักศึกษาได�รับการพัฒนา

เพิ่มขึ้น  เป?าหมาย  4 คะแนน  ผลการดําเนินงาน  4.81 คะแนน

          3.ระดับการนําความรู�ไปใช�ประโยชน8  เป?าหมาย 4 คะแนน

 ผลการดําเนินงาน  4.55 คะแนน

3. เชิงเวลา  ดําเนินการแล�วเสร็จตามกําหนด  เป?าหมาย ไตรมาส 4 

 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4

4. เชิงงบประมาณ เป?าหมาย  8,000  ผลการดําเนินงาน 8,000

          บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

8,000.00 8,000.00  นักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรมจํานวน 60 คน โดยจํานวนดังกล�าวเป4นจํานวนตามนักศึกษาเข�าใหม�ของหลักสูตรบัญชี ปW

การศึกษา 2562 และภายหลังการอบรมมีนักศึกษาที่สอบผ�านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพทั้งสิ้นร�อยละ 91 

รวมถึงมีผลการประเมิณความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอบรมในระดับมากที่สุดทุกด�าน นอกจากนี้ยังสามารถบูรณา

การองค8ความรู�ร�วมกับรายวิชาได�ตามเป?าหมายที่กําหนดไว� ได�แก� วิชาบัญชีขั้นต�น วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษีอากร 1 

วิชาสารสนเทศทางการบัญชี และวิชาการเงินธุรกิจ

ได�แนวคิดในการใช�เรียนการสอนแบบ Active learning ประยุค

ร�วมกับความรู�ทางด�านบัญชี สามารถสร�างประสบการณ8เรียนรู� 

การมีส�วนร�วมและความเข�าใจให�นักศึกษาใหม�ได�ดีมากมากขึ้น 

และเห็นผลเป4นรูปธรรม

จะดําเนินจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 4 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

กิจกรรมย�อยที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

ด�านการสอบใบรับรองความสามารถ

ของ Microsoft Office Specialist 

(MOS : Microsoft Excel 2016)

วัตถุประสงค8

1. เพื่อเป}ดโอกาสให�นักศึกษานําความรู�

และประสบการณ8ที่ได�รับมาใช�ในการ

ปฏิบัติจริง

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร8ประยุกต8 แขนง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร8สํานักงาน

เกี่ยวกับการใช�งานโปรแกรม

ไมโครซอฟท8 ออฟฟ}ศ

3. เพื่อนักศึกษามีความรู�เข�าใจใน

มาตรฐานวิชาชีพด�านการสอบ

ใบรับรองความสามารถของ Microsoft

 Office Specialist (MOS : Microsoft 

Excel 2016)

 นักศึกษาได�รับใบประกาศสอบ

มาตรฐานวิชาชีพด�านการสอบ

ใบรับรองความสามารถของ Microsoft

 Office Specialist (MOS : Microsoft 

Excel 2016)

 นักศึกษาสอบมาตรฐานวิชาชีพด�าน

การสอบใบรับรองความสามารถของ 

Microsoft Office Specialist (MOS :

 Microsoft Excel 2016) เกิน

เป?าหมายที่กําหนดไว�

1. เชิงปริมาณ

          - จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการอบรมใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  30 คน ผลการดําเนินงาน 43 คน

          - จํานวนผู�สอบผ�านทักษะใบประกาศนียบัตร 20 คน ผล

การดําเนินงาน 43 คน

2. เชิงคุณภาพ

         - ร�อยละของโครงการ/นักศึกษามีทักษะในการสอบใบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ100

         - ร�อยละของนักศึกษาที่สอบผ�านเกณฑ8การทดสอบทักษะ

ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 

100

3. เชิงเวลา

         กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  2 วัน ผลการ

ดําเนินงาน 2 วัน

4. เชิงงบประมาณ

        ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ  15,000 

บาท เบิกจ�ายจริง 15,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

15,000.00 15,000.00 นักศึกษามีการอบรม MOS : Microsoft Excel 2016 เป?าหมาย 30 คน จํานวนผู�เข�าสอบ จํานวน 43 คน มีการอบรม

ให�นักศึกษาหลังจากอบรมนักศึกษาต�องลงมือสอบวัดผลประมวลความรู� โดยมีนักศึกษาสอบผ�านและได�ใบรับรอง

มาตรฐานวิชาชีพด�านการสอบใบรับรองความสามารถ จํานวน 43 คน

 นักศึกษาได�นําความรู�และใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด�านการ

สอบใบรับรองความสามารถไปใช�ประกอบการสมัครงาน และ

ทํางานต�อไป

กิจกรรมที่ 30 สัปดาห8วิทยาศาสตร8 ประจําปW 2562 (250,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 31 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (220,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่  2 กิจกรรมการ

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ8

วัตถุประสงค8 

     เพื่อให�นักศึกษามีความรู�

ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ

 นักศึกษามีทักษะด�านการออกแบบสื่อ

ประชาสัมพันธ8รูปแบบรูปภาพ

 จํานวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ8 1. เชิงปริมาณ

         - ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาทักษะความสามารถ

ทางวิชาการ/วิชาชีพ จํานวน 20 คน ผลการดําเนินงาน 20 คน 

         - จํานวนชิ้นงานที่เกิดจากการคิดสร�างสรรค8ของนักศึกษา 

จํานวน 5 ชิ้น  ผลการดําเนินงาน  17 ชิ้น 

2. เชิงคุณภาพ

        - ระดับความรู�ความเข�าใจจากการฝ&กทักษะของผู�เข�าร�วม

กิจกรรม ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80  ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 85.25

3. เชิงเวลา 

        - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 3 ผล

การดําเนินงาน ไตรมาส 3

4. เชิงงบประมาณ 

        - ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 17,040 

บาท เบิกจ�ายจริง 16,840 บาท คงเหลือ 200 บาท 

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

17,040.00 16,840.00 นักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการด�านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ8ทั้งในรูปแบบรูปภาพเพื่อระดมแนวคิด และกระตุ�นให�

เกิดการพัฒนาและออกแบบผลงานเข�าสู�สังคม เน�นให�เกิดการประยุกต8ใช�การออกแบบมาสร�างสรรค8ผลงาน โดย

นักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรมทั้งหมด 20 คน ผลการสร�างสรรค8ผลงานของนักศึกษาจํานวน 17 ชิ้น 

นักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการด�านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ8

ทั้งในรูปแบบรูปภาพเพื่อระดมแนวคิด และกระตุ�นให�เกิดการ

พัฒนาและออกแบบผลงานเข�าสู�สังคม เน�นให�เกิดการประยุกต8ใช�

การออกแบบมาสร�างสรรค8ผลงาน โดยนักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรม

ทั้งหมด 20 คน ผลการสร�างสรรค8ผลงานของนักศึกษาจํานวน 17

 ชิ้น

รูปแบบการเลือกวัตถุเพื่อเป4นองค8ประกอบ

และการจัดวางในสื่อประชาสัมพันธ8

กิจกรรมที่จัดเป4นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทํา

ให�ใช�ระยะเวลาในการฝ&กปฏิบัตินานในหลาย ๆ 

โจทย8 เวลาจัดกิจกรรมที่ตั้งไว�จึงไม�เพียงพอ

1.  เพื่อพัฒนานักศึกษาให�เป4นบัณฑิตที่

มีทักษะศตวรรษที่ 21

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให�

พร�อมการเรียนรู�เพื่อการทํางานทั้งด�าน

วิชาการและวิชาชีพ

1. เชิงปริมาณ  

          จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 80

2. เชิงคุณภาพ  

           ความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต เป?าหมาย ไม�น�อยกว�า 3.51

 ผลการดําเนินงาน ผ�านเกณฑ8     

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 4 ผล

การดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

4. เชิงงบประมาณ 120,000 บาท เบิกจ�ายจริง 110,300 บาท 

คงเหลือ 9,700 บาท

120,000.00 110,300.00 1. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร8 มีความสุขในการเป4นนักศึกษาและพร�อมเป4นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

2. บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร8  มีคุณลักษณะสอดคล�องกับความต�องการของสังคม 

ในช�วงของการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของนักเรียนที่มีโอกาสเข�า

ศึกษาในหลักสูตรอุดมศึกษาวิชาชีพ  จําเป4นต�องทบทวนองค8

ความรู�เฉพาะที่เชื่อมโยงสู�การศึกษาในหลักสูตร ได�แก� สาระหลัก

ของวิชาภาษาอังกฤษ  ชีววิทยา  เคมี  และวิทยาศาสตร8กายภาพ 

เป4นต�น  นอกเหนือจากการเน�นคุณลักษณะของการเป4นบัณฑิต

คุณภาพที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุม  3Cs และ4Rs 

รวมทั้งการเตรียมพร�อมด�านการปรับตัวเพื่อให�นักศึกษาเรียนได�

อย�างมีความสุข โดยในขณะศึกษาในหลักสูตรจะมีการเป}ดโอกาส

ให�ได�รับความรู�ที่ทันสมัยและทักษะที่จําเป4นในการปฏิบัติงานจริง

ทางวิชาชีพจากผู�แทนแหล�งเรียนรู�ที่เป4นสถานประกอบการ เป4น

ระยะอย�างต�อเนื่อง ควบคู�ไปกับการจัดการเรียนรู�ในรายวิชาของ

หลักสูตร

1. นักศึกษามีการเรียนการสอนและออกฝ&ก

ภาคปฏิบัติ จึงหาช�วงเวลาในการจัดกิจกรรม

ค�อนข�างยาก

2. ระยะเวลาในการเตรียมดําเนินการโครงการ

 มีระยะเวลาน�อย

จัดสรรเวลาให�กับนักศึกษาให�เหมาะสม

1. เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ8 “ปi�นสิบ

สับปะรด” 

2. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษานําความรู�ไป

ประยุกต8ใช�ในการประกอบอาชีพได�แ

 ได�ผลิตภัณฑ8 1 ชิ้น ได�แก�ปi�นสิบสับปะรด นักศึกษาได�รับการพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพและสามารถนําไปประกอบ

อาชีพได�ในอนาคต

1. เชิงปริมาณ

           - นักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ จํานวน 38 

คน ผลการดําเนินงาน นักศึกษาผ�านการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

จํานวน 40 คน

           - จํานวนผลิตภัณฑ8 1 ชิ้น ผลการดําเนินงาน ได�ผลิตภัณฑ8

 1 ชิ้นคือปi�นสิบสับปะรด

2. เชิงคุณภาพ

           - ผลิตภัณฑ8ที่ได�รับการพัฒนา 1 ชิ้น  ผลการดําเนินงาน 

ได�ผลิตภัณฑ8ปi�นสิบสับปะรด

           - นักศึกษาได�รับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 3.51  

ผลการดําเนินงาน นักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรม 4.01

3. เชิงเวลา  

           - โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาสที่ 3 

ผลการดําเนินงาน กิจกรรมแล�วเสร็จล�าช�ากว�ากําหนดการโดยเสร็จ

สิ้น ไตรมาส ที่ 4

4. เชิงงบประมาณ

           - ได�รับจัดสรร 80,000 บาท  เบิกจ�ายจริง 38,900 บาท 

คงเหลือ 41,100 บาท

80,000.00 38,900.00 นักศึกษาได�รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยทําการอบรมการทําปi�นสิบไส�สับปะรด 1. สูตรการทําปi�นสิบสับปะรดและกระบวนการทําขนมปi�นสิบ

สับปะรด

2. นักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู�ในระดับ 4.01

3. นักศึกษาสามารถนําองค8ความรู�ไปประยุกต8ใช�ในชีวิตประจําวัน

ได�

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนานักศึกษาเกษตรให�มีอัตลักษณ8ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค8 (120,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาอัตลักษณ8และคุณลักษณะที่พึงประสงค8

กิจกรรมที่ 35 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 (80,000) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมที่ 33 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู�บัณฑิตพร�อมทํางาน วิชาชีพและสู�ศตวรรษที่ 21 (120,000) คณะพยาบาลศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาเกษตรนํา

ความรู�เกี่ยวกับวิชาการและวิชาชีพด�าน

การเกษตรไปประกอบธุรกิจได�อย�าง

ยั่งยืน 

2. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาได�นํา

แนวทางจากโครงการพระราชดํามา

ปฏิบัติใช�ในการดําเนินชีวิต(ศาสตร8ของ

พระราชา)

3. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามีทักษะการ

ใช�ชีวิตทางสังคมร�วมกับผู�อื่น

4. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามีระเบียบ

วินัย มีความซื่อสัตย8 และห�างไกลจากยา

เสพติด  

5. เพื่อส�งเสริมนักศึกษาให�มีการใช�

เทคโนโลยีสารสนเทศในด�านการเกษตร 

6. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาได�สืบสาน 

อนุรักษ8ศิลปวัฒนธรรมของท�องถิ่น

นักศึกษาทําผิดระเบียบลดลง และมี

ความรู�เพิ่มขึ้นในด�านเทคโนโลยี

สารสนเทศในการนํามาใช�ในงานด�าน

เกษตร

นักศึกษาจะพัฒนาทักษะด�าน

การเกษตรโดยใช�เทคโนโลยีมาสนับสนุน

1. เชิงปริมาณ 

     - กิจกรรมเกษตรสร�างสรรค8ตามรอยพ�อฯ จํานวนผู�เข�าร�วม

กิจกรรมไม�น�อยกว�า 80 คน ผลการดําเนินงาน ไม�ได�ดําเนินกิจกรรม

     - กิจกรรมแอปพลิเคชันเกษตรรุ�นใหม�ฯ จํานวนผู�เข�าร�วม

กิจกรรม ไม�น�อยกว�า 50 คน ผลการดําเนินงาน 123 คน

     - กิจกรรมรณรงค8การแต�งกาย ไม�สูบบุหรี่ฯ จํานวนนักศึกษาที่

ผิดระเบียบ ไม�เกิน 10 คน/ภาคการศึกษา  ผลการดําเนินงาน พบ

นักศึกษาใส�รองเท�าสีแดงผิดระเบียบ 1 คน

     - กิจกรรมแทงหยวกถวายเทียนพรรษา จํานวนผู�เข�าร�วม

กิจกรรมไม�น�อยกว�า 100 คน ผลการดําเนินงาน 110 คน

2. เชิงคุณภาพ

     - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรมมากกว�าหรือเท�ากับระดับ

 3.51 ผลการดําเนินงาน 4.12

     - ความพึงพอใจในด�านการนําความรู�จากกิจกรรมไปใช�

ประโยชน8มากกว�าหรือเท�ากับ ระดับ 3.51 ผลการดําเนินงาน 4.12

     - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมีความพึงพอใจในด�านการทํางานเป4นทีม 

และการมีมนุษยสัมพันธ8ที่ดีต�อผู�อื่นมากกว�าหรือเท�ากับ ระดับ 3.51

 ผลการดําเนินงาน 4.33

     - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมเห็นความสําคัญในด�านความซื่อสัตย8ต�อ

120,000.00 22,000.00 กิจกรรมเกษตรสร�างสรรค8ตามรอยพ�อฯ  ไม�ได�ดําเนินกิจกรรม

     - กิจกรรม แอปพลิเคชั่นเกษตรรุ�นใหม�ฯการจัดอบรมจะแบ�งเป4น 2 ช�วงเวลา ดังนี้ ช�วงแรก (13.00-15.30 น.) จัด

อบรมการให�ความรู�เกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางการเกษตร ช�วงสอง (15.30-17.00 น.) จัดให�นักศึกษาฝ&กการการใช�แอป

พลิชันทางการเกษตรในด�านที่ตนเองศึกษา เช�น แอปพลิเคชันการจัดการโรคพืช แอปพลิเคชันการจัดการคํานวณ

น้ําหนักตัวสัตว8 และทําคิวอาร8โค�ดสินค�า

 ซึ่งจากการอบรมให�ความรู� และนักศึกษาได�ฝ&กปฏิบัติการใช�แอปพลิเคชัน เพื่อการจัดการงานด�านเกษตร โดยนักศึกษา

ได�นําความทักษะความรู�พื้นฐานทางการเกษตรมาใส�ในรายละเอียดและฝ&กทําการจัดข�อมูล การคํานวณน้ําหนักตัวสัตว8

 คํานวณปริมาณอาหารที่ต�องให�สัตว8กิน ซึ่งหลังจากการอบรมไปแล�วนั้นนักศึกษาทุกคนสามารถนําความรู�การใช�แอป

พลิเคชันบนสมาร8ทโฟน ไปใช�ในการทํางานฟาร8มจริงและงานทางด�านการวิจัยได�อย�างถูกต�อง 

     - กิจกรรมรณรงค8การแต�งกาย ไม�สูบบุหรี่ นักศึกษามีระเบียบวินัยมากขึ้น เคารพกฎกติกาของส�วนรวม

     - กิจกรรมแทงหยวกถวายเทียนพรรษา นักศึกษาได�เข�าร�วมกิจกรรมวัวเทียมเกวียนแห�เทียนพรรษา

กิจกรรมย�อยที่ 1  ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม�และพิธีบายศรีสู�ขวัญคณะ

วิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

วัตถุประสงค8

1. เพื่อพัฒนาอัตลักษณ8และคุณสมบัติ

ที่พึงประสงค8ของคณะวิศวกรรมศาสตร8

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. เพื่อสร�างภูมิคุ�มกันและสามารถ

แก�ปiญหาต�างๆ ที่จะเกิดขึ้นของนักศึกษา

3. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามีความ

พร�อมกับการเป4นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

5. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา ได�สืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

นักศึกษามีอัตลักษณ8และคุณสมบัติที่พึงประสงค8การเป4นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. เชิงปริมาณ

       ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ ร�อยละ 80

2. เชิงคุณภาพ

        1) ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมการอบรม/กิจกรรม ระดับ 

3.51

        2) ระดับความสําเร็จในการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะที่

คุณลักษณะที่พึงประสงค8   5 ข�อ

 ก. มีการจัดทําแนวทางส�งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล�องกับอัต

ลักษณ8และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค8ของบัณฑิต

 ข. มีการส�งเสริมให�คณะและองค8การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา

ให�ครบ ทุกประเภท โดยอย�างน�อยต�องดําเนินการใน 5 ประเภท 

ดังนี้ 1) กิจกรรมส�งเสริมอัตลักษณ8และคุณลักษณะที่พึงประสงค8 2)

 กิจกรรมกีฬาและการส�งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน8

และรักษาสิ่งแวดล�อม 4) กิจกรรมสร�างคุณธรรม จริยธรรมและ 5) 

กิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 ค. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่

 ดําเนินการโดยคณะและองค8การนักศึกษา

 ง. การสรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต�อ

ผู�บริหาร

30,000.00 26,400.00 1. สามารถปลูกฝiงคุณธรรม จริยธรรม และสร�างจิตสํานึกที่ดีที่ถูกต�องแก�นักศึกษาได�

2. นักศึกษาสามารถคิดเป4น แยกแยะ และแก�ปiญหาเหตุการณ8ต�างๆ ได�

3. นักศึกษาเห็นความสําคัญและรู�จักการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท�องถิ่น

ความสามัคคีและความร�วมมือร�วมใจ ขาดบุคลากรในการช�วยติดต�อประสานงาน

กิจกรรมที่ 3 สร�างอัตลักษณ8 มีวินัย ใฝ6เรียนรู� มีจิตอาสา ตามคุณลักษณะบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (120,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หนา้ที� 26



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่ 2 ส�งเสริมทักษะวิชาชีพ

และการเตรียมความพร�อมของ

นักศึกษาทางด�านวิศวกรรมศาสตร8และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

    1. เพื่อส�งเสริมและพัฒนาพร�อม

ทักษะทางวิศวกรรมศาสตร8ให�กับ

นักศึกษาใหม�

    2. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาให�เกิด

การพัฒนาในพร�อมทักษะทาง

วิศวกรรมศาสตร8แก�นักศึกษา

    3. เพื่อเป4นการเตรียมความพร�อม

ก�อนเข�าศึกษาต�อในคณะ

วิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

ความพร�อมทักษะทางวิศวกรรมศาสตร8

ให�กับนักศึกษาใหม�

ความพร�อมของนักศึกษาก�อนเข�าศึกษา 1. เชิงปริมาณ

         ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ ร�อยละ 80

2. เชิงคุณภาพ

        1) ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมการอบรม/กิจกรรม ระดับ 

3.51

        2) ระดับความสําเร็จในการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะที่

คุณลักษณะที่พึงประสงค8  5 ข�อ

 ก. มีการจัดทําแนวทางส�งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล�องกับอัต

ลักษณ8และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค8ของบัณฑิต

 ข. มีการส�งเสริมให�คณะและองค8การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา

ให�ครบ ทุกประเภท โดยอย�างน�อยต�องดําเนินการใน 5 ประเภท 

ดังนี้ 1) กิจกรรมส�งเสริมอัตลักษณ8และคุณลักษณะที่พึงประสงค8 2)

 กิจกรรมกีฬาและการส�งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน8

และรักษาสิ่งแวดล�อม 4) กิจกรรมสร�างคุณธรรม จริยธรรมและ 5) 

กิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 ค. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่

 ดําเนินการโดยคณะและองค8การนักศึกษา

 ง. การสรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต�อ

ผู�บริหาร

30,000.00 7,600.00 1. นักศึกษาใหม�พัฒนาความพร�อมทักษะทางวิศวกรรมศาสตร8

2. นักศึกษาเกิดการพัฒนาความพร�อมทางด�านคณิตศาสตร8 และ ความรู�ทางวิศวกรรมก�อนเข�าศึกษา

3. นักศึกษาของคณะฯได�รับความยอมรับ จาก หน�วยงานหรือองค8กรภายในและภายนอก

ความสามัคคีและความร�วมมือร�วมใจ ขาดบุคลากรในการช�วยติดต�อประสานงาน

กิจกรรมย�อยที่ 3 ปiจฉิมนิเทศและ

เสริมสร�างอัตลักษณ8ด�านบุคลิกภาพ

การทํางานอย�างมืออาชีพ ในยุคไทย

แลนด8 4.0

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

    1. เพื่อเป4นการเตรียมความพร�อม

ของนักศึกษา ในการเข�าสู�โลกแห�งอาชีพ

    2. เพื่อกระตุ�นให�นักศึกษาที่กาลังจะ

สาเร็จการศึกษามีจิตสานึกที่ดีต�อการ

ประกอบอาชีพอย�างมีจรรยาบรรณ

และพร�อมที่จะรับใช�สังคมต�อไป

    3. เพื่อเป4นการแนะนําแนวทางการ

ประกอบอาชีพทางด�าน

วิศวกรรมศาสตร8ให�แก�นักศึกษาก�อ

สําเร็จการศึกษา และการเป4น

ผู�ประกอบการ

ความพร�อมของนักศึกษา ในการเข�าสู�

โลกแห�งอาชีพ

 บัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. เชิงปริมาณ

         ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ ร�อยละ 80

2. เชิงคุณภาพ

        1) ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมการอบรม/กิจกรรม ระดับ 

3.51

        2) ระดับความสําเร็จในการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะที่

คุณลักษณะที่พึงประสงค8  5 ข�อ

 ก. มีการจัดทําแนวทางส�งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล�องกับอัต

ลักษณ8และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค8ของบัณฑิต

 ข. มีการส�งเสริมให�คณะและองค8การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา

ให�ครบ ทุกประเภท โดยอย�างน�อยต�องดําเนินการใน 5 ประเภท 

ดังนี้ 1) กิจกรรมส�งเสริมอัตลักษณ8และคุณลักษณะที่พึงประสงค8 2)

 กิจกรรมกีฬาและการส�งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน8

และรักษาสิ่งแวดล�อม 4) กิจกรรมสร�างคุณธรรม จริยธรรมและ 5) 

กิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 ค. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่

 ดําเนินการโดยคณะและองค8การนักศึกษา

 ง. การสรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต�อ

ผู�บริหาร

100,000.00 100,000.00 1. นักศึกษาได�เตรียมความพร�อมในการเข�าสู�โลกแห�งอาชีพ

2. นักศึกษาที่กาลังจะสําเร็จการศึกษามีจิตสานึกที่ดีต�อการประกอบอาชีพอย�างมีจรรยาบรรณ และพร�อมที่จะรับใช�

สังคมต�อไป

3. นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาได�รับแนวทางที่ดีในการประกอบอาชีพในด�าน

ความสามัคคีและความร�วมมือร�วมใจ ขาดบุคลากรในการช�วยติดต�อประสานงาน

กิจกรรมย�อยที่ 4 ปลูกฝiงและพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

    1. เพื่อปลูกฝiงคุณธรรม จริยธรรม 

และสร�างจิตสํานึกที่ดีที่ถูกต�อง

    2. เพื่อสร�างภูมิคุ�มกันและสามารถ

แก�ปiญหาต�างๆ ที่จะเกิดขึ้นของนักศึกษา

    3. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามีความ

พร�อมเพื่อเป4นบัณฑิตที่พึงประสงค8ของ

มหาวิทยาลัย

คุณธรรม จริยธรรม และสร�างจิตสํานึก

ที่ดีของนักศึกษา

บัณฑิตที่พึงประสงค8ของมหาวิทยาลัย 1. เชิงปริมาณ

         ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ ร�อยละ 80

2. เชิงคุณภาพ

        1) ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมการอบรม/กิจกรรม ระดับ 

3.51

        2) ระดับความสําเร็จในการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะที่

คุณลักษณะที่พึงประสงค8  5 ข�อ

 ก. มีการจัดทําแนวทางส�งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล�องกับอัต

ลักษณ8และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค8ของบัณฑิต

 ข. มีการส�งเสริมให�คณะและองค8การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา

ให�ครบ ทุกประเภท โดยอย�างน�อยต�องดําเนินการใน 5 ประเภท 

ดังนี้ 1) กิจกรรมส�งเสริมอัตลักษณ8และคุณลักษณะที่พึงประสงค8 2)

 กิจกรรมกีฬาและการส�งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน8

และรักษาสิ่งแวดล�อม 4) กิจกรรมสร�างคุณธรรม จริยธรรมและ 5) 

กิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 ค. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่

 ดําเนินการโดยคณะและองค8การนักศึกษา

 ง. การสรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต�อ

ผู�บริหาร

15,000.00 15,000.00 1. สามารถปลูกฝiงคุณธรรม จริยธรรม และสร�างจิตสํานึกที่ดีที่ถูกต�องแก�นักศึกษาได�

2. นักศึกษาสามารถคิดเป4น แยกแยะ และแก�ปiญหาเหตุการณ8ต�างๆ ได�

3. นักศึกษาเห็นความสําคัญและรู�จักการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท�องถิ่น

ความสามัคคีและความร�วมมือร�วมใจ ขาดบุคลากรในการช�วยติดต�อประสานงาน
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่ 5 แลกเปลี่ยนการ

เรียนรู�ต�างสถาบัน เพื่อพัฒนาอัตลักษณ8

 ในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

    1. เพื่อส�งเสริมและพัฒนาความเป4น

ผู�นําให�กับนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

    2. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาให�เกิด

การพัฒนาในการทํางาน และการเรียน

    3. เพื่อสนับสนุนให�นักศึกษาสร�าง

ความมีมนุษย8สัมพันธ8กับเครือข�าย

พันธมิตรกับสถาบันอื่นๆ

ผู�นําให�กับนักศึกษา สร�างความมีมนุษย8สัมพันธ8กับเครือข�าย

พันธมิตรกับสถาบันอื่นๆ

1. เชิงปริมาณ

         ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ ร�อยละ 80

2. เชิงคุณภาพ

        1) ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมการอบรม/กิจกรรม ระดับ 

3.51

        2) ระดับความสําเร็จในการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะที่

คุณลักษณะที่พึงประสงค8  5 ข�อ

 ก. มีการจัดทําแนวทางส�งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล�องกับอัต

ลักษณ8และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค8ของบัณฑิต

 ข. มีการส�งเสริมให�คณะและองค8การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา

ให�ครบ ทุกประเภท โดยอย�างน�อยต�องดําเนินการใน 5 ประเภท 

ดังนี้ 1) กิจกรรมส�งเสริมอัตลักษณ8และคุณลักษณะที่พึงประสงค8 2)

 กิจกรรมกีฬาและการส�งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน8

และรักษาสิ่งแวดล�อม 4) กิจกรรมสร�างคุณธรรม จริยธรรมและ 5) 

กิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 ค. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่

 ดําเนินการโดยคณะและองค8การนักศึกษา

 ง. การสรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต�อ

ผู�บริหาร

15,000.00 15,000.00 1. ส�งเสริมและพัฒนาความเป4นผู�นําให�กับนักศึกษา

2. นักศึกษาเกิดการพัฒนาในการทํางาน และการเรียน

3. นักศึกษามีจิตอาสา ซื่อสัตย8 มีวินัย ใฝ6เรียนรู�

ความสามัคคีและความร�วมมือร�วมใจ ขาดบุคลากรในการช�วยติดต�อประสานงาน

กิจกรรมย�อยที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม�

1. วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อให�นักศึกษามีทักษะการใช�

เทคโนโลยี

2. เพื่อให�นักศึกษารู�จักวิธีการใช�สื่อ

เทคโนโลยีอย�างถูกต�อง

3. เพื่อให�นักศึกษา

นักศึกษารับทราบข�อมูลข�าวสาร และ

ได�รับประสบการณ8ที่เป4นประโยชน8ต�อ

การใช�ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบต�างๆ 

ของมหาวิทยาลัยสามารถใช�ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยได�อย�างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรมในระหว�างจัด

กิจกรรมและนําเสนองานได�

1.เชิงปริมาณ

    1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 1,000 คน ผลการ

ดําเนินงาน 817 คน

2. เชิงคุณภาพ

    1) ร�อยละของนักศึกษารับทราบข�อมูลข�าวสาร และได�รับ

ประสบการณ8ที่เป4นประโยชน8ต�อการใช�ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 เป?าหมาย ไม�

น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 91.60

    2) ร�อยละของนักศึกษาเกิดความสัมพันธ8อันดีต�ออาจารย8 ไม�

น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 90.20

    3) ร�อยละของนักศึกษาเกิดความสัมพันธ8อันดีต�อรุ�น ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 90.40

41,000.00 41,000.00 ลักษณะการดําเนินกิจกรรม

 1. กิจกรรมการให�ความรู�โดยผู�บริหาร ได�แก�

  1.1 คณบดีกล�าวต�อนรับและให�โอวาทนักศึกษาใหม�และบรรยายเรื่อง “การเรียนให�

ประสบความสําเร็จ” และแนะนําอาจารย8ในคณะให�นักศึกษาใหม�

  1.2 การแสดงต�อนรับนักศึกษาใหม� โดย นักศึกษาสาขานาฏดุริยางคศาสตร8

 2. กิจกรรมการพบสโมสรนักศึกษา 

  2.1 พบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะฯ

  2.2 รุ�นพี่พบรุ�นน�อง

เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บข�อมูล

ประเมินโครงการด�วยแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น 2 ด�าน ได�แก� 

1. ความพึงพอใจต�อการดําเนินกิจกรรม 

2. ความคิดเห็นต�อประโยชน8จากการร�วมกิจกรรมและนําไปประยุกต8ใช�

วิธีการเก็บข�อมูล

1. คณะกรรมการดําเนินงานนําส�งแบบฟอร8มและแบบประเมินแก�ผู�เข�าร�วมโครงการในระหว�างการลงทะเบียน

2. ผู�เข�าร�วมโครงการนําแบบประเมินส�งให�คณะกรรมการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

3. ตรวจสอบความครบถ�วนของแบบประเมิน

4. นําข�อมูลมาบันทึกลงด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� วันจันทร8ที่ 22 กรกฎาคม 

2562 ณ ห�องประชุมพะนอมแก�วกําเนิด

ทําให�ได�รับองค8ความรู� และบทเรียนที่ได�รับจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม

 1. รูปแบบการจัดทําคู�มือนักศึกควรดําเนินการทั้งในรูปแบบของ

เอกสาร และอิเล็กทรอนิกส8 

 2. ควรประสานงานขอความร�วมมืออาจารย8ที่ปรึกษาเข�าร�วม

กิจกรรมทุกคน และให�นักศึกษาได�เข�าพบอาจารย8ที่ปรึกษาด�วย

 3. กิจกรรมมีการให�ข�างสารที่เป4นประโยชน8กับนักศึกษา ทั้งใน

เรื่องของ กฎระเบียบ ในปWการศึกษา 2562 นี้มีการเพิ่มวีดีทัศน8 

ในการแนะนําสถานที่ รวมถึงอาคารเรียนที่นักศึกษาต�องใช� ซึ่ง

เป4นประโยชน8กับนักศึกษา

  คณาจารย8เข�าร�วมกิจกรรมน�อย เนื่องจาก

เป4นช�วงป}ดเทอม และติดงานประกันคุณภาพ

ระดับคณะ

ควรวางแผนการจัดกิจกรรมใหม� ประชาสัมพันธ8ให�

อาจารยที่ปรึกษาเข�าร�วมกิจกรรมดังกล�าวให�ครบ

ทุกคน

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ลูกมนุษย8 เป4นคนดี มีวินัย ใฝ6เรียนรู� (300,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่ 2กิจกรรม บายศรีสู�ขวัญ

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

 1) เพื่อสร�างความสัมพันธ8อันดีระหว�าง

อาจารย8และศิษย8

 2) เพื่อสร�างสัมพันธ8อันดีระหว�างรุ�นพี่

และรุ�นน�อง

 เกิดกิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย นักศึกษาให�ความสําคัญในการเข�าร�วม

กิจกรรม และเกิดความสัมพันธ8อันดีกับ

อาจารย8และรุ�นพี่

1. เชิงปริมาณ

    1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 1,000 คน ผลการ

ดําเนินงาน 817 คน

2. เชิงคุณภาพ

    1.ร�อยละของนักศึกษาเกิดความสัมพันธ8อันดีต�ออาจารย8 

เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน 90.20

    2.ร�อยละของนักศึกษาเกิดความสัมพันธ8อันดีต�อรุ�นพี่ เป?าหมาย 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน 90.40

20,000.00 20,000.00 ลักษณะการดําเนินกิจกรรม

 1. คณบดีกล�าวต�อนรับและให�โอวาทนักศึกษาใหม�

 2. การแสดงต�อนรับนักศึกษาใหม� โดย นักศึกษาสาขานาฏดุริยางคศาสตร8

 3. พิธีบายศรีสู�ขวัญ

เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บข�อมูล

ประเมินโครงการด�วยแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น 2 ด�าน ได�แก� 

1. ความพึงพอใจต�อการดําเนินกิจกรรม 

2. ความคิดเห็นต�อประโยชน8จากการร�วมกิจกรรมและนําไปประยุกต8ใช�

วิธีการเก็บข�อมูล

1. คณะกรรมการดําเนินงานนําส�งแบบฟอร8มและแบบประเมินแก�ผู�เข�าร�วมโครงการในระหว�างการลงทะเบียน

2. ผู�เข�าร�วมโครงการนําแบบประเมินส�งให�คณะกรรมการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

3. ตรวจสอบความครบถ�วนของแบบประเมิน

4.   นําข�อมูลมาบันทึกลงด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป

 นักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 กิจกรรมบายศรีสู�ขวัญ วันศุกร8ที่ 

12 กรกฎาคม 2562 ณ ห�องประชุมพะนอมแก�วกําเนิด  นักศึกษาได�รับประโยชน8จากกิจกรรมในด�านต�างๆ ดังนี้ ด�าน

นักศึกษาได�รับข�อมูลข�าวสารและประสบการณ8ที่เป4นประโยชน8 มีผลคะแนนการประเมินดังนี้ นักศึกษาเกิดความ

 ผู�ประกอบพิธีได�ให�ความรู�เรื่องขวัญกับนักศึกษา เพิ่มเติมเพื่อ

ป?องกันการเข�าใจผิดในเนื้อหาของพิธีกรรม โดยได�อธิบายถึง

วิธีการแลละขั้นตอนการทําขวัญ รวมถึงประโยชน8ของการทําขวัญ

ไว� ดังนี้

  ตามหลักจิตวิทยามนุษย8เป4นสัตว8สังคมและมีสัญชาตญาณแห�ง

ความกลัว ดังนั้นมนุษย8จึงหาที่พึ่งทางใจ ในยุคแรกๆ ก็พึ่งสิ่ง

เหนือธรรมชาติ สิ่งใหญ�ต�าง ๆ เช�น ต�นไม�ใหญ�เชื่อว�ามีผี มีรุกข

เทวดาสิงสถิตอยู� ความเชื่อนี้เป4นที่มาแห�งการทําขวัญเพื่อความ

เป4นสิริมงคล คําว�า ขวัญ นั้น หมายถึง สิ่งที่ไม�มีตัวตนถือกันมาแต�

โบราณว�ามีประจําอยู�ในตัวคนมาแต�เกิด ถ�าขวัญยังอยู�กับตัวใครก็

ทําให�คนนั้นอยู�เย็นเป4นสุข ยกตัวอย�างเช�น สิ่งของที่ใช�กันเพื่อ

แสดงความรักความปรารถนาดี ก็จะเรียกว�า “ของขวัญ” การให�

เงินหรือสิ่งของตอบแทนจากผู�ใหญ�หรือผู�ที่ให�พรแก�เราเรียกว�า 

“รับขวัญ” หรือการได�รับสิ่งของหรือคําพูดดีดีเมื่อเราเกิดความ

ผิดพลาด ก็จะเรียกว�า “ปลอบขวัญ” ซึ่งการกระทําเพื่อความ

เป4นสิริมงคล ความสบายใจ ความสุขใจ นั้นเป4นความเกี่ยวข�อง

กับขวัญทั้งสิ้น

  การทําขวัญจะมีหมอทําขวัญ ซึ่งเป4นผู�มีวิชาความรู�ทางด�าน

เรียกขวัญ เป4นผู�กล�าวคําเชิญขวัญให�มีเนื้อความตรงกับสิ่งที่กําลัง

 คณาจารย8เข�าร�วมกิจกรรมน�อย เนื่องจาก

เป4นช�วงป}ดเทอม และติดงานประกันคุณภาพ

ระดับคณะ

ควรวางแผนการจัดกิจกรรมใหม� ประชาสัมพันธ8ให�

อาจารยที่ปรึกษาเข�าร�วมกิจกรรมดังกล�าวให�ครบ

ทุกคน

กิจกรรมย�อยที่ 3 กิจกรรม อบรมเชิง

ปฏิบัติการการประกันคุณภาพ

การศึกษาสําหรับนักศึกษาด�วยวงจร 

PDCA

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ด�านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแก�นักศึกษา

2. เพื่อให�นักศึกษานําความรู�เกี่ยวกับ

วงจร PDCA ไปใช�ในการวางแผน

โครงการ/กิจกรรม 

 รวมถึงการใช�ชีวิต

นักศึกษามีความรู�ด�านการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก�นักศึกษา

นักศึกษานําความรู�เกี่ยวกับวงจร PDCA

 ไปใช�ในการวางแผนการจัดโครงการ/

กิจกรรมในระหว�างจัดกิจกรรมและ

นําเสนองานได�

1. เชิงปริมาณ

    1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 1,000 คน ผลการ

ดําเนินงาน 817 คน

2. เชิงคุณภาพ

    1) นักศึกษาได�รับความรู�ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 

เป?าหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน 92.40

    2) นักศึกษามีทักษะด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 

เป?าหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน 91.30

9,600.00 8,000.00 กลุ�มเป?าหมาย

          กลุ�มเป?าหมายของโครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษาด�วยวงจร PDCA วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 

33 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 ได�แก� นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 จํานวน 1,000 คน

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม

 โครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ

การศึกษาสําหรับนักศึกษาด�วยวงจร PDCA วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 33 คณะมนุษยศาสตร8และ

สังคมศาสตร8

 1. ทดสอบความรู�ก�อนการอบรม

 2. วิทยากรบรรยายความรู�ด�านการประกันคุณภาพแก�นักศึกษา

 3. ทดสอบความรู�หลังการอบรม

 4. ใบงาน

เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บข�อมูล

ประเมินโครงการด�วยแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น 3 ด�าน ได�แก� 

1. แบบทดสอบ

2. ความพึงพอใจต�อการดําเนินกิจกรรม 

3. ความคิดเห็นต�อประโยชน8จากการร�วมกิจกรรมและนําไปประยุกต8ใช�

วิธีการเก็บข�อมูล

 1. คณะกรรมการดําเนินงานทดสอบความรู�ก�อนการอบรมของนักศึกษา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา

สําหรับนักศึกษาด�วยวงจร PDCA 

1. นักศึกษาเข�าใจถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา

2. นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจในกระบวนการวางแผนโครงการ

 และวงจร PDCA มากขึ้นหลังทํากิจกรรมกรรมกลุ�ม

3. นักศึกษาสามารถนําเสนอแผนโครงการกิจกรรมได�ตามวงจร 

PDCA และสามารถบูรณาการศาสตร8ในสาขาวิชาที่ตนเองเรียน

เข�ามาในการตั้งเป4นหัวข�อของกิจกรรม

การจํากัดการเบิกจ�าย และจํากัดวิทยากรกลุ�ม 

  เนื่องจากในปWการศึกษา 2561 ที่ผ�านมาได�

ตั้งงบประมาณไว�สําหรับการแบ�งนักศึกษา

ออกเป4น 7 กลุ�ม ๆ ละ 100-120 คน แต�จาก

การเสนองบประมาณเพื่อขออนุมัติโครงการ/

กิจกรรม         ทางฝ6ายการเงินได�บังคับใช�

ระเบียบใหม�ทําให�สามารถจัดกลุ�มนักศึกษา 

เข�าตามกิจกรรมกลุ�มได�เพียง         5 กลุ�มๆ 

ละ 170-190 คน ทําให�นักศึกษาเกินไปมาก

ขนาดห�องไม�เพียงพอต�อการทํากิจกรรมกลุ�ม

ทําให�เกิดความแออัดมาก วิทยากรทํากิจกรรม

ได�อย�างไม�ทั่วถึง เนื่องจากสถานที่คับแคบ การ

เดินเข�าถึงนักศึกษารายกลุ�มทําได�ยาก

ควรวางแผนการจัดกิจกรรมใหม� ให�สอดคล�องกับ

การเบิกจ�ายและงบประมาณ

กิจกรรมย�อยที่ 4  กิจกรรม การใช�

เทคโนโลยีสารสนเทศ “รู�เท�าทันสื่อยุค 

Digital คิดก�อนแชร8”

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อให�นักศึกษามีทักษะการใช�

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เพื่อให�นักศึกษารู�จักวิธีการใช�สื่อ

เทคโนโลยีอย�างถูกต�อง

นักศึกษาเข�าใจถึงประโยชน8และโทษ

ของการใช�เทคโนโลยี

นักศึกษาสามารถใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศให�เป4นประโยชน8ต�อตนเอง

โครงการ/กิจกรรมในระหว�างจัด

กิจกรรมและนําเสนองานได�

1. เชิงปริมาณ

    1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 1,000 คน ผลการ

ดําเนินงาน 817 คน

2. เชิงคุณภาพ

    1) ร�อยละของนักศึกษามีทักษะการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 91.60

    2) ร�อยละของนักศึกษารู�จักวิธีการใช�สื่อเทคโนโลยีอย�างถูกต�อง 

เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 90.20

9,600.00 8,000.00 ลักษณะการดําเนินกิจกรรม

 1. กิจกรรมการให�ความรู�เกี่ยวกับการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ได�แก�

  1.1 วิทยากรให�ความรู�และฝ&กทักษะการใช� google Application 

  1.2 วิทยากรให�ความรู�เรื่องการรู�เท�าทันสื่อดิจิทอล คิดก�อนแชร8

 2. กิจกรรมการจัดทําคลิปวีดีโอ เรารักคณะมนุษยศาสตร8 

เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บข�อมูล

ประเมินโครงการด�วยแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น 2 ด�าน ได�แก� 

1. ความพึงพอใจต�อการดําเนินกิจกรรม 

2. ความคิดเห็นต�อประโยชน8จากการร�วมกิจกรรมและนําไปประยุกต8ใช�

วิธีการเก็บข�อมูล

1. คณะกรรมการดําเนินงานนําส�งแบบฟอร8มและแบบประเมินแก�ผู�เข�าร�วมโครงการในระหว�างการลงทะเบียน

2. ผู�เข�าร�วมโครงการนําแบบประเมินส�งให�คณะกรรมการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

3. ตรวจสอบความครบถ�วนของแบบประเมิน

4. นําข�อมูลมาบันทึกลงด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป

 นักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 กิจกรรมการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ “รู�เท�าทันสื่อยุค Digital คิดก�อนแชร8” วันจันทร8ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห�องวิทยาภิรมย8 1 และห�องเรียน

 กิจกรรมการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ “รู�เท�าทันสื่อยุค Digital 

คิดก�อนแชร8” วันจันทร8ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห�องวิทยาภิรมย8

 1 และห�องเรียนอาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 

ทําให�ได�รับองค8ความรู� และบทเรียนที่ได�รับจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม

ด�านกระบวนการ

 1. เนื่องจากนักศึกษาเข�าร�วมจํานวนมากอาจะต�องใช�นักศึกษา

รุ�นพี่ควบคุมจํานวนมาก

 2. การแบ�งกลุ�มย�อยทํากิจกรรมต�องมีผู�ช�วยวิทยากรประจํากลุ�ม

คอยแนะนําเพื่อความทั่วถึงข�องการทํากิจกรรม

 3. ในการทํากิจกรรมครั้งต�อไปควรมีเพิ่มจุดขยายสัญญาณการใช�

ไวไฟ เพื่อประสิทธิภาพในการใช�งาน Internet

 4. การถ�ายทอดความรู�ในเรื่องการรู�เท�าทันสื่อเทคโนโลยี ต�อง สื่อ

โฆษณา หรือ หนังสั้น ในการนําเสนอให�กับนักศึกษาเพื่อในปWที่

ผ�านมาผู�บรรยายสามารถสื่อให�เห็นถึงประโยชร8และโทษของการ

ใช�สื่อสังคมออนไลน8ได�ชัดเจน นักศึกษาเกิดความเข�าใจและคิด

ตามมากขึ้น

ห�องประชุมที่ใช�ในการฟiงบรรยายหัวข�อการ

รู�เท�าทันสื่อเทคโนโลยี มีขนาดเล็กกว�าจํานวน

นักศึกษาทําให�นักศึกษาบางส�วนต�องนั่งเก�าอี้

เสริม หรือ นั่งตามพื้นบันได เนื่องจากการขอ

ใช�ห�องมีความผิดพลาด โดยผู�จองทําการจอง

ในระบบของมหาวิทยาลัย แต�ไม�ได�มีบันทึก

ข�อความ จึงทําให�เกิดความคลาดเคลื่อน

ควรวางแผนการจัดกิจกรรมใหม� จัดการวางแผน 

และทําการจองห�องที่ใช�ในการอบรมไว�ล�วงหน�า 

โดยทําการจองในระบบ และการจองแบบบันทึก

ข�อความ และการโทรแจ�งเจ�าหน�าที่ผู�ดูและทั้ง 3 

ช�องทาง เพื่อป?องกันความผิดพลาดในครั้งต�อไป

หนา้ที� 29



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่ 5 กิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม (ไตรสิขา: ศีล สมาธิ

 ปiญญา) เพื่อพัฒนา    คุณธรรม เป4น

คนดี มีวินัย ใฝ6เรียนรู� และสร�างแรง

บันดาลใจในการเรียน

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อให�นักศึกษามีแรงบันดาลใจใน

การเรียน 

2. เพื่อให�นักศึกษานําความรู�ไตรสิขา 

ไปพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร�อม

ในการเรียน มีวินัยในการใช�ชีวิตเป4น

นักศึกษา

นักศึกษามีความเข�าใจในหลักไตรสิขา

สามารถคิดวิเคราะห8เพื่อใช�ในการ

พัฒนาตนเองด�านการเรียนได�

นักศึกษามีความตรงต�อเวลา ซื่อสัตย8 

และใฝ6เรียนรู�ในการทํากิจกรรมและการ

เรียนในมหาวิทยาลัย

1. เชิงปริมาณ

    1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 1,000 คน ผลการ

ดําเนินงาน 841 คน

2. เชิงคุณภาพ

    1) มีแรงบันดาลใจในการเรียน เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90

 ผลการดําเนินงาน 91.00 

    2) นักศึกษานําความรู�ไตรสิขา ไปพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความ

พร�อมในการเรียน มีวินัยในการใช�ชีวิตเป4นนักศึกษา เป?าหมาย ไม�

น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน 92.20

13,200.00 10,000.00 กลุ�มเป?าหมาย

          กลุ�มเป?าหมายของโครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม (ไตรสิขา: ศีล สมาธิ ปiญญา) เพื่อพัฒนา คุณธรรม เป4นคนดี มีวินัย ใฝ6เรียนรู� และสร�างแรงบันดาลใจในการ

เรียน วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห�องประชุมวิทยาภิรมย8 1 ได�แก� นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และ

สังคมศาสตร8 จํานวน 841 คน

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม

 โครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ไตรสิขา: ศีล 

สมาธิ ปiญญา) เพื่อพัฒนา คุณธรรม เป4นคนดี มีวินัย ใฝ6เรียนรู� และสร�างแรงบันดาลใจในการเรียน วันพฤหัสบดีที่ 11 

กรกฎาคม 2562 ณ ห�องประชุมวิทยาภิรมย8 1

 1. ทดสอบความรู�ก�อนการอบรม

 2. วิทยากรเสวนาและตอบคําถาม

 3. ทดสอบความรู�หลังการอบรม

 4. ใบงาน

เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บข�อมูล

ประเมินโครงการด�วยแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น 3 ด�าน ได�แก� 

1. แบบทดสอบ

2. ความพึงพอใจต�อการดําเนินกิจกรรม 

3. ความคิดเห็นต�อประโยชน8จากการร�วมกิจกรรมและนําไปประยุกต8ใช�

วิธีการเก็บข�อมูล

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ไตรสิขา: ศีล สมาธิ ปiญญา) 

เพื่อพัฒนา คุณธรรม เป4นคนดี    มีวินัย ใฝ6เรียนรู� และสร�างแรง

บันดาลใจในการเรียน วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ 

ห�องประชุม        วิทยาภิรมย8 1

  1. การนํารุ�นพี่ที่เพิ่งจบไปมาถ�ายทอดกิจกรรม จะทําให�

นักศึกษาได�รับประสบการณ8ที่ตรงจุด และสร�างความสนใจและ

ความสนุกสนานให�กับกิจกรรมมากขึ้น

  2. ควรกระตุ�นให�นักศึกษามีส�วนร�วมในการตั้งคําถาม หรือตอบ

คําถาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในเรื่องของความรู�และทัศนคติ

กิจกรรมย�อยที่ 6 กิจกรรมสานสัมพันธ8

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และ

สังคมศาสตร8

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อให�นักศึกษามีสุขภาวะที่ดี มี

ทัศนะคติและความสัมพันธ8ที่ดีระหว�าง

นักศึกษาคณะมนุษย8ฯ

2. นักศึกษาเรียนรู�ศิลปวัฒนธรรม

พื้นบ�านของไทย (กีฬาพื้นบ�านไทย)

นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ8ระหว�าง

บุคคล

นักศึกษารู�จักรุ�นพี่ อาจารย8 เกิด

ความสัมพันธ8ที่ดีต�อกัน

1. เชิงปริมาณ

    1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 1,000 คน ผลการ

ดําเนินงาน 817 คน

2. เชิงคุณภาพ

    1) นักศึกษามีสุขภาวะที่ดี มีทัศนะคติและความสัมพันธ8ที่ดี

ระหว�างนักศึกษาคณะมนุษย8ฯ เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผล

การดําเนินงาน 93.00

    2) นักศึกษาเรียนรู�ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ�านของไทย (กีฬาพื้นบ�าน

ไทย)เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน 91.60

16,800.00 16,800.00 ลักษณะการดําเนินกิจกรรม

 โครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 กิจกรรมสานสัมพันธ8นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8

และสังคมศาสตร8 วันศุกร8ที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ สุเมธตันติเวชกุล

 1. แบ�งสายเพื่อเตรียมแข�งขัน

 2. แข�งขันกีฬาพื้นบ�าน ตามสายที่แบ�งไว�

 3. มอบรางวัล

เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บข�อมูล

ประเมินโครงการด�วยแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น 3 ด�าน ได�แก� 

1. แบบทดสอบ

2. ความพึงพอใจต�อการดําเนินกิจกรรม 

3. ความคิดเห็นต�อประโยชน8จากการร�วมกิจกรรมและนําไปประยุกต8ใช�

วิธีการเก็บข�อมูล

 1. ผู�เข�าร�วมโครงการนําแบบประเมินส�งให�คณะกรรมการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

2. ตรวจสอบความครบถ�วนของแบบประเมิน

3. นําข�อมูลมาบันทึกลงด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิเคราะห8ข�อมูลทั่วไปของกลุ�มเป?าหมาย

 การประเมินการสนับสนุนการจัดโครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 กิจกรรมสาน

สัมพันธ8นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 วันศุกร8ที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ สุเมธตันติเวชกุล โดยแจกแบบ

กิจกรรมสานสัมพันธ8นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

 วันศุกร8ที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ สุเมธตันติเวชกุล ได�รับ

บทเรียนคือ

1. นักศึกษามีจํานวนมากทําให�การกระจายกิจกรรมอาจไม�ทั่วถึง 

บางสาขามีจํานวนมากบางสาขามีจํานวนน�อย ทําให�จํานวน

นักกีฬาไม�เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมครั้งต�อไปอาจต�องมีการ

รวมสาขา หรือแบ�งสีทํากิจกรรม

2.  นักศึกษามีความเขินอายในการทํากิจกรรมไม�กล�าแสดงออก

มาก ควรเพิ่มกิจกรรมสัมพันธ8

3. นักศึกษาตั้งใจในการเข�าร�วมการแข�งกีฬาเพราะมีรางวัลจูงใจ 

และมีรุ�นพี่เข�าร�วมแข�งขันด�วย จึงทําให�เกิดความสัมพันธ8อันดีและ

เกิดความสนุกสนานมากขึ้น

กิจกรรมย�อยที่ 7 กิจกรรมส�งเสริม

ประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และ

สังคมศาสตร8)

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อสนับสนุนให�นักศึกษาได�มี

กิจกรรมที่ส�งเสริมความเป4น

ประชาธิปไตย

2. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามีทักษะทาง

ปiญญาในการคิดไตร�ตรองหาผู�แทนมา

บริหารกิจกรรมต�างๆ

นักศึกษามีความรู�ด�านการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก�นักศึกษา

 นักศึกษานําความรู�เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ไปใช�ในชีวิตประจําวันได�

1. เชิงปริมาณ

1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 1,000 คน ผลการ

ดําเนินงาน 95.80 

2. เชิงคุณภาพ

1) นักศึกษามีทักษะทางปiญญาในการคิดไตร�ตรองหาผู�แทนมา

บริหารกิจกรรมต�างๆ เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการ

ดําเนินงาน 92.40

5,000.00 5,000.00 กลุ�มเป?าหมาย

กลุ�มเป?าหมายของโครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8กิจกรรมส�งเสริมประชาธิปไตย 

(เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8)

วันจันทร8ที่ 18 เมษายน 2562 ณ อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 ได�แก� นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8

และสังคมศาสตร8จํานวน 1,000 คน

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม

 โครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8กิจกรรมส�งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8)

วันจันทร8ที่ 18 เมษายน 2562 ณ อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 

 1. นักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรมฟiงการแถลงนโยบายของผู�ลงสมัคร

 2. นักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บข�อมูล

ประเมินโครงการด�วยแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น 3 ด�าน ได�แก� 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจต�อการดําเนินกิจกรรม

2. แบบสอบถามความคิดเห็นต�อประโยชน8จากการร�วมกิจกรรมและนําไปประยุกต8ใช�

3. แบบสังเกตพฤติกรรม

วิธีการเก็บข�อมูล

 1. คณะกรรมการดําเนินงานแจกแบบฟอร8มและแบบประเมินแก�ผู�เข�าร�วมโครงการในระหว�างการลงทะเบียน

กิจกรรมส�งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8)

  1) การจัดกิจกรรมให�ความรู�ด�านประชาธิปไตยควบคู�ไปกับการ

เลือกตั้งทําให�นักศึกษาได�รับความรู�ด�านประชาธิปไตยและเข�าใจ

วิธีการปฏิบัติตนในการเลือกตั้งได�อย�างเหมาะสม

  2) การให�ผู�สมัครมาแถลงนโยบายต�างๆ ให�กับนักศึกษาในคณะ

ฟiง ทําให�นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห8เพื่อตัดสินใจในการเลือก

นายกสโมสรได�ดีขึ้น

  3) มีการดีเบต เพื่อตั้งคําถามกับผู�สมัครนายกสโมสรทั้ง 3 คน 

เพื่อให�แสดงความคิดเห็นในด�านต�างๆ โดยนักศึกษาสามารถส�ง

คําถามขึ้นมาเพื่อให�ว�าที่ผู�สมัครตอบ เป4นการตรวจสอบไหวพริบ 

และการแก�ไขปiญหาของผู�สมัครและทีมงานได� ทําให�นักศึกษาที่

เข�าร�วมกิจกรรมสามารถมีส�วนร�วมและสามารถตัดสินใจในการ

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาได�อย�างดี

จากการวางแผนกิจกรรมเดิมคือการนําเครื่อง

เลือกตั้งอัตโนมัติมาใช�แต�ทาง กกต.จังหวัด

เพชรบุรี นําส�งซ�อม จึงต�องใช�การเลือกตั้งโดย

บัตรเลือกตั้งแทน ทําให�ต�องใช�เวลาในการนับ

คะแนนมากและใช�บุคลากรในการเฝ?าหน�วย

เลือกตั้งมากขึ้นกว�าเดิม

ควรวางแผนการจัดกิจกรรมใหม� ให�สอดคล�องกับ

การเบิกจ�ายและงบประมาณ

หนา้ที� 30



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่ 8 กิจกรรมส�งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม และความเป4นไทย งาน

สกุลช�างเมืองเพชร

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อเป4นแหล�งเรียนรู�ด�านสกุลช�าง

เมืองเพชร

2. เพื่อเป4นแหล�งค�นคว�าข�อมูลให�แก�

นักศึกษา หน�วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ

และเอกชน

3. เพื่อเป4นศูนย8การบูรณาการทางด�าน

ศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชรกับการจัดการ

เรียนการสอน

 เกิดกิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย นักศึกษาให�ความสําคัญในการเข�าร�วม

กิจกรรมและร�วมอนุรักษ8ศิลปวัฒนธรรม

ไทย

1. เชิงปริมาณ

    1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 1,000 คน ผลการ

ดําเนินงาน 817 คน

2. เชิงคุณภาพ

    1) นักศึกษาเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ8ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 

93.00 

    2) นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 90.00

100,000.00 80,000.00 ลักษณะการดําเนินกิจกรรม

 โครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 กิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม และความเป4นไทย 

งานสกุลช�างเมืองเพชร วันพุธดีที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 

 1.วิทยากรบรรยายความรู�ด�านภูมิปiญญาท�องถิ่น ดังนี้

  1.1 การทําปูนปi�น

  1.2 การสร�างเครื่องประดับ

  1.3 จิตรกรรมไทย

  1.4 ลายรดน้ํา

 2. ทดสอบความรู�หลังการอบรม

เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บข�อมูล

ประเมินโครงการด�วยแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น 3ด�าน ได�แก� 

1. แบบทดสอบ

2. ความพึงพอใจต�อการดําเนินกิจกรรม 

3. ความคิดเห็นต�อประโยชน8จากการร�วมกิจกรรมและนําไปประยุกต8ใช�

วิธีการเก็บข�อมูล

1. คณะกรรมการดําเนินงานนําส�งแบบฟอร8มและแบบประเมินแก�ผู�เข�าร�วมโครงการในระหว�างการลงทะเบียน

 2.คณะกรรมการดําเนินงานทดสอบความรู�หลังการอบรมของนักศึกษา

3. ผู�เข�าร�วมโครงการนําแบบประเมินส�งให�คณะกรรมการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

โครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8

 กิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม และความเป4นไทย งานสกุลช�าง

เมืองเพชร วันพุธดีที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 23 คณะ

มนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 ทําให�ได�องค8ความรู�ด�านการ

ทําลายรดน้ํา ดังนี้

  งานเขียนน้ํายาป}ดทองรดน้ํา หรือ บางแห�งเรียกอย�างสั้นๆ ว�า 

“ป}ดทองรดน้ํา” เป4นรูปภาพชนิดเอกรงค8 คือ มีลักษณะโดยรวม

ของรูปลักษณะที่ปรากฏเป4น “ลวดลาย” สีทองบนพื้นสีดําเสีย

เป4นส�วนมาก ที่เขียนเป4นภาพมนุษย8 หรือ ภาพสัตว8 ในลักษณะ

งานตามกล�าวนี้ มีเป4นส�วนน�อย แต�ก็แสดงรูปลักษณะทั้งนั้น เป4น

สีทองเช�นกัน ลวดลายหรือ รูปภาพที่ทําให�สําเร็จในขั้นสุดท�าย 

ด�วยการ “รดน้ํา” ชําระล�าง “น้ํายา” ซึ่งได�ดําเนินการเขียนตาม

กรรมวิธีเขียนน้ํายามาแต�ต�น ให�น้ํายาหลุดถอน และคงเหลือแต�สี

ทองที่ต�องการให�เป4นลวดลาย หรือ รูปภาพบนพื้นนั้น อาศัย

สาระของกระบวนการขั้นสุดท�าย ของงานเขียนดังว�ามานี้ จึงมีชื่อ

เรียก เป4นอีกอย�างหนึ่งว�า “ลายรดน้ํา”

  งานเขียนน้ํายาป}ดทองรดน้ํา ตามกระบวนการเขียนที่เป4นขนบ

นิยม อย�างโบราณวิธี ประกอบด�วยวัสดุ อุปกรณ8 เครื่องมือ และ 

กระบวนการเขียน ทําให�เกิดเป4นลวดลาย หรือ รูปภาพ มีกิจกรรมย�อยที่ 9 กิจกรรมค�นหา

ต�นแบบนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8

และสังคมศาสตร8

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อให�นักศึกษามีแรงบันดาลใจใน

การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

นักศึกษามีแนวทางในการพัฒนาตนเอง นักศึกษามีความกล�าแสดงออกในทางที่

ดี และมีบุคลิกภาพการเป4นนักศึกษา

1. เชิงปริมาณ

    1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 1,000 คน ผลการ

ดําเนินงาน 841 คน 

2. เชิงคุณภาพ

    1) นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 

เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน 91.00

40,000.00 35,000.00 กลุ�มเป?าหมาย

          กลุ�มเป?าหมายของโครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา “ลูกมนุษย8 เป4นคนดี มีวินัย ใฝ6เรียนรู�” กิจกรรมค�นหาต�นแบบนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 

วันศุกร8ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล ได�แก� นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 จํานวน 

841 คน

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม

 โครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “ลูกมนุษย8 เป4น

คนดี มีวินัย ใฝ6เรียนรู�” กิจกรรมค�นหาต�นแบบนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 วันศุกร8ที่ 12 กรกฎาคม 

2562 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล

 1. กิจกรรมสัมพันธ8สาขาวิชา

 2. เป}ดตัว ตัวแทนสาขาวิชา

 3. การแสดงความสามารถและการตอบคําถาม

 4. การมอบบรางวัล

เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บข�อมูล

ประเมินโครงการด�วยแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น 3 ด�าน ได�แก� 

1. ความพึงพอใจต�อการดําเนินกิจกรรม 

2. ความคิดเห็นต�อประโยชน8จากการร�วมกิจกรรมและนําไปประยุกต8ใช�

วิธีการเก็บข�อมูล

 1.. ผู�เข�าร�วมโครงการนําแบบประเมินส�งให�คณะกรรมการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “ลูกมนุษย8 เป4นคนดี มีวินัย ใฝ6

เรียนรู�” กิจกรรมค�นหาต�นแบบนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และ

สังคมศาสตร8 วันศุกร8ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสุเมธตันติ

เวชกุล

  1. นักศึกษาชอบทํากิจกรรมนี้เพราะมีความสนุกสนานจากการ

ให�กําลังใจและเชียร8เพื่อน ทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีเพื่อ

ความสนุกสนาน

  2. ควรกระตุ�นให�นักศึกษามีส�วนร�วมในการตั้งคําถาม หรือตอบ

คําถาม เพื่อเพิ่มสีสันของกิจกรรม

กิจกรรมย�อยที่ 10 กิจกรรมเตรียม

ความพร�อมการสอบ ภาค ก. สําหรับ

สอบข�าราชการ และสอบครู ของ

นักศึกษาและศิษย8เก�า

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อเป4นการเตรียมความพร�อมให�แก�

นักศึกษาก�อนสําเร็จการศึกษาและศิษย8

เก�าในการสอบบรรจุ

2. เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจ

และความมั่นใจในการสอบบรรจุ

ข�าราชการ

นักศึกษามีความรู�การสอบภาค ก. ใน

การสอบข�าราชการและสอบครู

นักศึกษานําความรู�ไปใช�ในการสอบได� 1. เชิงปริมาณ

1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 200 คน ผลการดําเนินงาน 

200 คน

2. เชิงคุณภาพ

1) ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับความรู�และประสบการณ8ที่เป4นประโยชน8 

เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน 92.60

15,000.00 14,144.80 กลุ�มเป?าหมาย

 กลุ�มเป?าหมายของโครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา “ลูก

มนุษย8 เป4นคนดี มีวินัย ใฝ6เรียนรู�” กิจกรรมเตรียมความพร�อมการสอบ ภาค ก. สําหรับสอบข�าราชการ และสอบครู 

ของนักศึกษาและศิษย8เก�า ระหว�างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 

ได�แก� นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8จํานวน 200 คน

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม

  โครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา “ลูกมนุษย8 เป4นคนดี มี

วินัย ใฝ6เรียนรู�” กิจกรรมเตรียมความพร�อมการสอบ ภาค ก. สําหรับสอบข�าราชการ และสอบครู ของนักศึกษาและ

ศิษย8เก�า ระหว�างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 

 1. นักศึกษาติวสอบจากติวเตอร8ผู�เชี่ยวชาญ

 2. นักศึกษาทําแนวข�อสอบ

เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บข�อมูล

ประเมินโครงการด�วยแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น 3 ด�าน ได�แก� 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจต�อการดําเนินกิจกรรม

2. แบบสอบถามความคิดเห็นต�อประโยชน8จากการร�วมกิจกรรมและนําไปประยุกต8ใช�

3. แบบสังเกตพฤติกรรม

โครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8

 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา     “ลูกมนุษย8 เป4นคนดี มีวินัย ใฝ6

เรียนรู�” กิจกรรมเตรียมความพร�อมการสอบ ภาค ก. สําหรับ

สอบข�าราชการ และสอบครู ของนักศึกษาและศิษย8เก�า ระหว�าง

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 23 คณะ

มนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

  1) ข�อสอบภาค ก. ของการสอบข�าราชการทั่วไปและข�าราชการ

ครูมีความแตกต�างกันมาก จึงควรแยกออกเป4น 2 กลุ�ม

  2) หลักงจากคณะขอความร�วมมือ และแจ�งผู�เข�าร�วมกิจกรรมถึง

ลักษณะของกิจกรรม ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีความตั้งใจในการเข�า

ร�วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน 

  3) วิทยากรมีแนวทางในการทําข�อสอบที่ชัดเจน จึงควรเลือก

วิทยากรที่เป4นมืออาชีพ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่ 11 กิจกรรม ถวาย

เทียนพรรษา

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

      1) เพื่อให�นักศึกษาเกิดจิตสํานึกใน

การอนุรักษ8ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

      2) เพื่อให�นักศึกษาเกิดความ

ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย

เกิดกิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย นักศึกษาให�ความสําคัญในการเข�าร�วม

กิจกรรมและร�วมอนุรักษ8ศิลปวัฒนธรรม

ไทย

1. เชิงปริมาณ

    1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 1,000 คน ผลการ

ดําเนินงาน 817 คน

2. เชิงคุณภาพ

    1) นักศึกษาเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ8ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงานร�อยละ 

91.00

    2) นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงานร�อยละ 91.00

10,000.00 10,000.00 ลักษณะการดําเนินกิจกรรม

 1. นักศึกษาร�วมกันหล�อเทียน และตกแต�งต�นเทียน

 2. แห�เทียนเข�าวัดและดําเนินการถวายเทียน ณ วัดเพรียง

 3. บําเพ็ญประโยชน8รอบๆ วัด

เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บข�อมูล

ประเมินโครงการด�วยแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น 2 ด�าน ได�แก� 

1. ความพึงพอใจต�อการดําเนินกิจกรรม 

2. ความคิดเห็นต�อประโยชน8จากการร�วมกิจกรรมและนําไปประยุกต8ใช�

วิธีการเก็บข�อมูล

1. คณะกรรมการดําเนินงานนําส�งแบบฟอร8มและแบบประเมินแก�ผู�เข�าร�วมโครงการในระหว�างการลงทะเบียน

2. ผู�เข�าร�วมโครงการนําแบบประเมินส�งให�คณะกรรมการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

3. ตรวจสอบความครบถ�วนของแบบประเมิน

4.   นําข�อมูลมาบันทึกลงด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิเคราะห8ข�อมูลทั่วไปของกลุ�มเป?าหมาย

 การประเมินการสนับสนุนการจัดโครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 กิจกรรมถวาย

เทียนพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเพรียง โดยแจกแบบประเมินให�แก�นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8

และสังคมศาสตร8ที่เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 817 ชุด และได�รับแบบประเมินคืนจํานวน 791 ชุด คิดเป4นร�อยละ 96.81

 

 จากการประเมินผลการจัดโครงการสร�างอัตลักษณ8 และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 กิจกรรมถวายเทียน

ในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

 ณ วัดเพรียง รองเจ�าอาวาสวัดเพรียงประธานสงฆ8 ได�ให�ความรู�

แก�นักศึกษา ที่เข�าร�วมกิจกรรมก�อนการถวายเทียน และกล�าวให�

โอวาทแก�นักศึกษาในฐานะพุทธศาสนิกชน โดยมีองค8ความรู�ด�าน 

กิจกรรมตามประเพณีของไทย เรื่องการเข�าพรรษาและเหตุแห�ง

การถวายเทียนพรรษา ดังนี้

         วันเข�าพรรษาเป4นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�า ทรง

บัญญัติให�พระภิกษุสงฆ8จําพรรษาเป4นเวลา 3 เดือนในฤดูฝน 

ระหว�างแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 เพื่อไม�ให�

พระสงฆ8ไปเหยียบย่ําข�าวกล�าของชาวนาให�ได�รับความเสียหาย 

ในวันเข�าพรรษามีประเพณีที่สําคัญ 2 ประเพณี ได�แก� ประเพณี   

   แห�เทียนพรรษาและประเพณีการถวายผ�าอาบน้ําฝน

        ประเพณีแห�เทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก�อนพระภิกษุ

สงฆ8ไม�มีไฟฟ?าใช� ชาวบ�านจึงหล�อเทียนต�นใหญ�ขึ้น เพื่อถวาย

พระภิกษุสงฆ8จุดให�แสงสว�างในการปฏิบัติกิจวัตรต�างๆ เป4นพุทธ

บูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนําเทียนไปถวายชาวบ�านมักจัด

ขบวนแห�กันอย�างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมา

จนกลายเป4นประเพณี

การถวายเทียนจํานําพรรษา เชื่อกันว�ามีสาเหตุ 2 ประการ คือ

คณาจารย8เข�าร�วมกิจกรรมน�อย เนื่องจากเป4น

ช�วงป}ดเทอม และติดงานประกันคุณภาพ

ระดับคณะ

ควรวางแผนการจัดกิจกรรมใหม� ประชาสัมพันธ8ให�

อาจารยที่ปรึกษาเข�าร�วมกิจกรรมดังกล�าวให�ครบ

ทุกคน

กิจกรรมย�อยที่ 1 โครงการการ

เสริมสร�างต�นแบบความดี ฉันไม�โกง I 

don’t cheat

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

    1. เพื่อเสริมสร�างความตระหนัก

เรื่องความซื่อสัตย8ไม�คดโกงให�กับ

นักศึกษา

 จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรม, 

จํานวนสื่อหนังสั้น

นักศึกษาใหม�มีความตระหนักเรื่อง

ความซื่อสัตย8

1. เชิงปริมาณ  ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษา   เป?าหมาย   ร�อยละ

 90  /  ผลการดําเนินงาน    ร�อยละ 90

2. เชิงคุณภาพ  นักศึกษามีความตระหนัก  เป?าหมาย ระดับมาก   /

 ผลการดําเนินงาน    ระดับมาก

3. เชิงเวลา    เป?าหมาย ไตรมาส 2   / ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

4. เชิงงบประมาณ เป4นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ  เป?าหมาย  

20,000  / ผลการดําเนินงาน 20,000

             บรรลุเป?าหมายร�อยละ 80

20,000.00 20,000.00  นักศึกษามีความตระหนักเรื่องความซื่อสัตย8ไม�คดโกง ปiจจุบันคุณธรรมพื้นฐานที่ควรได�รับการปลูกฝiงมากที่สุด  คือ  

ความซื่อสัตย8  เพื่อเป4นหางเสือกํากับการใช�ความรู�นั้น ๆ ให�

เป4นไปในทางที่ดีงามถูกต�อง

  ในไตรมาส 2  ที่ผ�านมาทางมหาวิทยาลัยมี

กิจกรรมที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเป4นจํานวน

มากจึงทําให�แผนงานการจัดกิจกรรมในไตร

มาส 2  ของคณะที่เตรียมไว�ต�องมีการ

ปรับเปลี่ยน

กิจกรรมส�วนกลางของทางมหาวิทยาลัยควรลด

น�อยลง

กิจกรรมย�อยที่ 2 โครงการแต�งกายดีศรี

วิทยาการจัดการ MS’Freshy Smart

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อเสริมสร�างความตระหนักเรื่อง

การแต�งกายที่ดีให�กับนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรม, 

จํานวนสื่อหนังสั้น

นักศึกษาใหม�มีความตระหนักเรื่องการ

แต�งกายที่ดี

1. เชิงปริมาณ  จํานวนสื่อหนังสั้น  3  เรื่อง/   3  เรื่อง

2.เชิงคุณภาพ  นักศึกษามีความตระหนัก  ระดับมาก  /  ระดับมาก

3. เชิงเวลา ไตรมาส 2  / ไตรมาส 4

4. เชิงงบประมาณ เป4นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ   20,000  / 

20,000

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 80

20,000.00 20,000.00 นักศึกษามีความตระหนักเรื่องการแต�งกายที่ดี การมีวินัยเรื่องของการแต�งกายเป4นสิ่งที่สําคัญในสังคมปiจจุบัน  

บัณฑิตที่ดีนอกจากจะมีความรู�ความสามารถแล�วจะต�องมีความ

เป4นผู�มีวินัยแต�งกายดี

ในไตรมาส 2  ที่ผ�านมาทางมหาวิทยาลัยมี

กิจกรรมที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเป4นจํานวน

มากจึงทําให�แผนงานการจัดกิจกรรมในไตร

มาส 2  ของคณะที่เตรียมไว�ต�องมีการ

ปรับเปลี่ยน

กิจกรรมส�วนกลางของทางมหาวิทยาลัยควรลด

น�อยลง

กิจกรรมย�อยที่ 3 โครงการเสริมสร�าง

ทักษะการเป4นผู�นําแก�นักศึกษา  MS 

Leadership

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อให�นักศึกษาได�รับความรู�เกี่ยวกับ

ทักษะการเป4นผู�นํา ทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

2. เพื่อให�นักศึกษานําความรู�จาก

การศึกษาดูงานองค8กรกิจกรรมมา

ประยุกต8ใช�ในการทํางานของคณะ

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมและองค8

ความรู�ที่ได�

นักศึกษาได�รับความรู�และสามารถ

นํามาประยุกต8ใช�ได�

1. เชิงปริมาณ  จํานวนองค8ความรู�  1  เล�ม / 1  เล�ม

2. เชิงคุณภาพ  นักศึกษามีความรู�และประยุกต8ได�    ระดับมาก /  

 ระดับมาก

3. เชิงเวลา ไตรมาส 2   / ไตรมาส 3

4. เชิงงบประมาณ เป4นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ  60,000 /  60,000

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 80

60,000.00 60,000.00   นักศึกษาได�รับความรู�เกี่ยวกับทักษะการเป4นผู�นํา ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถนําความรู�มา

ประยุกต8ใช�ในการทํางานภายในคณะได�

ประสบการณ8ในการศึกษาดูงานสามารถนํามาปรับใช�ใกนารทํา

กิจกรรมต�าง ๆ และระบบการทํางานต�าง ๆ ขององค8กรกิจกรรม

ภายในของคระได�เป4นอย�างดี

ในไตรมาส 2  ที่ผ�านมาทางมหาวิทยาลัยมี

กิจกรรมที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเป4นจํานวน

มากจึงทําให�แผนงานการจัดกิจกรรมในไตร

มาส 2  ของคณะที่เตรียมไว�ต�องมีการ

ปรับเปลี่ยน

กิจกรรมส�วนกลางของทางมหาวิทยาลัยควรลด

น�อยลง

กิจกรรมที่ 5 สร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8 (200,000) คณะวิทยาการจัดการ

หนา้ที� 32



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่ 4 โครงการเสริมสร�าง

บุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการ

เสริมสร�างภาพลักษณ8น�องใหม� MS’ 

Freshy Smart

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจ

ถึงความสําคัญของสุขภาวะด�านการ

พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อ

การเสริมสร�างภาพลักษณ8

จํานวนองค8ความรู�และจํานวนนักศึกษา

ที่เข�าร�วมกิจกรรม

นักศึกษามีความรู�  ความเข�าใจด�านการ

พัฒนาบุคลิกภาพ

1. เชิงปริมาณ  จํานวนองค8ความรู�    5  ชุด   /   5  ชุด

2. เชิงคุณภาพ  นักศึกษามีความรู�และความเข�าใจ   ระดับมาก /  

ระดับมาก

3. เชิงเวลา  เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ไตรมาส 4  / ไตรมาส 4

4. เชิงงบประมาณ เป4นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ  20,000 /20,000

        บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

20,000.00 20,000.00 นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจด�านการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการเสริมสร�างภาพลักษณ8 บุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีเป4นสิ่งสําคัญสําหรับนักศึกษามีส�วน

ในการช�วยเสริมสร�างภาพลักษณ8

กิจกรรมย�อยที่ 5 โครงการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมสกุลช�างเมืองเพชรงาน

ปูนปi�น  (งานปูนปi�นพัฒนาต�อยอดสู�เชิง

พาณิชย8)

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาตระหนัก

เรื่องการสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช�าง

เมืองเพชรสู�การต�อยอดเชิงพาณิชย8

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมและจํานวน

องค8ความรู�จากนักศึกษา

นักศึกษามีความตระหนักเรื่องการสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมสกุลช�างเมืองเพชร

1. เชิงปริมาณ  จํานวนองค8ความรู�    10  เรื่อง / 10  เรื่อง

2. เชิงคุณภาพ  นักศึกษามีความตระหนัก  ระดับมาก  / ระดับมาก

3. เชิงเวลา  เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด    ไตรมาส 3  /ไตรมาส 3

4. เชิงงบประมาณ เป4นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ    30,000  /

30,000

      บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

30,000.00 30,000.00 นักศึกษาตระหนักเรื่องการสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช�างเมืองเพชรสู�การต�อยอดเชิงพาณิชย8  ภูมิปiญญากลายเป4นเรื่องที่เริ่มจางหายไปตามยุคสมัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม  เราควรช�วยกันอนุรักษ8งานสกึลช�างเมือง

เพชรให�คงอยู�และต�อยอดเชิงพาณิชย8ให�สามารถเลี้ยงตนเองได�

กิจกรรมย�อยที่ 6 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการสานสัมพันธ8ศิษย8เก�า  (พี่สอน

น�องสู�บัณฑิตมืออาชีพ)

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อให�นักศึกษาใหม�มีความรู�ความ

เข�าใจในสายงานวิชาชีพของตนเองเพื่อ

มุ�งสู�บัณฑิตมืออาชีพ

2. เพื่อให�นักศึกษา  ศิษย8เก�า  ได�รับ

ข�อมูลและความรู�ที่เป4นประโยชน8ในสาย

อาชีพเพิ่มเติมนําไปใช�ประกอบอาชีพได�

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมและจํานวน

องค8ความรู�จากนักศึกษา

นักศึกษาใหม�มีความรู�ความเข�าใจและ

ศิษย8เก�าได�รับข�อมูลที่เป4นประโยชน8

1. เชิงปริมาณ  จํานวนองค8ความรู�ที่ได�รับ   5  ชุด    / 5  ชุด

2. เชิงคุณภาพ  นักศึกษาใหม�มีความรู�  ศิษย8เก�าได�รับข�อมูล    

ระดับมาก  /   ระดับมาก

3. เชิงเวลา  เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด    ไตรมาส 4   /  ไตร

มาส 4

4. เชิงงบประมาณ เป4นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ   30,000   /   

30,000

        บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

30,000.00 30,000.00 นักศึกษาใหม�มีความรู�ความเข�าใจในสายงานวิชาชีพ  และศิษย8เก�าได�รับข�อมูลความรู�ที่เป4นประโยชน8ในสายอาชีพ

เพิ่มเติม

นักศึกษาปiจจุบันและศิษย8เก�าได�แลกเปลี่ยนประสบการณ8  มีการ

ให�ข�อมูลและความรู�ที่เป4นประโยชน8ในสายอาชีพเพิ่มเติม

กิจกรรมย�อยที่ 1 

วัตถุประสงค8

1.  เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาเห็น

ความสําคัญของประเพณีทางพุทธศาสนา

2.  เพื่อสืบสานและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

1. เชิงปริมาณ  100 คน 100 คน

2. เชิงคุณภาพ  

     1) ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม 3.51 4.52

     2) นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของประเพณีทางพุทธศาสนา 

4.00 4.77

     3) กิจกรรมนี้ช�วยสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.00 

4.72

3. เชิงเวลา ไตรมาส4 ไตรมาส4

4. เชิงงบประมาณ 14,000 14,000

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

14,000.00 14,000.00 จัดเป4นกิจกรรมที่ช�วยส�งเสริมให�นักศึกษาเห็นความสําคัญและมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมประเพณีทางพุทธศาสนา 

และในระหว�างการเข�าร�วมกิจกรรมนักศึกษารู�จักปฏิบัติตนได�อย�างถูกต�องและเหมาะสม ส�งผลให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรม

ตระหนักและเห็นความสําคัญของการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาต�อไป

จัดเป4นกิจกรรมที่ช�วยส�งเสริมให�นักศึกษาเห็นความสําคัญของ

ประเพณีทางพุทธศาสนา และช�วยสืบสานและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาต�อไป

กิจกรรมย�อยที่ 1 

วัตถุประสงค8

1.  เพื่อให�นักศึกษาชั้นปWที่ 1 รู�ถึงสิทธิ

และหน�าที่ของตนในการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย

2.  เพื่อสร�างความสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ เกิดความจงรักภักดีต�อ

สถาบันกษัตริย8 และรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป4น

พระบิดาแห�งวิทยาศาสตร8ไทย

3.  เพื่อสร�างความสัมพันธ8ที่ดีระหว�าง

คณาจารย8และนักศึกษารุ�นพี่กับรุ�นน�อง

 ช�วยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เชิงปริมาณ 200 คน 200 คน

2. เชิงคุณภาพ  

ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม 3.51 4.23

นักศึกษาชั้นปWที่ 1 รู�ถึงสิทธิและหน�าที่ของตนในการศึกษาระดับ 

มหาวิทยาลัย   4.00 4.07

กิจกรรมนี้ช�วยสร�างความสัมพันธ8ที่ดีระหว�างคณาจารย8และ

นักศึกษา 4.00 4.23

3. เชิงเวลา ไตรมาส 4 ไตรมาส 4

4. เชิงงบประมาณ 35,000 35,000

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

35,000.00 35,000.00  จัดเป4นกิจกรรมที่ช�วยพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมแก�นักศึกษาชั้นปWที่ 1 ซึ่งนักศึกษาจะได�ทราบถึงสิทธิและ

หน�าที่ของตน การปฏิบัติตัวระหว�างที่ศึกษาอยู�ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังปลูกฝiงให�เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค8 มี

จิตสํานึก มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย พร�อมทั้งเกิดความตระหนักในการมีส�วนร�วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติและ

สิ่งแวดล�อมที่ดีต�อสังคม และเกิดความเคารพและรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต�อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�า

เจ�าอยู�หัว (รัชกาลที่ 4)

เป4นกิจกรรมที่ทําให�นักศึกษาชั้นปWที่ 1 รู�ถึงสิทธิและหน�าที่ของตน

ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีจิตสาธารณะ เกิดความเคารพ

และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสร�างความสัมพันธ8ที่ดี

ระหว�างคณาจารย8และนักศึกษา

กิจกรรมที่ 6 เสริมสร�างอัตลักษณ8คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี ซื่อสัตย8 มีวินัย ใฝ6เรียนรู� สู�จิตสาธารณะ (120,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่ 1  กิจกรรม ถวายเทียน

พรรษาและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�

วัตถุประสงค8 

1. เพื่อให�นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจ

 และเตรียมความพร�อมที่จะเข�าเรียนใน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศให�กับ

นักศึกษาใหม� 

2. เพื่อส�งเสริมทักษะการเรียนรู� การ

ปรับตัว และส�งเสริมความเข�าใจการ

เรียนในระบบมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อให�นักศึกษาได�ร�วมกันอนุรักษ8

และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามของไทย 

4. เพื่อให�นักศึกษาได�แสดงออกถึงความ

เป4นพุทธศาสนิกชน 

นักศึกษา ชั้นปWที่ 1 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 112 คน ได�เข�ารับ

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�

1. นักศึกษาชั้นปWที่ 1 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความพร�อมในการเรียน

ระดับอุดมศึกษา

2. นักศึกษาชั้นปWที่ 1 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ8

และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามของไทย

1. เชิงปริมาณ

          - จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ   จํานวน 120 คน   ผลการ

ดําเนินงาน 135 คน

2. เชิงคุณภาพ

          - นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะ 

 >=3.51 (ระดับมาก)  ผลการดําเนินงาน 4.51

          - นักศึกษามีความพร�อมที่จะเข�าศึกษาต�อ   >=3.51 

(ระดับมาก) ผลการดําเนินงาน 4.61

          - นักศึกษาได�ร�วมกันอนุรักษ8และสืบทอดวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของไทย   >=3.51 (ระดับมาก) ผลการดําเนินงาน

 4.52

          - นักศึกษาได�แสดงออกถึงความเป4นพุทธศาสนิกชน   >=

3.51 (ระดับมาก) ผลการดําเนินงาน 4.53

3. เชิงเวลา 

         - การดําเนินโครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 4 

วัน ผลการดําเนินงาน 4 วัน

4. เชิงงบประมาณ 

         - ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ  40,000  

เบิกจ�ายจริง 40,000 คงเหลือ 0 บาท 

40,000.00 40,000.00 นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจ หลักสูตร ระเบียบ เพื่อเตรียมความพร�อมที่จะเข�าเรียน และนักศึกษาเกิดความรัก 

ความผูกพัน ความสามัคคีและมีน้ําใจ

1. ได�รับความรู�เกี่ยวกับความเป4นมาของการถวายเทียนเข�าพรรษา

2. นักศึกษาใหม�ได�รับความรู�เกี่ยวกับกฎระเบียบการใช�ชีวิตในรั่ว

มหาวิทยาลัย

 การเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปวัด 

เนื่องจากนักศึกษามีจํานวนมา

ควรเพิ่มระยะเวลาในการทํากิจกรรมมากกว�านี้

กิจกรรมย�อยที่ 2 เตรียมความพร�อมสู�

การทํางาน 

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1.เพื่อเป4นการเตรียมความพร�อมของ

นักศึกษาก�อนจบการศึกษา

2. เพื่อให�นักศึกษามีความสามารถใน

การใช� ICT เป4นเครื่องมือในการหา

ความรู�

 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้นปWที่ 4 จํานวน 35 คน ได�รับการ

อบรมเทคโนโลยีความจริงเสริม 

(Augmented Reality : AR)

1. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้นปWที่ 4 มีความพร�อมในการทํางาน

2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้นปWที่ 4 มีความสามารถในการใช� ICT

1. เชิงปริมาณ

          จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ  25 คน ผลการดําเนินงาน 35 

คน 

2. เชิงคุณภาพ

          - นักศึกษามีความพร�อมก�อนการทํางาน  ร�อยละ 90 ผล

การดําเนินงาน ร�อยละ 100

          - นักศึกษามีความสามารถในการใช� ICT เป4นเครื่องมือใน

การหาความรู�  ร�อยละ 80 ร�อยละ 98.7

3. เชิงเวลา

          การดําเนินโครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  2 

วัน ผลการดําเนินงาน 2 วัน 

4. เชิงงบประมาณ

         ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ  40,000 

บาท  เบิกจ�ายจริง  40,000    คงเหลือ   0  บาท

บรรลุเป?าหมาย ร�อยละ 100

40,000.00 40,000.00  นักศึกษาได�รับการถ�ายทอดความรู�ด�านเทคโนโลยีความจริงเสริม เป4นเทคโนโลยีที่มีการนําระบบความจริวเสมือนมา

ผนวกกับเทคโนโลยีภาพ เป4นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกความจริงและความเสมือนจริงเข�าด�วยกันผ�าน

ซอฟต8แวร8และอุปกรณ8เชื่อมต�อ นักศึกษาได�นําไปใช�จริงหลังจากจบการศึกษา

  นักศึกษาที่เข�าอบรมได�รับความรู�เกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริงเสริม  ปiญหาในเรื่องของจุดให�บริการ wifi ไม�

เพียงพอกับจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร8

ควรติดตั้งจุดให�บริการ wifi เพิ่มเติม

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาอัตลักษณ8คณะ “ซื่อสัตย8 มีวินัย ใฝ6เรียนรู� ก�าวสู�มืออาชีพ (120,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่ 3 ฉลองบัณฑิตในพิธีรับ

พระราชทานปริญญาบัตร ปWงบประมาณ

 2562

วัตถุประสงค8

1. เพื่อแสดงความชื่นชมยินดี และ

ฉลองความสําเร็จให�แก�บัณฑิตของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี

2. เพื่อรับทราบความคิดเห็นของ

บัณฑิตหลังจากจบการศึกษาไปแล�ว 

3. เพื่อให�บัณฑิตของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ทุกคนได�พบปะสังสรรค8และ

แสดงความชื่นชมยินดีต�อกัน

 บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 จํานวน 129 คน ได�พบปะสังสรรค8กับ

คณาจารย8ของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแสดงความชื่นชมยินดี

ต�อกัน

 บัณฑิตเกิดความประทับใจในการ

แสดงความยินดีของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. เชิงปริมาณ

        จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม   140  คน  ผลการดําเนินงาน  

145 คน

2. เชิงคุณภาพ

        บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ทุกคนได�พบปะสังสรรค8และแสดงความชื่นชมยินดีต�อกัน 

ระดับมาก ผลการดําเนินงานื ระดับมาก 

3. เชิงเวลา

        การดําเนินโครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  1 วัน 

 ผลการดําเนินงาน 1 วัน 

4. เชิงงบประมาณ

       ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ  19,500 บาท 

เบิกจ�ายจริง  19,500 บาท คงเหลือ 0 บาท

บรรลุเป?าหมาย ร�อยละ 100

19,500.00 19,500.00  ทุกคนได�พบปะสังสรรค8และแสดงความยินดีแก�บัณฑิต

1. เพื่อให�นักศึกษามีอัตลักษณ8“ซื่อสัตย8

 มีวินัย ใฝ6เรียนรู� บริการด�วยใจเอื้อ

อาทร และจิตใจของความเป4นมนุษย8”  

   

2. เพื่อส�งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ที่สร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค8

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ�งสู�สากล 

สร�างอัตลักษณ8 เอกลักษณ8ของ

มหาวิทยาลัยให�เป4นที่ยอมรับของผู�ใช�

บัณฑิตและสังคม

1. นักศึกษามีอัตลักษณ8 “ซื่อสัตย8 มีวินัย

 ใฝ6เรียนรู�” 

2. นักศึกษาได�มีส�วนร�วมในการจัด

กิจกรรมที่สร�างอัตลักษณ8และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค8

3. นักศึกษาสามารถปรับตัวและใช�ชีวิต

ในมหาวิทยาลัยได�อย�างเหมาะสม

1. เชิงปริมาณ  

          ร�อยละผู�เข�าร�วมกิจกรรม  เป?าหมาย ร�อยละ 100 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 100

2. เชิงคุณภาพ  

          -นักศึกษามีคะแนนการพัฒนาอัตลักษณ8และคุณลักษณ8ที่

พึงประสงค8หลังทํากิจกรรมมากกว�าก�อนทํากิจกรรม เป?าหมาย 

ระดับ 3.51 ผลการดําเนินงาน 3.85    

          -ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 

เป?าหมาย ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 90

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 4 ผล

การดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

4. เชิงงบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ�ายจริง 97,300 บาท 

คงเหลือ 2,700 บาท

100,000.00 97,300.00 บรรลุวัตถุประสงค8 1.  นักศึกษามีอัตลักษณ8 “ซื่อสัตย8 มีวินัย ใฝ6เรียนรู�” 

2. นักศึกษาได�มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมที่สร�างอัตลักษณ8และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค8

3. นักศึกษาสามารถปรับตัวและใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัยได�อย�าง

เหมาะสม

1. เป4นกิจกรรมที่มีระยะเวลาในการ

ดําเนินงานนานหลายวันจึงควรแบ�งนักศึกษา

และอาจารย8เป4นพี่เลี้ยงทุกกิจกรรม

2. ควรแยกกิจกรรมในแต�ละสาขาเพราะอัต

ลักษณ8 ของแต�ละสาขาก็มีความแตกต�างกัน

ควรแยกทํากิจกรรมเป4น 3 สาขาตามอัตลักษณ8

ของสาขานั้นๆ

1. เพื่อส�งเสริมนักศึกษาให�มีสุขภาพ

ร�างกายที่แข็งแรง 

2. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาเป4นผู�มีน้ําใจ

นักกีฬา และเกิดความสมัครสมาน

สามัคคี 

3. เพื่อให�นักศึกษาได�มีความสุขและ

ผ�อนคลายจากการเล�าเรียน

1. เชิงปริมาณ

     - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผลการ

ดําเนินงาน นักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรมในส�วนของการแข�งขันกีฬา 

การเดินขบวนพาเหรด การแสดงภาคสนาม การเชียร8 และฝ6ายการ

เตรียมงานต�างๆ จํานวน 169 คน

     - จํานวนรางวัลไม�น�อยกว�า 2 รางวัล ผลการดําเนินงาน รางวัลที่

ได�รับ จํานวน 6 รางวัล ได�แก� 1. หมากรุกหญิงเดี่ยว (ทอง) 2. 

หมากรุกชายเดี่ยว (ทอง) 3. หมากฮอสหญิงเดี่ยว (เงิน) 4. หมาก

ฮอสชายคู� (ทองแดง) 5. ตะกร�อชาย (ทองแดง) 6. บาส (ทองแดง)

2. เชิงคุณภาพ

     - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรมมากกว�าหรือเท�ากับ 

ระดับ 3.51 ผลการดําเนินงาน 3.78

     - ความพึงพอใจในการทํางานเป4นทีมมากกกว�าหรือเท�ากับ 

ระดับ 3.51 ผลการดําเนินงาน 3.96

     - ความพึงพอในการมีความรับผิดชอบและตรงต�อเวลามากกว�า

หรือเท�ากับ ระดับ 3.51 ผลการดําเนินงาน 4.23

150,000.00 149,999.00 กิจกรรมกีฬาดอนขังใหญ�เป4นกิจกรรมที่นักศึกษาได�ฝ&กการวางแผนการทํางานเป4นทีม และต�องมีการฝ&กภาวะการเป4น

ผู�นําที่ดี จึงจะทําให�งานทุกอย�างประสบผลสําเร็จ ซึ่งจากกิจกรรมนี้นักศึกษาได�ฝ&กการวางแผนการแข�ไขปiญหา และมี

การฝ&กซ�อมการแข�งขันกีฬาทําให�มีสุขภาพร�างกายที่แข็งแรง มีการวางแผนการทํางานเป4นทีม แบ�งหน�าที่การรับผิดชอบ

ได�ดีเยี่ยม มีน้ําใจต�อกันในการทํางานเป4นกลุ�มคณะ รู�จักการให�อภัยกัน มีความสามัคคีกันทํางานเพิ่มมากขึ้น

1. ระบบการวางแผนการทํางานโดยมีการกระจายงานตาม

สาขาวิชาให�รับผิดชอบ 

2. ระบบการกํากับติดตามการทํางานที่มอบหมายให� เป4นลําดับ 

โดยตรวจสอบผ�านทางสโมสรนักศึกษาและรายงานให�กับอาจารย8

ฝ6ายรองกิจการนักศึกษาทราบอีกครั้งหนึ่ง

3. ระบบการแก�ไขปiญหา โดยการประชุมหลังการทํางานทุก

สัปดาห8ตลอดช�วงเวลาที่จัดกิจกรรมดอนขังใหญ�

4. ระบบการสร�างขวัญกําลังใจให�กับทีมงานที่ทํางาน โดยมีการจัด

เลี้ยงขอบคุณและกล�าวขอบคุณทุกคนที่ได�ร�วมกันทํางานให�สําเร็จ

ลุล�วงไปได�ด�วยดี

กิจกรรมที่ 3 สร�างเสริมสุขภาวะที่ดีแก�นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (200,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา

กิจกรรมที่ 2 กีฬาดอนขังใหญ�เกมส8 (150,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาอัตลักษณ8และคุณลักษณะที่พึงประสงค8 คณะพยาบาลศาสตร8ประจําปWการศึกษา 2561 (100,000) คณะพยาบาลศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่ 1 ส�งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

    1. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา ได�สืบ

สานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ของไทย

    2. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาสร�าง

สัมพันธภาพที่ดีระหว�างกัน ตลอดจน

การร�วมแรง ร�วมใจกัน

    3. เพื่อให�นักศึกษามีสุขภาวะทาง

สังคมที่ดี

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนักศึกษามีสุขภาวะทางสังคมที่ดี 1. เชิงปริมาณ

        ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพด�วย

กีฬาและนันทนาการ  ร�อยละ 80

2. เชิงคุณภาพ

        1) ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ระดับ 3.51

        2) ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ระดับ

 3.51

15,000.00 15,000.00 การดําเนินงานโครงการเป4นไปด�วยความเรียบร�อยตามตัวชี้วัดบรรลุตามเป?าหมาย 1. นักศึกษา ได�สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

2. นักศึกษาได�สร�างสัมพันธภาพที่ดีระหว�างกัน ตลอดจนการร�วม

แรง ร�วมใจกัน

3. นักศึกษามีสุขภาพร�างกายที่สมบูรณ8แข็งแรง และ มีความ

สามัคคีในหมู�คณะ

5. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี และเป4นแบบอย�าง ต�นแบบที่ดีแก�

เพื่อนๆในคณะ

ความสามัคคีและความร�วมมือร�วมใจ ขาดบุคลากรในการช�วยติดต�อประสานงาน

กิจกรรมย�อยที่ 2 EnTech Smart 

Student and Music Challenge 4.0

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

    1. เพื่อให�นักศึกษารู�และเข�าใจถึง

บุคลิกภาพที่เป4นจุดด�อยและจุดเด�น

ของตนเองและสามารถนําความรู�ที่ได�รับ

ไปปรับและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

ให�เหมาะสมและดียิ่งขึ้น

    2. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาใช�เวลา

ว�างให�เป4นประโยชน8และห�างไกลจากยา

เสพติด

    3. เพื่อให�นักศึกษามีสุขภาวะที่ดี

ก�อให�เกิดความสุขและส�งผลให�ถึง

สุขภาพร�างกาย

    4. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาเตรียม

ความพร�อมมีความเป4นมืออาชีพก�อน

เข�าฝ&กประสบการณ8วิชาชีพและสหกิจ

ศึกษา

    5. เพื่อเป4นการสร�างความสามัคคี

นักศึกษามีสุขภาวะที่ดี การสร�างความสามัคคีภายในหมู�คณะ  1. เชิงปริมาณ

        ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพด�วย

กีฬาและนันทนาการ  ร�อยละ 80

  2. เชิงคุณภาพ

        1) ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ระดับ 3.51

        2) ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ระดับ

 3.51

20,000.00 7,000.00 การดําเนินงานโครงการเป4นไปด�วยความเรียบร�อยตามตัวชี้วัดบรรลุตามเป?าหมาย 1. สร�างความสัมพันธ8อันดีระหว�างรุ�นพี่ กับรุ�นน�อง และ

คณาจารย8ภายในคณะ

2. นักศึกษาใช�เวลาว�างให�เป4นประโยชน8และห�างไกลจากยาเสพติด

3. นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดีก�อให�เกิดความสุขและส�งผลให�

สุขภาพร�างกายดีในที่สุด

4. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี และแต�งกายถูกระเบียบของ

มหาวิทยาลัย

ความสามัคคีและความร�วมมือร�วมใจ  ขาดบุคลากรในการช�วยติดต�อประสานงาน และ

ความยากลําบากในการเบิกจ�าย

กิจกรรมย�อยที่ 3 กีฬาวิศวกรรมสัมพันธ8

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

    1. เพื่อสร�างความสัมพันธ8ที่ดี

ระหว�างนักศึกษาโดยใช�กิจกรรม

สันทนาการและนันทนาการ

    2. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาใช�เวลา

ว�างให�เป4นประโยชน8และห�างไกลจากยา

เสพติด

    3. เพื่อให�นักศึกษามีสุขภาวะที่ดี

ส�งผลให�ถึงสุขภาพร�างกายและการ

สร�างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สร�างความสัมพันธ8ที่ดีระหว�างนักศึกษา สุขภาวะที่ดีของนักศึกษา 1. เชิงปริมาณ

        ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพด�วย

กีฬาและนันทนาการ  ร�อยละ 80

2. เชิงคุณภาพ

        1) ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ระดับ 3.51

        2) ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ระดับ

 3.51

15,000.00 15,000.00 1. นักศึกษามีความสัมพันธ8อันดีผ�านกิจกรรมสันทนาการและนันทนาการ

2. นักศึกษาใช�เวลาว�างให�เป4นประโยชน8และห�างไกลจากพิษภัยของยาเสพติด

3. นักศึกษามีสุขภาวะที่ดีส�งผลให�ถึงสุขภาพร�างกายและการสร�างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ความสามัคคีและความร�วมมือร�วมใจ ขาดบุคลากรในการช�วยติดต�อประสานงาน ความยากลําบากในการเบิกจ�าย

กิจกรรมย�อยที่ 4 เข�าร�วมกีฬาระหว�าง

คณะดอนขังใหญ� ประจําปW 2561

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

    1. เพื่อเสริมสร�างสุขภาวะนักศึกษา

ให�แข็งแรง และความมีน้ําใจนักกีฬา

    2. เพื่อเสริมสร�างความสัมพันธ8

ระหว�างนักศึกษากับนักศึกษา

    3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

สร�างความสัมพันธ8ที่ดีระหว�างนักศึกษา สุขภาวะที่ดีของนักศึกษา 1. เชิงปริมาณ

        ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพด�วย

กีฬาและนันทนาการ  ร�อยละ 80

2. เชิงคุณภาพ

        1) ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ระดับ 3.51

        2) ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ระดับ

 3.51

15,000.00 15,000.00 1. นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงและมีน้ําใจนักกีฬา

2. นักศึกษามีความสัมพันธ8ที่ดีกับนักศึกษาในคณะและต�างคณะมากขึ้น

3. นักศึกษามีศักยภาพในการทํากิจกรรมและการเรียนมากขึ้น

1. ความสามัคคีและความร�วมมือร�วมใจ

2. ความมีน้ําใจนักกีฬา

หนา้ที� 36



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนให�

นักศึกษาจัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพ

อนามัย และสุขภาวะแก�นักศึกษาทั้ง

ด�านร�างกายและจิตใจ

2. เพื่อสนับสนุนให�นักศึกษาเป4นผู�มี

สุขภาพร�างกายแข็งแรง ใช�เวลาว�างให�

เกิดประโยชน8และห�างไกลยาเสพติด

3. เพื่อให�นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค8

นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี นักศึกษาใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน8

และห�างไกลยาเสพติด

1. เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม ผลการดําเนินงาน 1,200 

คน

2. เชิงคุณภาพ 

 - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผล

การดําเนินงาน ร�อยละ 100

  - ระดับการประเมินด�านสุขภาวะของนักศึกษา ไม�น�อยกว�าร�อยละ

 90 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

160,000.00 158,328.45 ผลการวิเคราะห8ข�อมูลทั่วไปของกลุ�มเป?าหมาย

  การประเมินการจัดโครงการสร�างอัตลักษณ8 และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค8 กิจกรรม กีฬาดอนขังใหญ�เกมส8 

ระหว�างวันที่ 1 กันยายน - 30 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี โดยแจกแบบประเมินให�แก�นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8ที่เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 1,000 ชุด

 และได�รับแบบประเมินคืนจํานวน 997 ชุด คิดเป4นร�อยละ 99.70

 ผลการวิเคราะห8ข�อมูลทั่วไปของกลุ�มเป?าหมายในกิจกรรมดังกล�าว ปรากฏผลดังรายละเอียดต�อไปนี้ จํานวนนักศึกษาที่

เข�าร�วมโครงการจํานวน 997 คนพบว�า นักศึกษาที่ตอบแบบประเมินศึกษาในหลักสูตร ได�แก� รัฐประศาสนศาสตร8 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ตามลําดับ

 ผลการวิเคราะห8คะแนนการประเมินตามวัตถุประสงค8ของกลุ�มเป?าหมาย

  ผลการวิเคราะห8คะแนนการประเมินตามวัตถุประสงค8ของกลุ�มเป?าหมายพบว�าความพึงพอใจของการเข�าร�วมกิจกรรม

 นักศึกษามีความพึงพอใจร�อยละ 92.33 ซึ่งเกณฑ8การแปรผลอยู�ในระดับมากที่สุด

ความรู� คุณธรรม กระบวนการเรียนรู� กระบวนการเรียนรู� และ

บูรณาการการศึกษากับชุมชนสังคมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพแก�นักศึกษา เป4น

สิ่งจําเป4นที่นักศึกษาควรรู� ซึ่งนักศึกษาต�องแสดงออกถึงลักษณะ

อันพึงประสงค8 6 ด�าน ประกอบด�วย ด�านคุณธรรมจริยธรรม 

จรรยาบรรณ ด�านความรู� ด�านทักษะทางปiญญา ด�านทักษะ

ความสัมพันธ8ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะด�าน

การคิดวิเคราะห8เชิงตัวเลข และการใช�เทคโนโลยี เพื่อช�วยพัฒนา

นักศึกษาให�ครบทุกทักษะ ได�รับความรู�และสามารถปฏิบัติได� 

รวมถึงการเรียนรู�สังคมสู�การนําไปใช�ในอนาคต

นักศึกษาขาดความพร�อมในการเข�าฟiง ควรประชาสัมพันธ8ให�นักศึกษาลงทะเบียนเข�าร�วม

กิจกรรมอย�างทั่วถึง

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “ลูก

มนุษย8 เป4นคนดี มีวินัย ใฝ6เรียนรู�” 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา

 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

2. ทบทวนแผนและจัดทําแผนกิจการ

นักศึกษาของคณะฯ ปWการศึกษา 62

นักศึกษามีความรู�ด�านการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก�นักศึกษา

นักศึกษานําความรู�เกี่ยวกับการพัฒนา

ศักยภาพ ไปใช�ในการวางแผนการจัด

โครงการ/กิจกรรมในระหว�างจัด

กิจกรรมและนําเสนองานได�

1. เชิงปริมาณ

    1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?หมาย 50 คน ผลการดําเนินงาน

 50 คน

2. เชิงคุณภาพ  

    1) พัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร8และ

สังคมศาสตร8 ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90ผลการดําเนินงาน 93.60

    2) นักศึกษามีทักษะการจัดทําแผนกิจการนักศึกษาของคณะฯ 

ปWการศึกษา 62ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90  ผลการดําเนินงาน 91.80

90,000.00 90,000.00 กลุ�มเป?าหมาย

          กลุ�มเป?าหมายของโครงการสร�างอัตลักษณ8และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค8  โครงการพัฒนาสุขภาวะ

ของนักศึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาวันศุกร8ที่ 29  มีนาคม 2562 ถึง วันอาทิตย8 ที่ 31 มีนาคม 2562

 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได�แก� นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 จํานวน 50 คน

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม

 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา วันศุกร8ที่ 29 มีนาคม 2562 ถึง วัน

อาทิตย8 ที่ 31 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1. ทดสอบความรู�ก�อนการอบรม

 2. วิทยากรบรรยายความรู�ด�านการประกันคุณภาพแก�นักศึกษา

 3. ทดสอบความรู�หลังการอบรม

 4. ใบงาน

เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บข�อมูล

ประเมินโครงการด�วยแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น 3 ด�าน ได�แก� 

1. แบบทดสอบ

2. ความพึงพอใจต�อการดําเนินกิจกรรม 

3. ความคิดเห็นต�อประโยชน8จากการร�วมกิจกรรมและนําไปประยุกต8ใช�

วิธีการเก็บข�อมูล

 1. คณะกรรมการดําเนินงานทดสอบความรู�ก�อนการอบรมของนักศึกษา

2. คณะกรรมการดําเนินงานนําส�งแบบฟอร8มและแบบประเมินแก�ผู�เข�าร�วมโครงการในระหว�างการลงทะเบียน

กิจกรรมรับฟiงแนวทางการปฎิบัติงานจากมหาวิทยาลัยศรี

นครินทร8วิโรฒ ทําให�นักศึกษาได�รับ

 1. แนวทางในการจัดการขั้นตอนการทํางานและการวางแผนงาน

อย�างประสิทธิภาพ 

 2. การปลูกฝiงจากรุ�นสู�รุ�นเพื่อให�การทํางานสะดวกมากยิ่งขึ้น

 3. การรับผิดชอบหน�าที่ที่ได�รับผิดชอบให�มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมสานสัมพันธ8จากรุ�นพี่สู�รุ�นน�อง 

 1. การรับฟiงความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการวางแผนงานในปW

ต�อไป

 2. รุ�นพี่ถ�ายทอดความรู�และความสามารถให�กับรุ�นน�อง

 3. การทํากิจกรรมสานสัมพันธ8ระหว�างรุ�นพี่และรุ�นน�อง

    นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 มหาวิทยาราช

ภัฏเพชรบุรีได�รับความรู�ในด�านการวางแผนการจัดกิจกรรมและ

การดําเนินงานเป4นขั้นตอนและปลูกฝiงนักศึกษาให�รักในการจัด

กิจกรรมและการเรียนควบคู�กันไปเพื่อให�นักศึกษาก�าวสู�การ

ทํางานได�อย�างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการจัดทําแผนกิจการนักศึกษาปWการศึกษา 2562

กิจกรรมย�อยที่ 1 การเสริมสร�างทักษะ

ชีวิตการรู�เท�าทันสื่อศตวรรษที่ 21 MS 

Media Literacy 21

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการตระหนักถึง

ความสําคัญของการเป4นผู�รู�เท�าทันสื่อ

2. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษานําความรู�

เรื่องการรู�เท�าทันสื่อมาใช�ประโยชน8ใน

การดําเนินชีวิตได�

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วม  จํานวนองค8

ความรู�

นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและ

นําความรู�มาใช�ประโยชน8

4.1 เชิงปริมาณ  จํานวนองค8ความรู�  5  ชุด / 5  ชุด

4.2 เชิงคุณภาพ  นักศึกษามีความตระหนัก  ระดับมาก / ระดับมาก

4.3 เชิงเวลา  เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ไตรมาส 4 / ไตรมาส 4

4.4 เชิงงบประมาณ  เป4นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ  10,000  / 

10,000

       บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

10,000.00 10,000.00 นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการเป4นผู�รู�เท�าทันสื่อและสามารถนําความรู�มาใช�ประโยชน8ในการดําเนินชีวิตได� การตระหนักถึงการรู�เท�าทันสื่อทําให�สามารถสื่อสารได�อย�าง

สร�างสรรค8เป4นการสร�างความเข�มแข็งให�กับโครงสร�าง

ประชาธิปไตยของสังคมได�

กิจกรรมที่ 4 กีฬาระหว�างคณะครั้งที่ 32 ดอนขังใหญ�เกมส8 (160,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาผู�นําสโมร8สรนักศึกษา (90,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (220,000) คณะวิทยาการจัดการ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่ 2 การสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีไทยปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม�คณะวิทยาการจัดการ

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาใหม�คณะ

วิทยาการจัดการมีความรู�ความเข�าใจใน

กระบวนการเรียนการสอน

2. เพื่อให�นักศึกษาใหม�สามารถปฏิบัติ

ตนและปรับตัวให�เข�ากับสังคมใน

มหาวิทยาลัยได�

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วม  ร�อยละของ

ผู�สําเร็จการศึกษา

นักศึกษาใหม�ของคณะมีความรู�และ

สามารถปฏิบัติตนและปรับตัวได�

1. เชิงปริมาณ  ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษา   ร�อยละ 95/  ร�อยละ

 95

2. เชิงคุณภาพ  นักศึกษามีความรู�ปรับตัวได�   ระดับมาก  / ระดับ

มาก

3. เชิงเวลา  เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ไตรมาส 4  /  ไตรมาส 4

4. เชิงงบประมาณ  เป4นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ   20,000   / 

20,000

       บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาใหม�มีความรู�ความเข�าใจและสามารถปรับตัวให�เข�ากับสังคมในมหาวิทยาลัยได� การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�ช�วยให�นักศึกษาปฏิบัติตน

ได�อย�างเหมาะสมสร�างความสมานฉันท8ที่ดี  สามารถพัฒนาทักษะ

ชีวิตให�กับนักศึกษาใหม�ได�

กิจกรรมย�อยที่ 3 การค�ายพุทธบุตรอุ�น

ไอไตรสิกขา

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาได�รับการ

ส�งเสริมปลูกฝiงด�านคุณธรรมและ

จริยธรรมตามหลักไตรสิกขา

2.เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษานําแนวคิด

หลักไตรสิกขาที่เป4นประโยชน8มาใช�ใน

การดําเนินชีวิตได�

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วม  และจํานวนองค8ความรู�นักศึกษามีความตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี1. เชิงปริมาณ  จํานวนองค8ความรู� 10  เรื่อง / 10  เรื่อง

2. เชิงคุณภาพ  นักศึกษามีความตระหนัก ระดับมาก /  ระดับมาก

3. เชิงเวลา  เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 2  /ไตรมาส 3

4. เชิงงบประมาณ  เป4นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ   40,000   /  

40,000

       บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

40,000.00 40,000.00 นักศึกษาตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาและสามารถนําแนวคิดหลักไตรสิกขาที่เป4นประโยชน8

มาใช�ในการดําเนินชีวิตได�

 นักศึกษาได�มีการพัฒนาจิตใจเป4นแนวทางการประพฤตตนที่ดี  

ให�มีทักษะในการดําเนินชีวิต  “เก�ง  ดี  และมีความสุข”

 ในไตรมาส 2  ที่ผ�านมาทางมหาวิทยาลัยมี

กิจกรรมที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเป4นจํานวน

มากจึงทําให�แผนงานการจัดกิจกรรมในไตร

มาส 2  ของคณะที่เตรียมไว�ต�องมีการ

ปรับเปลี่ยน

กิจกรรมส�วนกลางของทางมหาวิทยาลัยควรลด

น�อยลง

เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ8ระหว�าง

บุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ

การวิเคราะห8เชิงตัวเลขและการใช�

เทคโนโลยี การใช�เวลาว�างให�เกิด

ประโยชน8ไม�ข�องเกี่ยวกับยาเสพติด 

และการนําหลักประชาธิปไตยมาใช�ใน

การดําเนินกิจกรรม

1. เชิงปริมาณ  200 คน 200 คน

2. เชิงคุณภาพ  

      1) ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม 3.51 4.52 ร�อยละ

ของนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะทาง  ปiญญาทักษะ

ความสัมพันธ8ระหว�างบุคคลและความ  รับผิดชอบ  และทักษะการ

วิเคราะห8เชิงตัวเลข การ สื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการนําหลักประชาธิปไตยมาใช�ในการดําเนินกิจกรรม 4.00 4.50

3. เชิงเวลา ไตรมาส4 ไตรมาส4

4. เชิงงบประมาณ 25,000 25,000

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

25,000.00 25,000.00 เป4นกิจกรรมที่ส�งเสริมให�นักศึกษามีสุขภาพที่สมบูรณ8แข็งแรง เปW�ยมด�วยคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ 

ปลูกฝiงความเป4นประชาธิปไตย พร�อมทั้งพัฒนาทักษะด�านความสัมพันธ8ระหว�างบุคคล มีทักษะการวิเคราะห8เชิงตัวเลข

และการใช�เทคโนโลยี รวมถึงการใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน8ไม�ข�องเกี่ยวกับยาเสพติด

 เป4นกิจกรรมที่ส�งผลให�นักศึกษาใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน8 มี

สุขภาพที่แข็งแรง เกิดความสามัคคี รู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย และอยู�

ร�วมกับผู�อื่นในสังคมได�อย�างเป4นสุข

1. เพื่อให�นักศึกษาได�กระตุ�นทักษะการ

มีสติ และสมาธิในการเรียนและ

ชีวิตประจําวัน

2. เพื่อให�นักศึกษาสามารถวางแผน

เป?าหมายการเรียนและชีวิตได�ด�วยตนเอง

3. เพื่อให�นักศึกษาสามารถเรียนรู�จาก

เพื่อนและมีความสัมพันธ8ที่ดีต�อกัน

นักศึกษาชั้นปWที่ 1 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 108 คน ได�รับการ

กระตุ�นการมีสติและสมาธิในการเรียน

และชีวิตประจําวัน

 1. นักศึกษาชั้นปWที่ 1 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีสมาธิในการเรียนยามนาน

มากขึ้น

 2. สามารถวางแผนเป?าหมายในการ

เรียนและชีวิตได�ด�วยตัวเอง

1. เชิงปริมาณ

          - จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ  60 คน   ผลการดําเนินงาน 

108 คน

2. เชิงคุณภาพ

          - นักศึกษาได�กระตุ�นทักษะการมีสติและสมาธิในการเรียน

และชีวิตประจําวัน  ระดับมาก  ผลการดําเนินงาน ระดับมากที่สุด

          - นักศึกษาสามารถวางแผนเป?าหมายการเรียนและชีวิตได�

ด�วยตัวเอง  ระดับมาก ผลการดําเนินงาน ระดับมากที่สุด

          - นักศึกษาสามารถเรียนรู�จากเพื่อนและมีความสัมพันธ8ที่ดี

ต�อกัน ระดับมาก  ผลการดําเนินงาน ระดับมากที่

   การดําเนินโครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  2 วัน ผล

การดําเนินงาน 2 วัน 

3. เชิงงบประมาณ 

          ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 30,000 

บาท เบิกจ�ายจริง 30,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

30,000.00 30,000.00 นักศึกษามีสติ และสมาธิ ในการเรียนและชีวิตประจําวัน นักศึกษาได�กระตุ�นทักษะการฟiงอย�างมีสติและเป}ดรับสิ่ง

ใหม� ๆ มีทักษะความรู� ด�านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ และทักษะสัมพันธ8ระหว�างบุคคล

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาสุขภาวะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี (210,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา (180,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 10 บริการดูแลสุขภาพของนักศึกษา (100,000) คณะพยาบาลศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อให�มีเวชภัณฑ8ที่พร�อมในด�านการ

รักษาพยาบาลเบื้องต�น ให�กับผู�ที่มารับ

บริการ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  และ

ครอบคลุมทุกกลุ�มโรค

2.  ผู�รับบริการได�รับความสะดวก พึง

พอใจต�อการให�บริการ ศูนย8

วิทยาศาสตร8สุขภาพ  อย�างต�อเนื่อง

3. เตรียมความพร�อมเพื่อสนับสนุน 

การออกหน�วยของนักศึกษา/อาจารย8  

ในการทํากิจกรรมนอกสถานที่

1. เชิงปริมาณ  

          จํานวนผู�เข�ารับบริการ (จํานวนบุคลากร/นักศึกษา/นักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) เป?าหมาย 1,000 คน 

ผลการดําเนินงาน 477 คน

2. เชิงคุณภาพ  

           มียาและเวชภัณฑ8พร�อมในการให�บริการและคลอบคลุม

ทุกกลุ�มโรค เป?าหมาย ไม�น�อยกว�า 3.51 ผลการดําเนินงาน ระดับดี 

    

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 3 ผล

การดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3

4. เชิงงบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ�ายจริง 95,000 บาท 

คงเหลือ 5,000 บาท

100,000.00 95,000.00 1. ยาเพียงพอต�อการให�บริการ บุคลากร/นักศึกษา/นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

2. บุคลากร/นักศึกษา/นักเรียนโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีความพึงพอใจและประทับใจในการ

ให�บริการ

3. บุคลากร/นักศึกษา/นักเรียนโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีสุขภาพร�างกายแข็งแรง มียาและ

เวชภัณฑ8ที่ให�การรักษา และไม�เสียค�าใช�จ�าย

4. ส�งเสริมสร�างเสริมสุขภาวะทางด�านสุขภาพที่ดีให�แก�บุคลากร/นักศึกษา/นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี

 ความเสี่ยง

 - ยาและเวชภัณฑ8ไม�เพียงพอต�อผู�มารับบริการ

 - นักศึกษามาขอรับกระเป|ายาโดยที่ไม�มา

ติดต�อล�วงหน�าก�อน อาจจะมีกระเป|ายาไม�

เพียงพอ

 - ผู�มารับบริการอาจมีอาการแพ�ยา

 - อาการบางอาการของผู�มารับบริการไม�มียา

ที่สามารถให�การรักษาได�/หรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน

ขั้นรุนแรงที่ไม�สามารถทําการรักษาได�

 - เตียงให�บริการผู�ป6วยมีจํานวนที่น�อยไม�

เพียงพอต�อการให�บริการ

แนวทางแก�ไข/ป?องกันความเสี่ยง

 - วางแผนการเบิกจ�ายยา และตรวจเช็ควัน

เดือนปW ที่หมดอายุของยา

 - จัดซื้อกระเป|ายา และจัดเตรียมความพร�อม

ในการให�บริการ

 - ซักประวัติก�อนทุกครั้ง ก�อนวินิจฉัยโรค และ

ไม�ควรลืมถาม “แพ�ยาแพ�อาหารอะไรหรือไม�”

 และหลังจ�ายยาควรให�คําปรึกษาและแนะนํา

 1) เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาทํางาน

ร�วมกับผู�อื่นได�มีความสามัคคีในหมู�คณะ

 2) เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามีความ

รับผิดชอบ

 3) เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาได�แสวงหา

ความรู�ใหม�และมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค8

 4) เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามีวินัย

เคารพกติกา รู�แพ� รู�ชนะ

 5) เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามีสุขภาพ

ร�างกายที่แข็งแรง

ดําเนินการจัดกิจกรรมจนสําเร็จตามแผนกําหนดไว�ที่นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ8 แข็งแรง1. เชิงปริมาณ

      เป?าหมาย = นักศึกษาเข�าร�วมโครงการไม�น�อยกว�าร�อละ 90 

      ผลการดําเนินงาน = นักศึกษาเข�าร�วมโครงการร�อยละ 90 

2. เชิงคุณภาพ

      เป?าหมาย - นักศึกษาสามารถทํางานร�วมกับผู�อื่นได�

                    - นักศึกษามีความสามัคคีในหมู�คณะ

                    - นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

                    - นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร�างสรรค8

                    - นักศึกษามีวินัยเคารพกติกา รู�แพ� รู�ชนะ

                    - นักศึกษาตระหนักถึงการมีสุขภาพร�างกายที่

แข็งแรง

       ผลการดําเนินงาน 

                    - จัดการแข�งขันกีฬา จํานวน 14 ชนิดกีฬาและ

กรีฑาประเภทลู� - ลานจํานวน 17 รายการ

3. เชิงเวลา 

      เป?าหมาย = กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 31 

ต.ค. 61 

499,990.00 491,492.00 นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ8 แข็งแรง มีน้ําใจเอื้อเฟ �อเผื่อแผ� มีความรัก และเกิดความสามัคคีในหมู�คณะ ได�

พัฒนาตนเองให�เป4นผู�ที่มีความสมบูรณ8พร�อมในทุกๆ ด�าน เพื่อให�นักศึกษาได�รับประสบการณ8ทางการกีฬา ก�าวไปสู�การ

เป4นนักกีฬาในการแข�งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ8 การแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย การแข�งขันระดับ

จังหวัดและระดับชาติต�อไป

นักศึกษามีการทํางานร�วมกับเพื่อนๆมีความช�วยเหลือซึ่งกันและ

กัน และเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย

กิจกรรมที่ 11 โครงการ การจัดการแข�งขันกีฬาระหว�างคณะ ครั้งที่ 32 “ดอนขังใหญ�เกมส8” (499,990) ศูนย8กีฬาและนันทนาการ

กิจกรรมที่ 12 การเข�าร�วมการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง (1,145,320) ศูนย8กีฬาและนันทนาการ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1) เพื่อสร�างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ในด�านความรับผิดชอบ การมีระเบียบ

วินัยในการปฏิบัติงาน และการเสียสละ

เพื่อส�วนรวม

2) เพื่อสร�างเสริมให�นักศึกษามีทักษะ

ความสัมพันธ8ระหว�างบุคคล การทํางาน

เป4นทีม เกิดความรักความสามัคคีในหมู�

คณะ

3) เพื่อส�งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของ

นักศึกษาให�ตระหนักถึงการใช�เวลาว�าง

ให�เกิดประโยชน8เพื่อห�างไกลยาเสพติด

ดําเนินการจัดกิจกรรมจนสําเร็จตาม

แผนกําหนดไว�ที่

นักศึกษาประสบความสําเร็จได�ผ�าน

รอบคัดเลือกเพื่อไปแข�งขันในรอบ

มหกรรม

1. เชิงปริมาณ

      เป?าหมาย = นักศึกษาเข�าร�วมโครงการไม�น�อยกว�าร�อละ 90 

      ผลการดําเนินงาน = นักศึกษาเข�าร�วมโครงการร�อยละ 90 

2. เชิงคุณภาพ

      เป?าหมาย - นักศึกษาสามารถทํางานร�วมกับผู�อื่นได�

                   - นักศึกษามีความสามัคคีในหมู�คณะ

                   - นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

                   - นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร�างสรรค8

                   - นักศึกษามีวินัยเคารพกติกา รู�แพ� รู�ชนะ

                   - นักศึกษาตระหนักถึงการมีสุขภาพร�างกายที่

แข็งแรง

    ผลการดําเนินงาน เข�าร�วมการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก จํานวน 6  

3. เชิงเวลา 

      เป?าหมาย = กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 11-16

 พ.ย.2561 

       ผลการดําเนินงาน = เป?าลุเป?าหมาย

4. เชิงงบประมาณ 

      เป?าหมาย = 1,145,320 บาท

1,145,320.00 96,170.00 เข�าร�วมการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก จํานวน 6 ประเภทกีฬา ประกอบด�วย 

ฟุตบอล ชาย, ฟุตซอล ชาย/หญิง, บาสเกตบอล หญิง, วอลเลย8บอล ชาย/หญิง, วอลเลย8บอลชายหาด ชาย/หญิง 

และเปตอง ชาย/หญิง ซึ่งผลการแข�งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได�ผ�านรอบคัดเลือกเพื่อไปแข�งขันในรอบรอบ

มหกรรมในวันที่ 9 - 21 มกราคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเรียงตาม

ประเภทกีฬาดังนี้

ชนิดกีฬา ผ�านรอบคัดเลือก ไม�ผ�านรอบคัดเลือก

1. ฟุตบอลชาย ผ�าน 

2. ฟุตซอลชาย ผ�าน 

3. ฟุตซอลหญิง ไม�ผ�าน

4. วอลเลย8บอลชายหาดชาย  ผ�าน 

5. วอลเลย8บอลชายหาดหญิง ผ�าน 

6. วอลเลย8บอลชาย ผ�าน 

7. วอลเลย8บอลหญิง ไม�ผ�าน

8. เปตองชาย ผ�าน 

9. เปตองหญิง ผ�าน 

10. บาสเกตบอล หญิง ไม�ผ�าน

สรุป ผ�านรอบคัดเลือกเพื่อไปแข�งขันในรอบรอบมหกรรมจํานวน 5 ชนิดกีฬา 

ไม�ผ�านรอบคัดเลือก จํานวน 3 ชนิดกีฬา

นักศึกษารู�จักแก�ปiญหาต�างๆในการแข�งขันกีฬาในครั้งนี้

1) เพื่อพัฒนาทักษะของนักกีฬาดาบ

ไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2) เพื่อเป4นการเตรียมความพร�อมของ

นักกีฬาที่จะเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา

มหาวิทยาลัย

ดําเนินการจัดกิจกรรมจนสําเร็จตามแผนกําหนดไว�นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

และเป4นการเตรียมความพร�อมของ

นักกีฬาที่จะเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย

1. เชิงปริมาณ

      เป?าหมาย = 10 ทีม

      ผลการดําเนินงาน = 22 ทีม

2. เชิงคุณภาพ

      เป?าหมาย - ระดับของการพัฒนาทักษะของนักกีฬา

                    - ระดับความพึงพอใจในการจัดการแข�งขัน

    ผลการดําเนินงาน = เป4นเจ�าภาพการแข�งขันและเข�าร�วมการ

แข�งขันกีฬาดาบไทยชิงแชมป�ประเทศไทยร�วมกับสมาคมกีฬาดาบ

ไทย

3. เชิงเวลา 

      เป?าหมาย = กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 15-16

 ธ.ค.2561 

       ผลการดําเนินงาน = เป?าลุเป?าหมาย

4. เชิงงบประมาณ 

      เป?าหมาย = 36,785.00 บาท

      ผลการดําเนินงาน = เบิกจ�ายจริง 32,985 บาท คงเหลือ 

3,800 บาท

36,785.00 32,985.00 กิจกรรมการแข�งขันกีฬาดาบไทยชิงแชมป�ประเทศไทย ประจําปW 2561“PBRU 2018” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ร�วมกับสมาคมกีฬาดาบไทย ได�ร�วมกันจัดการแข�งขันกีฬาดาบไทยชิงแชมป�ประเทศไทย “PBRU 2018”ระหว�างวันที่ 

15 - 16 ธันวาคม 2561 เพื่อพัฒนาทักษะของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเป4นการเตรียมความพร�อมของ

นักกีฬาที่จะเข�าร�วมการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค8

1. นักกีฬาได�มีการแข�งขันเพื่อการเตรียมความพร�อมในกีฬา

มหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทยต�างๆ

2. เป4นการให�โอกาสนักกีฬาหน�าใหม�ในการหาประสบการณ8การ

แข�งขัน

เวลาในการจัดการแข�งขันน�อยเกินไป ตารางการแข�งขันมากเกินไป ควรเพิ่มวันการแข�งขัน

1) เพื่อเพิ่มประสบการณ8ในการแข�งขัน

ให�กับนักกีฬา

2)  เพื่อสร�างผลงานให�กับมหาวิทยาลัย

กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว�นักศึกษาได�ประสบการณ8ในการแข�งขัน 1. เชิงปริมาณ

      เป?าหมาย = นักศึกษาเข�าร�วมโครงการไม�น�อยกว�าร�อละ 90 

      ผลการดําเนินงาน = นักศึกษาเข�าร�วมโครงการร�อยละ 90 

2. เชิงคุณภาพ

      เป?าหมาย - นักศึกษาได�ประสบการณ8ในการแข�งขัน

                    - ได�รับรางวัล

    ผลการดําเนินงาน = เข�าร�วมการแข�งขัน ณ สนามแฟชั่น ไอส8

แลนด8ออลล8 ศูนย8การค�าแฟชั่นไอส8แลนด8 มีนบุรี

3. เชิงเวลา 

      เป?าหมาย = กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 19-29

 ธ.ค.2561 

       ผลการดําเนินงาน = เป?าลุเป?าหมาย

4. เชิงงบประมาณ 

      เป?าหมาย = 23,650 บาท

      ผลการดําเนินงาน = เบิกจ�ายจริง 23,650 บาท

23,650.00 23,650.00 เข�าร�วมการแข�งขัน ณ สนามแฟชั่น ไอส8แลนด8ออลล8 ศูนย8การค�าแฟชั่นไอส8แลนด8 มีนบุรี นักกีฬาได�รับประสบการณ8ใหม�ๆและนําข�อบกพร�องมาแก�ไขและพัฒนาต�อๆไป

กิจกรรมที่ 13 การจัดการแข�งขันกีฬาดาบไทยชิงแชมป�ประเทศไทย ประจําปW 2561 “PBRU 2018” (36,785) ศูนย8กีฬาและนันทนาการ

กิจกรรมที่ 14 การเข�าร�วมการแข�งขัน เอไอเอส ฟุตซอล เอฟเอคัพ ประจําปW 2561 “AIS Futsal F.A.Cup 2018” (23,650) ศูนย8กีฬาและนันทนาการ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1) เพื่อเพิ่มประสบการณ8ในการแข�งขัน

ให�กับนักกีฬา

2)  เพื่อสร�างผลงานให�กับมหาวิทยาลัย

กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว�นักศึกษาได�ประสบการณ8ในการแข�งขัน และทําชื่อเสียงให�มหาวิทยาลัย1. เชิงปริมาณ

      เป?าหมาย = นักศึกษาเข�าร�วมโครงการไม�น�อยกว�าร�อละ 90 

      ผลการดําเนินงาน = นักศึกษาเข�าร�วมโครงการร�อยละ 90 

2. เชิงคุณภาพ

      เป?าหมาย - นักศึกษาได�ประสบการณ8ในการแข�งขัน

                    - ได�รับรางวัล

    ผลการดําเนินงาน = เข�าร�วมการแข�งขันและเป4นเจ�าภาพจัด

แข�งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแห�งประเทศไทย “FUTSAL LEAGUE 

DIVISION 1” ประจําปW 2561

3. เชิงงบประมาณ 

      เป?าหมาย = 54,260 บาท

      ผลการดําเนินงาน = เบิกจ�ายจริง 54,260 บาท

54,260.00 54,260.00 เข�าร�วมการแข�งขันและเป4นเจ�าภาพจัดแข�งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแห�งประเทศไทย “FUTSAL LEAGUE DIVISION 1” 

ประจําปW 2561

นักกีฬาได�รับประสบการณ8ใหม�ๆและนําข�อบกพร�องมาแก�ไขและพัฒนาต�อๆไป

กิจกรรมที่ 15 เข�าร�วมการแข�งขันและเป4นเจ�าภาพจัดแข�งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแห�งประเทศไทย “FUTSAL LEAGUE DIVISION 1” ประจําปW 2561 (54,260) ศูนย8กีฬาและนันทนาการ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1) เพื่อสร�างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ในด�านความรับผิดชอบ การมีระเบียบ

วินัยในการปฏิบัติงาน และการเสียสละ

เพื่อส�วนรวม

2) เพื่อสร�างเสริมให�นักศึกษามีทักษะ

ความสัมพันธ8ระหว�างบุคคล การทํางาน

เป4นทีม เกิดความรักความสามัคคีในหมู�

คณะ

3) เพื่อส�งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของ

นักศึกษาให�ตระหนักถึงการใช�เวลาว�าง

ให�เกิดประโยชน8เพื่อห�างไกลยาเสพติด

กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว� มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได�รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1. เชิงปริมาณ

      เป?าหมาย = นักศึกษาเข�าร�วมโครงการไม�น�อยกว�าร�อละ 90 

      ผลการดําเนินงาน = นักศึกษาเข�าร�วมโครงการร�อยละ 90 

2. เชิงคุณภาพ

      เป?าหมาย - นักศึกษาสามารถทํางานร�วมกับผู�อื่นได�

                    - นักศึกษามีความสามัคคีในหมู�คณะ

                    - นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

                    - นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร�างสรรค8

                    - นักศึกษามีวินัยเคารพกติกา รู�แพ� รู�ชนะ

                    - นักศึกษาตระหนักถึงการมีสุขภาพร�างกายที่

แข็งแรง

    ผลการดําเนินงาน = เข�าร�วมแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 46“ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส8” รอบมหกรรม 

จํานวน  11 ชนิดกีฬา

3. เชิงเวลา 

      เป?าหมาย = กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 9-21 

ม.ค.2562

       ผลการดําเนินงาน = เป?าลุเป?าหมาย

1,776,040.00 1,666,800.00 เข�าร�วมแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย ครั้งที่ 46“ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส8” รอบมหกรรม จํานวน  11 

ชนิดกีฬา ประกอบด�วย  ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย บาสเก็ตบอลหญิง วอลเลย8บอลชาย วอลเลย8บอลชายหาดชาย – 

หญิง  มวยสากลสมัครเล�นหญิง กรีฑาชาย – หญิง เปตองชาย- หญิง แบตมินตันชาย – หญิง หมากกระดานชาย-หญิง

 และดาบไทยชาย-หญิง ซึ่งผลการแข�งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได�รับเหรียญรางวัลดังนี้  เหรียญทองแดง 3 

เหรียญ ดังนี้ วอลเลย8บอลชายหาดชาย , หมากฮอร8ส บุคคลชาย , ดาบไทยบุคคลชาย

นักศึกได�รับประสบการณ8ใหม�ๆและนํามาพัฒนาในครั้งต�อๆไป

1. เพื่อสร�างจิตสํานึกและปลูกฝiงให�

นักศึกษามีคุณลักษณะความมีจิตอาสา

2. เพื่อให�นักศึกษานําความรู�ตาม

ศาสตร8พระราชาไปใช�ในการพัฒนาชุมชน

 เชิงปริมาณ

    - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน ร�อยละ 90

    เชิงคุณภาพ

    - จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนาอย�างเป4นรูปธรรม จํานวน 1 แห�ง

    - นักศึกษสามารถนําศาสตร8พระราชามาใช�ประโยชน8กับสังคมได�

 ระดับ 3.51

    - จํานวนนักศึกษามีคุณธรรมความมีจิตอาสา ร�อยละ 80

   เชิงเวลา

   - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

60,000.00 60,000.00 1. เพื่อสร�างจิตสํานึกและปลูกฝiงให�นักศึกษามีคุณลักษณะความมีจิตอาสา

2. เพื่อให�นักศึกษานําความรู�ตามศาสตร8พระราชาไปใช�ในการพัฒนาชุมชน

3. นักศึกษามีจติสํานึกและคุณลักษณะความมีจิตอาสา

4. นักศึกษาสามารถนําความรู�ตามศาสตร8พระราชาไปใช�ในการพัฒนาชุมชนได�

1. เพื่อปลูกจิตสํานึกของการเป4นผู�ให� 

รู�จักแบ�งปiน เสียสละเพื่อส�วนรวม 

ให�กับนักศึกษา

2. เพื่อให�นักศึกษาได�นําศาสตร8

พระราชาไปใช�ในการในการดําเนินชีวิต

และการช�วยเหลือผู�อื่น

3. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาสร�างภาวะ

ผู�นําและมีความพร�อมเพื่อเป4นบัณฑิตที่

พึงประสงค8ของมหาวิทยาลัย

จิตสํานึกของการเป4นผู�ให� รู�จักแบ�งปiน เสียสละให�กับนักศึกษาบัณฑิตที่พึงประสงค8ของมหาวิทยาลัย 1. เชิงปริมาณ

        ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรมจิตอาสา ร�อยละ 80

2. เชิงคุณภาพ

        ระดับค�าเฉลี่ยจากการทดสอบการนํา ศาสตร8พระราชาไป

ประยุกต8ใช�ในการเรียนการดําเนินชีวิต ระดับ 3.51

70,000.00 30,000.00 1. นักศึกษา ได�มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน8แก�ส�วนรวม

2. นักศึกษาได�นําความรู�จากห�องเรียนไปฝ&กปฏิบัติงานจริงภายนอกห�องเรียนได�

3. นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห8และแก�ปiญหาเหตุการณ8เฉพาะหน�าได�

 การบําเพ็ญประโยชน8แก�ส�วนรวม และความมีจิตอาสา  ขาดบุคลากรในการช�วยติดต�อประสานงาน ความยากลําบากในการเบิกจ�าย

กิจกรรมที่ 3 สร�างภาวะผู�นําและจิตอาสา ENTECH เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด�วยศาสตร8พระราชา คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (70,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 4 จิตอาสา “ตามรอยพ�อ ด�วยศาสตร8พระราชา” (200,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 16 เข�าร�วมการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส8” รอบมหกรรม (1,776,040) ศูนย8กีฬาและนันทนาการ

โครงการที่ 14 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมจิตอาสาด�วยศาสตร8พระราชา

กิจกรรมที่ 1 ครุศาสตร8อาสา ตามรอยพระราชา พัฒนาชุมชน (60,000) คณะครุศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมจิตอาสา “ตามรอยพ�อ” ด�วย

ศาสตร8พระราชา ค�ายทักษะทางวิชาการ

    เพื่อน�อง โรงเรียนบ�านป6าเด็ง

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. นักศึกษาเกิดจิตอาสา 

2. นักศึกษาเกิดความรักในท�องถิ่นของ

ตนเอง

3. นักศึกษาตระหนักถึงการช�วยเหลือ

สังคม

นักศึกษาทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน8และช�วยเหลือสังคม นักศึกษาเกิดจิตอาสา

โครงการ/กิจกรรมในระหว�างจัด

กิจกรรมและนําเสนองานได�

1. เชิงปริมาณ

    1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 100 คน ผลการ

ดําเนินงาน 97 คน

2. เชิงคุณภาพ  

   1) นักศึกษาเกิดจิตอาสา เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผล

การดําเนินงานร�อยละ 94.20

   2) นักศึกษาเกิดความรักในท�องถิ่นของตนเอง เป?าหมาย ไม�น�อย

กว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงานร�อยละ 93.00

   3) นักศึกษาตระหนักถึงการช�วยเหลือสังคม  เป?าหมายไม�น�อย

กว�าร�อยละ 90 ผลการดําเนินงานร�อยละ 94.20

80,000.00 23,725.00 กลุ�มเป?าหมาย

          กลุ�มเป?าหมายของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “ลูกมนุษย8 เป4นคนดี มีวินัย ใฝ6เรียนรู�” กิจกรรมจิตอาสา

 “ตามรอยพ�อ” ด�วยศาสตร8พระราชา ค�ายทักษะทางวิชาการเพื่อน�อง โรงเรียนบ�านป6าเด็ง ระหว�างวันที่ 24 - 25

พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ�านป6าเด็ง อําเภอแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได�แก� นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร8และ

สังคมศาสตร8 จํานวน 100 คน

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “ลูกมนุษย8 เป4นคนดี มีวินัย ใฝ6เรียนรู�” กิจกรรมจิตอาสา “ตามรอยพ�อ” ด�วย

ศาสตร8พระราชา ค�ายทักษะทางวิชาการเพื่อน�อง โรงเรียนบ�านป6าเด็ง ระหว�างวันที่ 24 - 25พฤษภาคม 2562 ณ 

โรงเรียนบ�านป6าเด็ง อําเภอแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม

 2. กิจกรรมการเรียรู� อักษรภาษาอังกฤษ และคําศัพท8สําหรับเด็ก

 3. กิจกรรมสันทนาการ

 4. กิจกรรมการอ�านภาษาไทย

เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บข�อมูล

ประเมินโครงการด�วยแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น 3 ด�าน ได�แก� 

1. ความพึงพอใจต�อการดําเนินกิจกรรม 

2. ความคิดเห็นต�อประโยชน8จากการร�วมกิจกรรมและนําไปประยุกต8ใช�

วิธีการเก็บข�อมูล

 1.. ผู�เข�าร�วมโครงการนําแบบประเมินส�งให�คณะกรรมการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

กิจกรรมย�อยที่ 1 จิตอาสาตามรอย

ศาสตร8พระราชา   MS   Volunteer 

Spirit

วัตถุประสงค8

เพื่อให�นักศึกษามีจิตสํานึกเป4นผู�มีจิต

สาธารณะ บําเพ็ญประโยชน8 มีน้ําใจ 

เอื้อเฟ �อเผื่อแผ� และเสียสละ  เพื่อ

ส�วนรวม

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วม  และองค8ความรู�จากนักศึกษานักศึกษามีจิตสํานึก 1. เชิงปริมาณ  จํานวนองค8ความรู�    10  ชุด /  10  ชุด

2. เชิงคุณภาพ  นักศึกษามีจิตสํานึก ระดับมาก /   ระดับมาก

3. เชิงเวลา  เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 2/ ไตรมาส 3

4. เชิงงบประมาณ เป4นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ     50,000   /  

50,000

       บรรลุเป?าหมายร�อยละ 80

50,000.00 50,000.00    นักศึกษามีจิตสํานึกเป4นผู�ที่มีจิตสาธารณะ  บําเพ็ญประโยชน8  มีน้ําใจ  เอื้อเฟ �อเผื่อแผ�และเสียสละเพื่อส�วนรวม นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความรู�เรื่องของจิตอาสา  มี

ความสมบูรณ8  ทั้งกายใจ  สังคม  และสติปiญญา

 ในไตรมาส 2  ที่ผ�านมาทางมหาวิทยาลัยมี

กิจกรรมที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเป4นจํานวน

มากจึงทําให�แผนงานการจัดกิจกรรมในไตร

มาส 2  ของคณะที่เตรียมไว�ต�องมีการ

ปรับเปลี่ยน

 กิจกรรมส�วนกลางของทางมหาวิทยาลัยควรลด

น�อยลง

กิจกรรมย�อยที่ 2 ค�ายจิตอาสาปiนสุขให�

น�อง

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อให�นักศึกษามีจิตสํานึกเป4นผู�มีจิต

สาธารณะ บําเพ็ญประโยชน8  มีน้ําใจ  

เอื้อเฟ �อเผื่อแผ�  และเสียสละเพื่อ

ส�วนรวม

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วม  และองค8ความรู�จากนักศึกษานักศึกษามีจิตสํานึก 1. เชิงปริมาณ  จํานวนองค8ความรู�      10  ชุด  / 10  ชุด

2. เชิงคุณภาพ  นักศึกษามีจิตสํานึก   ระดับมาก  /ระดับมาก

3. เชิงเวลา  เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด     ไตรมาส 2  /  ไตร

มาส 3

4. เชิงงบประมาณ เป4นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ  30,000 /  30,000

      บรรลุเป?าหมายร�อยละ 80

30,000.00 30,000.00  นักศึกษามีจิตสํานึกเป4นผู�ที่มีจิตสาธารณะ  บําเพ็ญประโยชน8  มีน้ําใจ  เอื้อเฟ �อเผื่อแผ�และเสียสละเพื่อส�วนรวม นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความรู�เรื่องของจิตอาสา  มี

ความสมบูรณ8  ทั้งกายใจ  สังคม  และสติปiญญา

 ในไตรมาส 2  ที่ผ�านมาทางมหาวิทยาลัยมี

กิจกรรมที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเป4นจํานวน

มากจึงทําให�แผนงานการจัดกิจกรรมในไตร

มาส 2  ของคณะที่เตรียมไว�ต�องมีการ

ปรับเปลี่ยน

กิจกรรมส�วนกลางของทางมหาวิทยาลัยควรลด

น�อยลง

กิจกรรมย�อยที่ 3 ประกวดหนังสั้น

วิทยาการจัดการสืบสานตามรอย

ศาสตร8พระราชา

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามีความรู�

ความเข�าใจเกี่ยวกับศาสตร8พระราชา

2. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษานําแนวคิด

ศาสตร8พระราชาที่เป4นประโยชน8มาใช�

ในการดําเนินชีวิตได�

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วม  และสื่อหนัง

สั้นจากนักศึกษา

นักศึกษามีความรู�และสามารถนํา

แนวคิดมาใช�ประโยชน8ได�

1. เชิงปริมาณ  จํานวนสื่อหนังสั้น    5  เรื่อง / 5  เรื่อง

2. เชิงคุณภาพ  นักศึกษามีความรู�และนําแนวคิดมาใช�ประโยชน8 

ระดับมาก /ระดับมาก

3. เชิงเวลา  เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด    ไตรมาส 3 /ไตรมาส 3

4. เชิงงบประมาณ เป4นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ      50,000 /  

50,000

       บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

50,000.00 50,000.00  นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับศาสตร8พระราชาและนําแนวคิดศาสตร8พระราชาที่เป4นประโยชน8มาใช�ในการ

ดําเนินชีวิตได�

นักศึกษาได�ต�อยอดการสร�างประโยชน8ในรูปแบบหนังสั้นที่ได�

เรียนรู�ด�วยประสบการณ8จริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได�

แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างการดําเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ 8 ส�งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร8 และให�นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร8เห็นคุณค�าของวิชาชีพ (60,000) คณะพยาบาลศาสตร8

กิจกรรมที่ 5 วิทยาการจัดการน�อมใจจิตอาสาด�วยศาสตร8พระราชา (130,000) คณะวิทยาการจัดการ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีความรู�ความ

เข�าใจต�อการประกันคุณภาพการศึกษา 

    

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให�พร�อมการ

ทํางานด�านกระบวนการคิด-วางแผน-

ทํางานและพัฒนางานได�อย�างเป4นระบบ

1. เชิงปริมาณ  

          -จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 100

         -จํานวนกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาใช�กระบวนการPDCA 

เป?าหมาย ร�อยละ 50 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 50

2. เชิงคุณภาพ  

           มีระบบครอบครัวในการสร�างสัมพันธภาพ เป?าหมาย 5 

ครอบครัว ผลการดําเนินงาน 5 ครอบครัว 

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 4 ผล

การดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

4. เชิงงบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ�ายจริง 44,920 บาท 

คงเหลือ 15,080 บาท 

60,000.00 44,920.00  นักศึกษาชั้นปWที่ 1 เข�าร�วมกิจกรรมจํานวน 70 คน นักศึกษาและสโมสรเรียนรู�การใช�วิทยาการที่ทันสมัยและทักษะที่

จําเป4นในการประสานงานเชิงคุณภาพอย�างเป4นระบบ ควบคู�ไป

การเรียนรู�ในศาสตร8สาระของหลักสูตร เพราะกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา สามารถส�งเสริมกระบวนการคิดอย�าง

เป4นระบบให�นักศึกษา และเมื่อได�ประยุกต8ใช�จริงจะทําให�เกิด

ความเข�าใจที่ยั่งยืน สามารถนําไปสู�การสร�างความสามารถพิเศษที่

เหมาะสมกับนักศึกษาในการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง (Life 

Long Learning)

 เงื่อนไขและห�วงเวลาทับซ�อนกับกิจกรรมอื่นๆ

 ในช�วงรับนักศึกษาใหม�
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อให�นักศึกษาฝ&กประสบการณ8ได�มี

ความรู�เพิ่มเติมตรงตามความต�องการ

ของสถานศึกษา

2. เพื่อให�นักฝ&กประสบการณ8ได�นํา

ความรู�ที่ได�รับไปใช�ในการปฏิบัติการ

สอนจริง

 เชิงปริมาณ

   - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 70 คน

   - จํานวนโรงเรียนที่ทําความร�วมมือ จํานวน 15 โรงเรียน

100,000.00 100,000.00 1. นักศึกษาฝ&กประสบการณ8ได�มีความรู�เพิ่มเติมตรงตามความต�องการของสถานศึกษา

2. นักศึกษาฝ&กประสบการณ8ได�นําความรู�ที่ได�รับไปใช�ในการปฏิบัติการสอนจริง

1. เพื่อให�กระบวนการเรียนรู�แบบ 

Action learning  ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรสามารถ

ดําเนินการได�อย�างต�อเนื่อง และมี

ประสิทธิภาพ

2. เพื่อให�นักศึกษาได�มีโอกาสฝ&กทักษะ

การแก�ไขปiญหาในงานจริงในสถาน

ประกอบการ

การจัดการเรียนแบบ Action learning

 ที่มีประสิทธิภาพ

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค8จากการจัดการเรียนการสอน

แบบ Action learning

เชิงปริมาณ

     - หลักสูตรที่ได�รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู� แบบAction 

learning เป?าหมาย 5 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 5 หลักสูตร

 

เชิงคุณภาพ

     - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต�อการจัดการเรียนรู� แบบ

action  learning ระดับความพึงพอใจผู�ใช�บัณฑิต  เป?าหมายไม�ตํา

กว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 80

150,000.00 135,726.10 หลักสูตรที่ได�รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู� แบบAction learningของคณะเทคโนโลยีการเกษตรทั้ง 5 หลักสูตรมี

การดําเนินงานที่มุ�งเน�นการปฏิบัติจริงทั้งในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการภายนอก การจัดการเรียนการสอน

แบบโครงงาน ปiญหาพิเศษ เป4นต�น ซึ่งนักศึกษามีระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต�อการจัดการเรียนรู� แบบaction  

learning ระดับความพึงพอใจผู�ใช�บัณฑิตไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80

การจัดการเรียนรู� แบบAction learningของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรทั้ง 5 หลักสูตรมีการดําเนินงานที่มุ�งเน�นการ

ปฏิบัติจริงทั้งในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการภายนอก 

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ปiญหาพิเศษที่มี

ประสิทธิภาพ

1. เพื่อศึกษาดูงานและหาแนวทางเพื่อ

ทําข�อตกลงร�วมกับสถานประกอบการ

2. เพื่อให�นักศึกษาได�มีประสบการณ8ใน

การได�เห็นระบบและเทคโนโลยีต�าง ๆ ที่

เกี่ยวข�องกับวิชาชีพด�านเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

มีนักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 และมีสถานประกอบการให�

การสนับสนุน ไม�น�อยกว�า 2 แห�ง

นักศึกษามีประสบการณ8และมีความ

เข�าใจในสายอาชีพของตนเองและมี

โอกาสได�ใช�และศึกษาเทคโนโลยีในการ

ผลิตจากสถานที่จริง

1. เชิงคุณภาพ

        1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษา

ร�วมกับสถานประกอบการ  5 ข�อ

20,000.00 19,200.00  นักศึกษาได�ไปศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ บริษัท ฟ}ลพาร8ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จํากัด บริษัท เอ็ม อาร8 พี เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด และ Thai Summit Group Co , Ltd พร�อมทั้งเข�าชมงาน งาน  AUTOMATION EXPO 2019 พัทยา

นักศึกษามีทักษะความรู�เพิ่มขึ้นและมีความเข�าใจระบบการ

ทํางานมากขึ้นเนื่องจากได�ไปชมการทํางานในสถานที่จริง พร�อม

ทั้งได�เรียนรู�และฝ&กใช�เครื่องจักร เครื่องมือ ที่มีเทคโนโลยีใหม�ๆ 

จากงานเข�าชมงานแสดงเครื่องจักรและเครื่องมือในระบบการผลิต

 ได�รับการจัดสรรงบประมาณในการศึกษาดู

งานที่น�อยเกินไป จึงทําให�นักศึกษาและ

คณาจารย8มีความจําเป4นที่จะต�องใช�เงินส�วนตัว

ในการดําเนินกิจกรรมดังกล�าว 

ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมศึกษาดู

งานให�อย�างเหมาะสมตามแผนการดําเนินงานของ

สาขาวิชา เนื่องจากการศึกษาดูงานเป4นกิจกรรม

หนึ่งที่นักศึกษาสามารถได�เห็นและเข�าใจระบบการ

ทํางานร�วมถึงการใช�เทคโนโลยีจริงจากสถาน

ประกอบการจริง และยังเป4นสิ่งที่ช�วยสร�างแรงบัล

ดาลใจและเป4นขวัญกําลังใจในการศึกษาและการ

สร�างสรรค8ผลงานและนวัตกรรมร�วมกับคณาจารย8

 เพื่อบูรณาการสื่อการเรียนการสอน

จากงานวิจัยของสาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

ผลงานโครงงานวิจัย/นวัตกรรมร�วมกัน

ของนักศึกษาและอาจารย8

นักศึกษาสามารถนําความรู�จากการ

เรียนในรายวิชาต�างๆ มาใช�ให�เกิดผล

งานทางวิชาการหรือนวัตกรรมง

1. เชิงปริมาณ

        1) จํานวนโครงงานวิจัยที่นํามาบูรณาการ  จํานวน 1 โครงการ

        2) จํานวนสถานประกอบการ/ศูนย8การเรียนรู�ด�านพลังงานที่

เข�าร�วมโครงการฯ จํานวน 2 แห�ง

2. เชิงคุณภาพ

        1) ผลการประเมินความรู�ด�านการตรวจวิเคราะห8พลังงาน

และวิศวกรรมโรงจักรต�นกําลังเพิ่มมากขึ้น ร�อยละ 50

        2) ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการสอน Active

 Learning จํานวน 4 ข�อ

10,000.00 9,500.00  นักศึกษาร�วมกับอาจารย8ในการสร�างต�นแบบเครื่องตัดกล�วยกวนแบบอัตโนมัติ นักศึกษาได�ใช�องค8ความรู�ในรายวิชาระบบการผลิตอัตโนมัติ 

นิงแมติกส8ไฮดรอลิกส8ในการประยุกต8ใช�ให�เกิดผลงานนวัตกรรม 

และสามารถนําสิ่งที่ได�เรียนรู�มาใช�ในการดําเนินงานและแก�ปiญหา

ในการทําผลงานวิจัยดังกล�าว

 ควรมีการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ในรูปแบบ

นี้ให�มากขึ้น เนื่องจากจะเป4นขวัญกําลังใจให�แก�

นักศึกษาที่มีความสามารถและอาจารย8 ในการ

ร�วมกันผลิตนวัตกรรม เพื่อสร�างชื่อเสียงให�กับ

คณะและมหาวิทยาลัยต�อไป

1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนสอน โดยเน�นการเรียนรู�จากการ

ปฏิบัติโดยบูรณาการกับการทํางาน

ร�วมกับสถานประกอบการ

2. เพื่อให�นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟ?าสามารถนําองค8ความรู�ที่ได� โดย

เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง มา

ประยุกต8ใช�ร�วมกับกระบวนการเรียน

การสอน

เรียนรู�การปฏิบัติงานจริงโดยบูรณาการ

การเรียนการสอนร�วมกับสถาน

ประกอบการ

นักศึกษาและอาจารย8สาขาเทคโนโลยี

ไฟฟ?ามีกระบวนการเรียนการสอนจาก

การปฏิบัติงานจริง

1. เชิงปริมาณ

        1) จํานวนนักศึกษาจํานวน 40 คน และอาจารย8 5 คน

2. เชิงคุณภาพ

        1) นักศึกษามีความรู�-ประสบการณ8ด�านการผลิต

กระแสไฟฟ?าจากพลังงานแสงอาทิตย8มากกว�าก�อนไป ร�อยละ 80

        2) เกิดความร�วมมือกับสถานประกอบการ 1 สถาน

ประกอบการ

30,000.00 27,590.00  การดําเนินโครงการเป4นไปด�วยความเรียบร�อย ตัวชี้วัดบรรลุตามเป?าหมาย 1. มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยเน�นการเรียนรู�จาก

การปฏิบัติโดยบูรณาการกับการทํางานร�วมกับสถาน

ประกอบการและเครือข�าย

2. นักศึกษาสามารถนําองค8ความรู�ที่ได�จากการศึกษาดูงาน มา

ประยุกต8ใช�ร�วมกับกระบวนการเรียนการสอนได�

3. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาขาวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟ?า มากขึ้น

กิจกรรมที่ 4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย (150,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 6 ศึกษาดูงานและพัฒนาความร�วมมือกับสถานประกอบการด�านเทคโนโลยีการผลิตของนักศึกษา (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (20,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะองค8ความรู�ของนักศึกษาคณะครุศาสตร8ร�วมกับโรงเรียนฝ&กประสบการณ8วิชาชีพครู (100,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 7 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนจากโครงงานวิจัย (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (10,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 8 ความร�วมมือทางด�านวิชาการกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ?า (30,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 9 พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานที่เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (30,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อให�นักศึกษาได�ฝ&กปฏิบัติการใช�

เครื่องมือตรวจวัดพลังงานในสถาน

ประกอบการจริง

2. เพื่อให�นักศึกษาสามารถวิเคราะห8ผล

การใช�พลังงานในสถานประกอบการได�

 3.เพื่อให�นักศึกษาเกิดแนวคิดในการ

นําพลังงานทดแทนมาใช�ประโยชน8

 4. เพื่อทําความร�วมมือกับโรงไฟฟ?าชีว

มวลในการส�งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา

หรือทํางานในอนาคต

1. จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการฯ

2. จํานวนสถานประกอบการ/ศูนย8

เรียนรู�ด�านพลังงานที่เข�าร�วมโครงการฯ

3. จํานวนชิ้นงานต�นแบบการนํา

พลังงานทดแทนมาประยุกต8ใช�

1. นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจด�าน

พลังงาน และคิดวิเคราะห8ได�เพิ่มขึ้น

2. มีสถานประกอบการสําหรับความ

ร�วมมือสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น

3. มีการสร�างชิ้นงานต�นแบบจากการ

นําพลังงานทดแทนมาใช�ได�จริง

1. เชิงปริมาณ

        1) จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการฯ  จํานวน 10 คน

        2) จํานวนสถานประกอบการ/ศูนย8การเรียนรู�ด�านพลังงานที่

เข�าร�วมโครงการฯ จํานวน 2 แห�ง

2. เชิงคุณภาพ

        1) ผลการประเมินความรู�ด�านการตรวจวิเคราะห8พลังงาน

และวิศวกรรมโรงจักรต�นกําลังเพิ่มมากขึ้น ร�อยละ 50

        2) มีชิ้นงานต�นแบบการนําพลังงานทดแทนมาประยุกต8ใช� 

จํานวน 1 ชิ้นงาน

        3) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษา

ร�วมกับสถานประกอบการ 1 ข�อ

        4) ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการสอน Active

 Learning จํานวน 3 ข�อ

30,000.00 17,420.00  ได�รับการอนุมัติกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และได�ดําเนินโครงการฯ เสร็จสิ้นแล�วมีรายละเอียด ดังนี้

        1. วันที่ 25 เม.ย. 62 เรียนรู�กระบวนการผลิตไฟฟ?าจากชีวมวล และกิจกรรมฝ&กปฏิบัติการใช�เครื่องมือตรวจวัด

พลังงานในโรงไฟฟ?าชีวมวลโดยใช�เครื่องมือตรวจวัดพลังงาน และวิเคราะห8ข�อมูลที่ได�จากการตรวจวัด เบื้องต�น

นักศึกษาจะได�ใช�เครื่องมือตรวจวัดจริงที่หน�างาน เมื่อได�ข�อมูลจากการตรวจวัดก็จะสอบถามกับวิศวกรประจําโรงไฟฟ?า

เพื่อวิเคราะห8สิ่งที่ได�จากการตรวจวัด เช�น อุณหภูมิน้ําที่วัดได�ตอนนี้สูงเกินไป เพราะอุปกรณ8มีการแลกเปลี่ยนความร�อน

เริ่มไม�ดี เป4นต�น

         2. วันที่ 26 เม.ย. 62 เยี่ยมชมศูนย8เรียนรู�ของการไฟฟ?าฝ6ายผลิต ทับสะแก เกี่ยวกับพลังงานทดแทน และเยี่ยม

ชมโรงไฟฟ?าพลังงานแสงอาทิตย8 5 MW นักศึกษาได�มีโอกาสเห็นระบบการผลิตไฟฟ?าจากแสงอาทิตย8ที่มีการติดตั้งใช�

งานจริง ทราบข�อมูลประสิทธิภาพเซลล8แสงอาทิตย8แต�ละชนิด ตลอดจนหลักการทํางานและปiญหาที่มักพบเจอ หลัก

จากนั้นเยี่ยมชมศูนย8การเรียนรู�ซึ่งมีวิทยากรคอยบรรยายให�ข�อมูลด�านพลังงาน มีแบบจําลองต�างๆ เช�น โรงไฟฟ?า

พลังงานความร�อนที่ชี้ให�เห็นถึงอุปกรณ8ต�างๆ ที่ติดตั้งอยู�ในโรงไฟฟ?า มีปุ6มกดเพื่อแสดงข�อมูลของอุปกรณ8แต�ละชนิด 

ช�วยให�เข�าใจมากขึ้น

1. กิจกรรมฝ&กปฏิบัติการใช�เครื่องมือตรวจวัดพลังงานในโรงไฟฟ?า

ชีวมวล นอกจากนักศึกษาจะได�เรียนรู�วิธีการตรวจวัดแล�ว 

บางครั้งยังต�องแก�ปiญหาหน�างานเนื่องจากตําแหน�งที่ต�องการ

ตรวจวัดไม�สามารถติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัดได� หรือค�าบาง

ค�าไม�สามารถตรวจวัดได�โดยตรงต�องใช�ข�อมูลจากการตรวจวัดมา

คํานวณค�าเพิ่มเติม

2. เยี่ยมชมศูนย8เรียนรู�ของการไฟฟ?าฝ6ายผลิต ทับสะแก เกี่ยวกับ

พลังงานทดแทน และเยี่ยมชมโรงไฟฟ?าพลังงานแสงอาทิตย8 5 

MW สิ่งที่นักศึกษาได�รับคือ เห็นรูปแบบการติดตั้งและระบบ

ควบคุมของเซลล8แสงอาทิตย8แต�ละแบบที่มีการติดตั้งใช�งาน ได�

ทราบปiญหาที่จะเกิดขึ้นเช�น การขัดข�องของระบบควบคุมการ

เคลื่อนที่ของแผงเซลล8แสงอาทิตย8 เป4นต�น

1. การแจกแจงงบรายจ�ายในการขออนุมัติ

โครงการฯ ซึ่งบางครั้งยังเขียนหมวดค�าใช�จ�าย

ไม�ถูกต�อง อุปกรณ8บางอย�างไม�สามารถจัดซื้อ

ได�เนื่องจากเป4นครุภัณฑ8

2. การเตรียมเอกสารหลักฐานในการคืนเงิน 

บางครั้งต�องใช�เวลาคืนเงินเกินกําหนด 

เนื่องจากเอกสารไม�ครบ

ควรจัดอบรมเกณฑ8ขั้นตอนในการเบิกจ�ายและคืน

เงิน

1. เพื่อเพื่อบูรณาการการเรียนรู�วิชา

ทฤษฎี และปฏิบัติการ กับการศึกษา

งานจริง

2. เพื่อสร�างเครือข�ายระหว�างสาขาวิชา

กับภาคอุตสาหกรรม และทําความ

ร�วมมือกัน MOU

3. เพื่อพัฒนาส�งเสริมการเรียนรู�ให�แก�

นักศึกษา - อาจารย8

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ 

จํานวน 80 คน

นักศึกษามีประสบการณ8จากการศึกษา

ดูงาน ได�เห็นการปฏิบัติงานจริงในด�าน

วิศวกรรม

1. เชิงปริมาณ

        จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม  จํานวน 77 คน

2. เชิงคุณภาพ

        1) ร�อยละความพึงพอใจของนักศึกษา ร�อยละ 90.4

        2) ร�อยละผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8

 ร�อยละ 92.80

        3) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษา

ร�วมกับสถานประกอบการ 5 ข�อ

30,000.00 30,000.00 ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได�จัดทําโครงการ “MOU ร�วมกับสถานประกอบการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(ศึกษาดูงานสถานประกอบการ)” ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงานที่ บริษัท โอกาโมโต� (ไทย) จํา กัด จ.

พระนครศรีอยุธยา และ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟ}ก บริวเวอรี่ จํากัด จ.นนทบุรี เพื่อเป4นการบูรณาการการเรียนรู�วิชา

ทฤษฎี และปฏิบัติการ กับการศึกษางานจริง สร�างเครือข�ายระหว�างสาขาวิชากับภาคอุตสาหกรรม และทําความ

ร�วมมือกัน MOU ซึ่งการจัดโครงการเป4นไปตามวัตถุประสงค8ของการจัดโครงการ

1. นักศึกษาได�รับความรู� เกิดทักษะ ในด�านวัสดุ

2. สามารถนําความรู�ที่ได�จากการศึกษาดูงาน มาบูรณาการกับ

รายวิชาที่เรียนได�

1. เพื่อดําเนินกิจกรรมตามบันทึก

ข�อตกลงความร�วมมือ (MOU) กับ

สถานประกอบการที่ได�ทําไว�แล�ว

2. เพื่อแสวงหาความร�วมมือกับสถาน

ประกอบการรายใหม�

3. เพื่อพัฒนาความรู�ความสามารถของ

นักศึกษา ในการนําความรู�ที่ได�ศึกษาไป

ปฏิบัติงานจริง

4. เพื่อให�อาจารย8และนักศึกษาได�มี

โอกาสศึกษาดูงาน และนํามาบูรณาการ

กับการเรียนการสอน

 จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ จํานวน นักศึกษามีประสบการณ8จากการศึกษา

ดูงาน ได�เห็นการปฏิบัติงานจริงในด�าน

วิศวกรรม

1. เชิงปริมาณ

        จํานวนนักศึกษาและอาจารย8ที่เข�าร�วมกิจกรรม  จํานวน 50 

คน

2. เชิงคุณภาพ

        1) ร�อยละความพึงพอใจของนักศึกษา ร�อยละ 90

        2) ร�อยละผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8

 ร�อยละ 90

        3) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษา

ร�วมกับสถานประกอบการ 5 ข�อ

30,000.00 30,000.00  นักศึกษาได�เข�าร�วมโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาความร�วมมือการเรียนรู�ร�วมกับบริษัท แคล-คอมพ8 อีเล็คโทรนิคส8 

(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทด�านการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ    และกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดเชิง

สร�างสรรค8ตามแนวทางการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

นักศึกษาได�รับประสบการณ8ในวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง 

และนักศึกษาได�เพิ่มพูนสมรรถนะในด�านความรู� การแก�ปiญหา 

และการทํางานเป4น มีความรู�และทักษะการคิดเชิงสร�างสรรค8 มี

ทักษะความสามารถในการนําเสนอวิธีคิดเชิงสร�างสรรค8ด�วยภาษา

หรือวิธีการของตนเองตามแนวทางการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

1. เพื่อให�นักศึกษาเกิดการเรียนรู�จาก

ประสบการณ8ตรงด�านวิชาชีพ และ

เรียนรู�การปฏิบัติงาน”ทางด�านวิชาชีพ

ในยุคปiจจุบันผ�านสถานประกอบการ

ด�านสถาปiตยกรรมภาย

2. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู�โดย

การปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา

สาขาวิชาสถาปiตยกรรมภายใน ร�วมกับ

สถานประกอบการต�อไปในอนาคต

นักศึกษาได�ไปฝ&กงานกับสถานประกอบการ1. นักศึกษามีความเข�าใจต�อวิชาชีพ

มากขึ้น

2. ได�รับความร�วมมือกับสถาน

ประกอบการเพื่อดําเนินการสหกิจศึกษา

1. เชิงปริมาณ

        นักศึกษาสาขาวิชาสถาปiตยกรรมภายใน  จํานวน 50 คน

2. เชิงคุณภาพ

        1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษา

ร�วมกับสถานประกอบการ  5 ข�อ

        2) ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ / วิชาชีพ  ร�อยละ 50

30,000.00 30,000.00 พบว�านักศึกษามีความเข�าใจต�อวิชาชีพมากขึ้น เนื่องจากได�เรียนรู�จากประสบการณ8ตรงด�านวิชาชีพผ�านการปฏิบัติด�าน

วิชาชีพในยุคปiจจุบันกับสถานประกอบการด�านสถาปiตยกรรมภายใน  และสาขาสถาปiตยกรรมภายในยังได�ร�วมกับ

สถานประกอบการ เพิ่มความร�วมมือกับสถานประกอบการเพื่ดเนินการสหกิจศึกษา

กิจกรรมที่ 13 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู�จากการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย8คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 (50,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 11 ศึกษาดูงาน และพัฒนาความร�วมมือการเรียนรู�ร�วมกับบริษัท แคล-คอมพ8 อีเล็คโทรนิคส8 (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทด�านการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ (30,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 12 ความร�วมมือกับสถานประกอบการเพื่อดําเนินการสหกิจศึกษาสาขาวิชาสถาปiตยกรรมภายใน บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโฮม จํากัด (30,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 10 MOU ร�วมกับสถานประกอบการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ศึกษาดูงานสถานประกอบการ) (30,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อรวบรวมองค8ความรู�ด�านการ

เรียนการสอนและการวิจัยของคณะ

มนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8ใน

รูปแบบที่เหมาะสมและเผยแพร�ได�

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการ

สอนและการวิจัยจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีได�

ชุดความรู�ด�านการเรียนการสอน และ

ด�านการวิจัย

แนวทางการเรียนการสอนและการวิจัย

จนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี

1. เชิงปริมาณ

     1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 50 คน ผลการ

ดําเนินงาน 50 คน

     2) แนวปฏิบัติที่ดี เป?าหมาย 2 แนวทาง ผลการดําเนินงาน 2 

แนวทาง

50,000.00 43,200.00 1. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีการถอดองค8ความรู�ด�านการเรียนการสอนและการวิจัยได� 2 ชุดองค8ความรู�ที่สามารถนําไป

เผยแพร�ต�อไปได�

2. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีได�

1. องค8ความรู�ด�านการเรียนการสอนคือ การพัฒนาผู�เรียนให�เกิด

ทักษะความสามารถในการแข�งขันและได�รับรางวัลระดับชาติ

2. แนวทางการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการ

ตีพิมพ8ในระดับชาติ/นานาชาติ

ควรมีการจัดการความรู�ในด�านอื่นๆ เพิ่มขึ้นด�วย 

เพื่อจะได�นําสู�การวางแนวทางการพัฒนาที่ดีขึ้นใน

อนาคต

ไม�ได�ดําเนินโครงการ (คืนโครงการแล�ว)

1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ

นักศึกษาด�วยการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับ STEM

 Education

2. เพื่อเสริมสร�างระเบียบวิจัย ความ

รับผิดชอบและความสามัคคี

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร8บัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปWที่ 2

นักศึกษามีทักษะการคิดของนักศึกษา

ด�วยการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับ STEM

 Education

1.  เชิงปริมาณ 

     1) จํานวนนักศึกษาภาษาอังกฤษ ปW 2 เข�าร�วมกิจกรรมค�าย

ภาษาอังกฤษ เป?าหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 100

2. เชิงปริมาณ

      1) ใบงานวัดความสามารถด�านภาษาอังกฤษและการคิดของ

นักศึกษาหลังการปฏิบัติ เป?าหมาย ระดับมากกว�า 4 ผลการ

ดําเนินงาน ระดับ 4.09

      2) ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย ระดับ

มากกว�า 4 ผลการดําเนินงาน ระดับ 4.66

20,000.00 20,000.00 ผลการประเมินการดําเนินงานพบว�า มีกระบวนการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีจํานวนร�อยละ 100 

กิจกรรมแล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ตามกําหนดการ ค�าใช�จ�ายเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ จํานวน 20,000 บาท 

ผู�เข�าร�วมกิจกรรมพึงพอใจกับกิจกรรมตามเป?าหมายที่กําหนดไว�คือ ระดับ 4.66 ผลการประเมินความสามารถด�าน

ภาษาอังกฤษและการคิดของนักศึกษาหลังเข�าร�วมกิจกรรมเป4นไปตามเป?าหมายที่กําหนดไว� คือ ระดับ 4.09

1. ทักษะวิชาการตามหลักสูตรของนักศึกษานั่นคือ ทักษะการฟiง

 พูดอ�าน และเขียนภาษาอังกฤษ

2. ทักษะชีวิต การรู�จักเข�าสังคม เรียนรู�การอยู�ร�วมกันกับผู�อื่น 

และเรียนรู�วัฒนธรรมต�างชาติ

3. ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรมการแก�ปiญหาเป4น

4. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning

 แบบบูรณาการกับ STEM Education

ระบบการติดต�อและประชาสัมพันธ8 ควรมีการทําโครงการต�อเนื่องในปWถัดไป เพราะ

เป4นกิจกรรมในลักษณะที่ต�องดําเนินการอย�าง

ต�อเนื่อง

1. เพื่อให�นักศึกษามีความรู�เรื่องการ

สอนแบบ Active Learning

2. เพื่อให�นักศึกษาฝ&กปฏิบัติการสอน

แบบ Active Learning

1.เชิงปริมาณ

    1) จํานวนนักศึกษาที่เข�ารับการอบรม เป?าหมาย ร�อยละ 80 ผล

การดําเนินงาน ร�อยละ 100

เชิงคุณภาพ

    2) มีกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่เน�นการเรียนรู�จากการ

ปฏิบัติ เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 

80-90

20,000.00 20,000.00 1.ผลประเมินจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของนักศึกษา แบ�งเป4นรายด�าน      

มีทั้งหมด 4 ด�าน ได�แก� 1.การสอนความสามารถทําให�ผู�เรียนเกิดการตื่นตัวและเรียนอย�างมีชีวิตชีวา   

2.ใช�สื่อการสอนได�อย�างเหมาะสม (5คะแนน) 3.การลําดับขั้นตอนในการสอน (5คะแนน)  และ 4.การทํางานร�วมกัน

เป4นทีม (5คะแนน) คะแนนรวม 20 คะแนน แต�ละกลุ�มได�คะแนน ดังนี้

กลุ�มที่ 1 จัดการเรียนการสอนโดยใช�กิจกรรมดวลวาทะ  16 คะแนน   (ร�อยละ 80)

กลุ�มที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยใช�กิจกรรมการจัดรายการวิทยุ16 คะแนน   (ร�อยละ 80)

กลุ�มที่ 3 จัดการเรียนการสอนโดยใช�กิจกรรมละครเวทีเรื่องมัทนะพาธา 18 คะนน (ร�อยละ 

90)

จากคะแนนรวมของแต�ละกลุ�ม พบว�า ทุกกลุ�มได�คะแนนรวมไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 ซึ่งผ�าน

เกณฑ8ตามวัตถุประสงค8ของโครงการ

2.ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต�อการจัดโครงการในครั้งนี้ ในภาพรวมอยู�ใน

ระดับมาก ( = 4.42 , S.D. =0.25) แต�ละด�านมีรายละเอียดดังนี้

  ด�านที่ 1 กลวิธีการสอน ( = 4.44 , S.D. =0.48)  นักศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู�ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป4นรายข�อพบว�า มีวิธีสอนที่เป}ดโอกาสให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิบัติ ( = 4.51 , S.D. =0.54) สามารถอธิบายเนื้อหาได�

ชัดเจน ตรงประเด็น ( = 4.43 , S.D. =0.55) มีวิธีสอนเป4นลําดับขั้นตอนจากง�ายไปยาก ( = 4.36 , S.D. =0.56)  

  ด�านที่ 2 ด�านสื่อนวัตกรรม ( = 4.39 , S.D. =0.42) นักศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู�ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป4นรายข�อพบว�า สื่อมีรูปแบบการนําเสนอที่เร�าความสนใจ ( =4.34, S.D. =0.62)  สื่อมีเนื้อหาทีสอดคล�องกับ

วัตถุประสงค8การเรียน ( =4.30, S.D. =0.54 และสื่อสามารถฝ&กปฏิบัติทักษะทางด�านภาษาไทยได�   ( =4.44 , S.D. =

0.56)  

  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป4นการสอนที่

เน�นให�ผูเรียนได�เรียนรู�อย�างตื่นตัวและมีชีวิตชีวาซึ่งจะส�งผลต�อ

บรรยากาศและการเรียนรู�ของผู�เรียน ทั้งนี้ในการตัดโครงการครั้ง

นี้วิทยากรได�ยกตัวอย�างเทคนิคที่ใช�ในการสอน 3 วิธี ได�แก� การ

สอนแบบการดวนวาทะ การสอนโดยการจัดรายการวิทยุ และ

การสอนโดยใช�ละคร ซึ่งทําให�นักศึกษาได�รับความรู�และฝ&กฝน

การนําวิธีการดังกล�าวไปใช� ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจในการ

ฝ&กฝนดังกล�าวเนื่องจากเป4นเทคนิควิธีที่แตกต�างจากที่เคยเรียนมา

 ทั้งนี้สิ่งสําคัญที่เป4นส�วนเสริมจากกการฝ&กปฏิบัติการสอน คือ

การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให�สอดคล�องกับการสอนด�วย

วิธี active learning คือ การพูดที่ฉะฉาน ท�าทางที่มีชีวิตชีวา 

และการสอนที่ได�ออกแบบมาเป4นอย�างดี โดยครูจะทําหน�าที่เป4น

ผู�อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม แต�เน�นให�ผู�เรียนเป4น

ผู�ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู�ในที่สุด

1. เพื่อให�นักศึกษาได�พัฒนาความรู�และ

ทักษะด�านศิลปะ

2. เพื่อผลิตบัฒฑิตที่มีอัตลักษณ8  สาขา

ศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร8และ

สังคมศาสตร8  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ออกสู�สังคมได�อย�างภาคภูมิ

3.  เพื่อเสริมสร�างเจตคติที่ดีให�กับ

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักศึกษา จํานวน 35 คน นักศึกษาที่ผ�านการพัฒนา

ความสามารถทางวิชาการ ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80

7.1 เชิงปริมาณ เป?าหมาย จํานวน 35 คน ผลการดําเนินงาน 35 คน

7.2 เชิงคุณภาพ เป?าหมาย  จํานวนชิ้นงานที่ได�จากโครงการจํานวน

 ๕ ชิ้น ผลการดําเนินงาน บรรลุ

ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ไม�

น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ ผลการดําเนินงาน บรรลุ

20,000.00 20,000.00 โครงการนี้บรรลุทุกตัวชี้วัดเนื่องจากดําเนินงานตามแผนของโครงการทุกขั้นตอน  นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการ

บริหารความเสี่ยงและดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย�างครบถ�วน

นักศึกษาได�รับความรู�เพิ่มเติมจากการศึกษานอกชั้นเรียน และ

สามารถนําไปพัฒนาในด�านการเรียนรู�ในชั้นเรียน อันนําไปสู�การ

พัฒนาความรู�ทางด�านศิลปศึกษาที่สามารถนําไปใช�จริงในอนาคต

ได�

ผู�เข�าร�วมโครงการบางคนมาสาย จึงทํามีเวลา

ในการทํากิจกรรมน�อยลง และควรเพิ่มเวลา

การเข�าศึกษาและการปฏิบัติงาน เพื่อให�

นักศึกษาได�รับความรู�อย�างสูงสุด

ควรมีการจัดโครงการอย�างต�อเนื่อง เพื่อให�

นักศึกษาได�เรียนรู�กระบวนการในการศึกษาที่

ส�งเสริมสามารถพัฒนาตนเองได�ต�อไป

กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมสร�างเครือข�าย MOU กับสถานศึกษาด�วยกิจกรรมภาษาอังกฤษ (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 15 การบูรณาการค�ายภาษาอังกฤษ (English Camp) กับ STEM Education (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 16 Active Learning สาขาวิชาภาษาไทย (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 17 การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการด�านการเรียนการสอนทางศิลปศึกษา (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 18 ค�ายพัฒนาสื่อศิลปะสร�างสรรค8ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

 สื่อศิลปะสร�างสรรค8 เป4นการปฏิบัติ

จริงของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะศึกษา

2. เป4นแนวทางการนํา STEM 

Education  มาใช�ในการเรียนการสอน

 การพัฒนาสื่อศิลปะ เพื่อการเรียนรู� 

ของบัณฑิตสืบไป

3. เพื่อสร�างจิตสํานึกทางด�านจิตอาสา

ของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา โดย

การจัดค�าย ณ โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนนเรศวรป6าละอู ที่ยังขาดแคลน

สื่อการเรียนการสอนในทุกรายวิชา

ผลงานสื่อศิลปะสร�างสรรค8 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของ

นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา

1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 50 คน ผลการ

ดําเนินงาน บรรลุ

2. เชิงคุณภาพ

    2.1 จํานวนหลักสูตรที่มีการนํา STERM EDU มาใช�ในการเรียน

การสอน เป?าหมาย 1 หลักสูตร ผลการดําเนินงการ บรรลุ

    2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกาาต�อการจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัย เป?าหมาย มากกว�า 4.0 ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ

20,000.00 20,000.00 ด�านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยใช�สื่อศิลปะสร�างสรรค8 การเข�าร�วมกิจกรรมของกลุ�มเป?าหมายอยุ�ใน

ระดับดีมาก ด�านการการพัฒนาการนํา STERM EDU มาใช�ในการเรียนการสอนการเข�าร�วมกิจกรรมของกลุ�มเป?าหมาย

อยู�ในระดับดีมาก ด�านความพึงพอใจของนักศึกษาและผู�ใช�สื่อการเรียนการสอนของกลุ�มเป?าหมาย สถานศึกษาและ

นักศี�กษาต�อการจัดการเรียนการสอนอยู�ในระดับมาก

องค8ความรู�และบทเรียนที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

   การพัมนากระบวนการเรียนการสอน โดยใช�สื่อศิลปะสร�างสรรค8 หลักสูตร วิชาหลักสูตรการสอนศิลปศึกษา วิชา

จิตรกรรม วิชาประติมากรรม วิชาศิลปะสําหรับเด็ก วิชาสื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา นํา STERM EDU มาใช�

ในการเรียนการสอน

1. ผู�เข�าร�วมขาดประสบการณ8ด�านการสอนใน

ถานการณ8จริง ทําให�การปฏิบัติกิจกรรมเการ

เรียนการสอนเพื่อน�องมีการติดขัดบ�างเล็กน�อย

 2. นักศึกษาขาดทักษะการแก�ไขปiญหา

เฉพาะหน�า ทําให�เกิดปiญหาและล�าช�าต�อ

กิจกรรม

ควรมีการจัดโครงการอีก เพื่อให�นักศึกษามีการสั่ง

สมประสบการณ8สอนจริง ได�เรียนรู�กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในการศึกษาที่ส�งเสริม

สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะการแก�ไข

ปiญหาเฉพาะหน�าได�อย�างเหมาะสมต�อไป

1. เพื่อฝ&กปฏิบัติกระบวนการเรียนรู�

ทางประวัติศาสตร8โดยใช�แผนผัง

ความคิดเป4นกรณีศึกษา

2. เพื่อฝ&กปฏิบัติกระบวนการศึกษา

ข�อมูลที่เหมาะสมจากพื้นที่จริง

นักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการได�รับความรู�และกระบวนการทางประวัติศาสตร8นักศึกษาได�นําความรู�ไปปรับใช�ในวิชาชีพ เชิงปริมาณ - เป?าหมาย แผนพัฒนาความคิด 5 แผน ผลการ

ดําเนินงาน 5 แผน

เชิงคุณภาพ - เป?าหมาย ร�อยละของนักศึกษาที่สอบผ�าน ผลการ

ดําเนินงาน 40 คน

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการได�รับความรู�เพื่อนํากระบวนการทางประวัติศาสตร8มาใช�เขียนแบบผังความคิดได� นําความรู�ที่ได�ไปใช�ในการฝ&กปฏิบัติงานวิชาชีพครู ต�องใช�งบประมาณที่ได�มาอย�างประหยัด ซึ่ง

บางครั้งไม�เพียงพอต�อการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสังคม

ศึกษาให�มีความรู�ความเข�าใจและนํา

วิธีการสอน STEM Education ไปใช�ใน

การจัดการเรียนรู�รายวิชาสังคมศึกษาได�

30 คน 30 คน 1. เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย 30 ผลการ

ดําเนินงาน 30

2. เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย 

ร�อยละ 100 ผลการดําเนินงาน 100

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีความรู�ความเข�าใจแนวคิด STEM Education และสามารถนําวิธีการสอน STEM 

Education มาใช�ในการจัดการเรียนรู�รายวิชาสังคมศึกษาได�

เกิดองค8ความรู�จากโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดย

เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียนเครือข�ายใน

ท�องถิ่น

เวลาในการดําเนินโครงการน�อย ควรได�รับงบประมาณสนับสนุนให�เพียงพอและ

จํานวนวันในการดําเนินโครงการมากขึ้น

1. เพื่อสร�างความร�วมมือระหว�าง

สถาบันการศึกษาในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู�ร�วมกัน

2. เพื่อถ�ายทอดองค8ความรู�สู�การปฏิบัติ

ได�จริงของนักศึกษาสาขาวิชาสังคม

ศึกษากับสถานศึกษา

การศึกษาดูงานและการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู�องค8ความรู�ของนักเรียนและการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา1. เชิงปริมาณ

     จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 60 ผลการดําเนินงาน 60

2. เชิงคุณภาพ

    1) ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 เป?าหมาย

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน 90

    2) ระดับความสําเร็จจากการพัฒนาการเรียนรู� เป?าหมาย 4 ข�อ 

ผลการดําเนินงาน 4 ข�อ

30,000.00 30,000.00 1. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีความรู�ความเข�าใจในกิจกรรมการศึกษาดูงานและการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู�สังคมศึกษากับ

ปรัชญาของพ�อหลวงมากขึ้น เนื่องจากการได�พบกับประสบการณ8ตรงจากการลงพื้นที่และมีตัวอย�างให�เห็นเป4นรูปธรรม

2. นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได�ฝ&กการถ�ายทอดองค8ความรู�ทางสังคมศึกษาสู�นักเรียนในโรงเรียนในรูปแบบของ

กิจกรรมฐานการเรียนรู� ซึ่งจะช�วยให�นักศึกษามีการพัฒนาตนเองทั้งในด�านวิชาการและกิจกรรมสู�การเป4นครูที่มี

ศักยภาพมากขึ้นในอนาคตได�

1. การพัฒนาฐานกิจกรรมการเรียนรู�ทางสังคมศึกษา ที่ต�องมี

ความเหมาะสมและทันต�อสถานการณ8ทางสังคมทั้งใน

ระดับประเทศและระดับโลก เพื่อความน�าสนใจของผู�เข�าร�วม

กิจกรรม

2. การสร�างศักยภาพให�กับนักศึกษา ต�องให�นักศึกษาได�ลงมือ

ปฏิบัติจริง ฝ&กการถ�ายทอดด�วยตนเองจริง นําสู�การสร�าง

กระบวนการเรียนรู�และองค8ความรู�ใหม�ของนักศึกษาได�ด�วยตนเอง

มหาวิทยาลัยควรสร�างความร�วมมือกับโรงเรียน

ขนาดใหญ�พิเศษของจังหวัดในพื้นที่บริการ เพื่อ

เป4นฐานของการสร�างกระบวนการเรียนรู�ให�กับ

นักศึกษาได�อย�างครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น

1.  เพื่อส�งเสริมสนับสนุนนักศึกษาได�

เพิ่มพูนทักษะด�านนาฏศิลป�นอก

ห�องเรียน

2.  ส�งเสริมความร�วมมือระหว�าง

มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการและ

เครือข�าย

1.เชิงปริมาณ

  - จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย 30 คน ผลการดําเนินงาน 

30 คน

2. เชิงคุณภาพ คุณภาพของการเพิ่มพูนทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติ 

เป?าหมาย ระดับมาก ผลการดําเนินงาน ระดับมากที่สุด

20,000.00 20,000.00 1. นักศึกษาในสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร8  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได�รับประสบการณ8ความรู�และทักษะ

เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน

2. นักศึกษาได�ทักษะกระบวนการจากการดําเนินกิจกรรมและนําไปปรับใช�ในการทํางานหรือการเรียน

3. นักศึกษาได�แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด�านวิชาชีพ

การเรียนรู�และการฝ&กปฏิบัติสิ่งต�างๆ  ภายนอกห�องเรียน  ความ

สามัคคี  และความตั้งใจของทุกคน     ที่ร�วมกันแสดงผลงาน  ทํา

ให�ประสบความสําเร็จ

ไม�ได�ดําเนินโครงการ (คืนโครงการแล�ว)

กิจกรรมที่ 19 การฝ&กปฏิบัติการเรียนรู�และกระบวนการเก็บข�อมูลทางประวัติศาสตร8 (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 23 การเพิ่มพูนทักษะทางดุริยางคศิลป�ไทยร�วมกับสถานประกอบการและเครือข�าย (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 20 การสอนสังคมศึกษาตามแนว STEM Education (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 21 ค�ายปฏิบัติการเรียนรู�วิชาการ ก�าวย�างตามรอยพ�อของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม (โครงการต�อเนื่อง) (30,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 22 โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านดนตรีและนาฏศิลป�กับโรงเรียนหนองหญ�าปล�องวิทยา (MOU) (กิจกรรม Active Learning) (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 24 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลสําหรับนักศึกษา ด�วย STEM Edu (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

หนา้ที� 48



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

เพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีทักษะทางด�าน

การปฏิบัติเครื่องดนตรี และมีความ

เข�าใจถึงวิธีการฝ&กซ�อมเครื่องดนตรีให�ดี

ยิ่งขึ้น

นักศึกษามีความรู�และเข�าใจในทักษะ

การปฏิบัติเครื่องดนตรีมากขึ้น

นักศึกษาสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี

ตามเพลงทีกําหนดได�และใช�เทคนิคที่ได�

จากการอบรม

1.  เชิงปริมาณ 

      1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 70 คน ผลการ

ดําเนินงาน 40 คน

2. เชิงคุณภาพ

       1) ระดับความสามารถของนักศึกษาในการปฏิบัติเครื่องดนตรี

เพิ่มขึ้น เป?าหมาย 3.51 ขึ้นไป

20,000.00 19,600.00 นักศึกษาสามารถนําความรู�ไปใช�ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติได� และสามารถนําเทคนิคการปฏิบัติที่ได�จากการ

อบรมไปใช�ในการฝ&กซ�อมเพื่อพัฒนาทักษะ

วิทยากรอธิบายเรื่องวิธีการฝ&กซ�อมที่ได�ประสิทธิภาพสูงสุด ต�อง

ดําเนินการแบ�งเวลาและขั้นตอนดังนี้

1. มีการฝ&กซ�อม Scale และ Arpeggio โดยซ�อมกับเมโทรโนม 

ทุกครั้ง

2. เลือกซ�อมเฉพาะจุดบกพร�องที่ควรแก�ไขในแต�ละบทเพลง จน

ชํานาญ ก�อนฝ&กซ�อมทั้งเพลง

3. ควรฝ&กซ�อมให�สม่ําเสมอ ถึงแม�จะไม�มีเครื่องดนตรีก็สามารถ

ฝ&กซ�อมได�โดยใช�จิตนาการถึงบทเพลง จังหวะฯ

นักศึกษาบางส�วนไม�สามารถเข�าร�วมกิจกรรม

ได� เพราะเป4นช�วงป}ดภาคเรียน

วางแผนการจัดกิจกรรให�อยู�ภายในช�วงเป}ดภาค

เรียน

1. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู�ทางด�าน

นาฏศิลป�สร�างสรรค8ระดับ

สถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติ

2.  เพื่อเป4นการเสริมทักษะทางวิชาชีพ

และการบริหารจัดการให�กับนักศึกษา

3.  เพื่อเป4นการเผยแพร� การสร�าง

นาฏยศิลป�สร�างสรรค8 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี

เชิงปริมาณ

1. จํานวนผู�เข�าร�วม เป?าหมาย 17 ผลการดําเนินงาน 17

2. จํานวนชิ้นงาน นาฏศิลป�สร�างสรรค8 ชุด ชมพู�เพชรสายรุ�ง 

เป?าหมาย จํานวน 1 ชุดการแสดง ผลการดําเนินงาน ระบําชมพู�

เพชรสายรุ�ง 1 ชุด

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาและคณาจารย8สาขานาฏดุริยางคศาสตร8 ได�แสดงศักยภาพทางด�านนาฏศิลป�สร�างสรรค8  ทั้งวิชาการและ

วิชาชีพต�อสาธารณชนในระดับอุดมศึกษาและบุคลที่สนใจ ในการนําเสนอผลงานนาฏศิลป�สร�างสรรค8 ระดับชาติ ครั้งที่ 

3  ซึ่งเป4นการร�วมมือในของมหาวิทยาลัยจากหลายแห�งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�การแสดงสร�างสรรค8ทางด�านนาฏศิลป� 

เพื่อที่จะได�นําความรู�ที่ได�ไปปรับใช�ในการสร�างสรรค8ผลงานต�อไป นอกจากนี้นักศึกษายังได�สังเกตและแลกเปลี่ยนเรียนรู�

 กับแต�ละสถาบันการศึกษา เกิดกระบวนการเรียนรู�ซึ่งจะนําไปต�อยอดได�ในอนาคต และยังเป4นการประชาสัมพันธ8

สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร8 (แขนงนาฏศิลป�ไทย) อีกทางหนึ่ง

การทํางานเป4นหมู�คณะ ความสามัคคี  และความตั้งใจของ

ผู�เข�าร�วมทุกคนทําให� การแสดงนาฏศิลป�สร�างสรรค8 ชุด ชมพู�

เพชรสายรุ�ง ประสบความสําเร็จได�เผยแพร�ถึงผลไม�อันเป4น

เอกลักษณ8ของจังหวัดเพชรบุรีและศักยภาพของนักศึกษา

คณาจารย8 และได�สร�างเครือข�ายกับสถาบันต�างๆ  

ไม�ได�ดําเนินโครงการ (คืนโครงการแล�ว)

กิจกรรมที่ 25 การเพิ่มพูนทักษะทางนาฏศิลป�ไทยร�วมกับสถานประกอบการและเครือข�าย (นาฏยการแสดง) (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 26 การเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย Active Learning (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อทําข�อตกลงร�วม (MOU) กับ

สถานประกอบการทั้งรับและเอกชน

2. เพื่อส�งเสริมมีพัฒนาการด�านวิชาชีพ

และทักษะการทํางานการพัฒนา

3. เพื่อส�งเสริมความองค8ความรู� ความ

เข�าใจ และเทคโนโลยีนวัตกรรมของ

หน�วยงาน

สาขาวิชาการได�ร�วม MOU  กับ

หน�วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน 

องค8กรชุมชน

หน�วยงานภาคีประชาสังคม  องค8กร

ชุมชน  สถาบันการเงิน   หน�วยงานรัฐ 

และ หน�วยงานเอกชน ที่เกี่ยวข�องกับ

การพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม   

ของจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ8  

ที่สามารถเป4นพื้นที่ การพัฒนาทักษะ

ด�านวิชาชีพ

 1 เชิงปริมาณ เป?าหมาย 1 ผลการดําเนินงาน 1

 2. เชิงคุณภาพ เป?าหมาย 1 ผลการดําเนินงาน 1

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุม  ชั้นปW 3 และปWที่ 4  เพื่อการเตรียมฝ&กประสบการซิชาชีพ และวิชาการฝ&กประสบการ

วิชาชีพ ของการเตรียมทักษะวิชาชีพ และสร�างคุณลักษณะความพร�อมบัณฑิต การฝ&กประสบการณ8  ในหน�วยงาน  

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย8จังหวัด    กรมพัฒนาชุมชนจังหวัด  กรมการพัฒนาที่ดินเพชรบุรี และ

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และบริษัทภาคเอกชน ในปW 2562

การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของตัวบัณฑิตในเตรียมความ

พร�อมการทํางานทํางานของนักศึกษาต�อการพัฒนาทักษะและ

คุณลักษณะของตัวบัณฑิตในเตรียมความพร�อมการทํางาน ความ

ต�องการของหน�วยงาน สถานประกอบการ ที่พึ่งประสงค8ต�อ

คุณสมบัติของบัญฑิต  พัฒนาการด�านวิชาชีพและทักษะใน

ศตวรรษที่ 21

เนื่องการทํากิจกรรมกับข�อตกลงในการทํางาน

ไม�สอดคล�องกัน และความพร�อมของ

นักศึกษาที่ยังขาดประสบการณ8 ทักษะการ

ทํางานกับองค8กรขนาดใหญ�  สาขาหลักสูตร

จําเป4นต�องพัฒนาด�านทักษะให�มากขึ้นมี

พัฒนาการด�านวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่

 21 ชาวบ�านและเยาวชนได�มีความรู�ทักษะ

และเจตคติ สามารถนําไปประยุคใช�ในการ

พัฒนาประเทศได�อย�างสมดุลและยั่งยืน

ในโครงการนี้ไม�ได�ใช�งบประมาณ สื่อเนื่อง กรอบ

ของเวลาและแบบแผนในการจัดกิจกรรมที่มีความ

คลาดเคลื่อนในหน�วยงานภาคีเครือข�าย...โครงการ

ที่เป}ดการเรียนการสอนได�มีการทําเครือข�ายในการ

ทํางานร�วมกับหน�วยงานทังภาครัฐและเอกชน 

องค8กรชุมชน ได�พบว�าทางทางสาขาวิชา รวมได�มี

ความประสงค8ที่ร�วมจัด ทําความตกลง (MOU) 

โดยเฉพาะสร�างความร�วมมือกับสถาน

ประกอบการและเครือข�าย การสร�าง WIL   ที่มี

ความต�องการในการส�งเสริมได�จัดกระบวนการ

เรียนสอนโดยอาศัยกิจกรรม Active Learning  

ให�มากขึ้น

1. เพื่อให�นักศึกษานําความรู�ที่ได�จาก

การศึกษาในหลักสูตร

บรรณารักษศาสตร8และสารสนเทศ

ศาสตร8ไปใช�ในการบูรณาการกับ

ศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ

2. เพื่อให�หลักสูตรได�จัดกิจกรรม

ร�วมกับสถานประกอบการเพื่อการ

พัฒนานักศึกษา

ไม�ร�อยกว�าร�อยละ 80 4.ข�อ 1. เชิงปริมาณ

 - จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรม 16  คน เป?าหมาย ไม�น�อย

กว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน  ร�อยละ 87.50 (14 คน)

- จํานวนประชาชนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 20-25 คน   เป?าหมาย ไม�

น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน  ร�อยละ 100 (75 คน)

2. เชิงคุณภาพ

  - ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษาร�วมกับ

สถานประกอบการ

   ก. มีการทําความตกลง (MOU) กับสถานประกอบการอย�างน�อย

ร�อยละ 50 ของหลักสูตร

   ข. มีการดําเนินงานตาม MOU ผ�านรูปแบบ WIL

   ค. มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน MOU

   ง. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก�ไขการดําเนินกิจกรรม

   จ. ผลงานมีงานทําของบัณฑิตในสาขาที่ร�วมกับสถาน

ประกอบการสูงกว�าค�าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย

2) ระดับความสําเร็จในการพัฒนากระบวนการสอน Active 

Learning

   ก. มีระบบและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

   ข. มีกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่เน�นการเรียนรู�จากการ

10,000.00 10,000.00 1.  นักศึกษาได�ปฏิบัติจริงในการบูรณาการความรู�กับศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ

2. เพื่อให�หลักสูตรและสถานประกอบเกิดความร�วมมือต�อกันในระยะยาว

1. การประดิษฐ8ที่คั่นหนังสือ DIY

2. สมุดทํามือปกผ�าลายไทย

ควรจัดอย�างต�อเนื่องทุกปW

1.   เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู�โดย

การปฏิบัติงานจริงร�วมกับสถาน

ประกอบการ                    .

2.   เพื่อเพิ่มพูนความรู�ภาษาจีน ของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน

นักศึกษาจํานวน 20 คนที่เข�าร�วมกิจกรรมกระตุ�นให�นักศึกษาสามารถพัฒนา

ตนเองและต�อยอดองค8ความรู�ที่ได�รับสู�

การปฏิบัติจริงได�

1. เชิงปริมาณ

- นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปWที่ 2  จํานวน 20 คน เป?าหมาย 

จํานวน 20 คน

- รายงานผลการเข�าร�วมโครงการ จํานวน 20 เป?าหมาย 20 คน

2. เชิงคุณภาพ

- ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 96.20 

- ความสามารถด�านภาษาจีนของนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรม ร�อย

ละ 94

16,800.00 16,800.00 โครงการได�ดําเนินการแล�วเสร็จและบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการทุกตัวชี้วัด นักศึกษาได�รับความรู�จากวิทยากรภายนอกเกี่ยวกับภาษาจีนกับ

การประกอบอาชีพในยุคปiจจุบัน   . และได�เก็บเกี่ยวความรู�

เกี่ยวกับประวัติศาสตร8ความเป4นมาของชาวจีนในย�านเยาวรา

ชโดยผ�านสถานที่จริง  . ซึ่งสอดคล�องกับความตั้งใจของสาขา

ภาษาจีน ที่มีความมุ�งมั่นจัดหาแหล�งเรียนรู�ภายนอกให�กับ

นักศึกษาใน .สาขาภาษาจีน เพื่อเป4นการกระตุ�นให�นักศึกษา

อยากจะพัฒนาตนเองและต�อยอดองค8ความรู�ที่ได�เรียนมา   .และ

นําไปประยุกต8ใช�ในอนาคต

การจัดหาแหล�งเรียนรู�ภายนอกที่มีคุณภาพที่

ตรงสายภาษาจีนนั้น ค�อนข�างหายาก

ควรจัดหาแหล�งเรียนรู�ภายนอกที่มีคุณภาพ โดย

คัดเลือกพิจารณาจากแหล�งหรือสถาน

ประกอบการที่นักศึกษาออกฝ&กประสบการณ8

วิชาชีพที่มีคุณภาพ และเก็บเป4นข�อมูลไว�ที่สาขา 

เพื่อสะดวกในการจัดหาแหล�งเรียนรู�ภายนอกใน

ครั้งต�อไป

กิจกรรมที่ 28 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร8และบรรณารักษศาสตร8ร�วมกับห�องสมุดประชาชน (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 29 ความร�วมมือด�านวิชาการกับบริษัท แคล-คอมพ8 อีเล็คโทรนิคส8 (ประเทศไทย) จํากัด อ.เขาย�อย จ.เพชรบุรี (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 30 ความร�วมมือด�านวิชาการกับบริษัท P&A International Law และโรงแรมบาบาบีช คลับ หัวหิน จ.ประจวบฯ (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 27 การเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย MOU (30,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู�ภาษาอังกฤษด�าน

การเตรียมตัวสมัครฝ&กงานและสมัคร

งานโดยเฉพาะงานด�านการแปลและ

วัฒนธรรมองค8กรของนักศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

2. เพื่อฝ&กทักษะการสร�างผลงานเพื่อ

การประชาสัมพันธ8สถานที่ต�างๆ เป4น

ภาษาอังกฤษ

3. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจมีความรู�กว�างขวางใน

เรื่องของสถานที่ฝ&กประสบการณ8

วิชาชีพและการทํางานในอนาคต

1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปWที่ 3 

จํานวน 32 คน  ได�ศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการจํานวน 2 แห�ง

2. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปWที่ 3 

จํานวน 32 คน  ได�ผลิตชิ้นงานเพื่อการ

ประชาสัมพันธ8สถานที่ต�างๆ เป4น

ภาษาอังกฤษ

1.นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปWที่ 3 

จํานวน 32 คน สามารถสรุปองค8

ความรู�ที่ได�จากการร�วมกิจกรรมได�

อย�างครบถ�วนและเหมาะสม

2. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปWที่ 3 

จํานวน 32 คน ผ�านการประเมินชิ้นงาน

เพื่อการประชาสัมพันธ8สถานที่ต�างๆ 

เป4นภาษาอังกฤษในระดับดี

1. เชิงปริมาณ

     1. จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 32 คน ผล

การดําเนินงาน บรรลุ

     2. จํานวนสถานประกอบการที่ร�วมมือในการพัฒนาการเรียนรู�

ของนักศึกษา เป?าหมาย 2 แห�ง ผลการดําเนินงาน บรรลุ

2. เชิงคุณภาพ

    1. ผลการประเมินรายงานสรุปองค8ความรู�จากการเข�าร�วม

กิจกรรม เป?าหมาย ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน บรรลุ

    2. ผลการประเมินชิ้นงานเพื่อการประชาสัมพันธ8สถานที่ต�างๆ 

เป4นภาษาอังกฤษ เป?าหมาย ระดับดี ผลการดําเนินงาน บรรลุด

20,000.00 20,000.00 1. สถานประกอบการให�ความร�วมมือในการจัดกิจกรรมเป4นอย�างดี

2. ผลการดําเนินกิจกรรมได�บรรลุตามจุดประสงค8และตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการในทุกประเด็น

1. การดําเนินกิจกรรมต�องมีการประสานความร�วมมือไปสู�สถาน

ประกอบการล�วงหน�า

2. การกํากับและดูแลการดําเนินกิจกรรมควรแบ�งผู�รับผิดชอบ

ออกเป4นผ�ายต�างๆ และควรให�นักศึกษาทุกคนมีส�วนร�วมใน

กระบวนการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาประสบการณ8การ

วางแผนงานของนักศึกษา

1. การเดินทางไปศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการที่ตั้งอยู�ไกลจากมหาวิทยาลัย

จําเป4นต�องมีค�าใช�จ�ายในการเดินทางจํานวน

มาก งบประมาณที่ได�รับการสนับสนุนมี

จํานวนไม�เพียงพอต�อการดําเนินกิจกรรม

2. บุคลากรของสถานประกอบการที่มา

ช�วยเหลือในการจัดกิจกรรมมีจํานวนน�อยและ

อาจให�ความช�วยเหลือได�ไม�เต็มที่เนื่องจาก

ภาระงานปกติของสถานประกอบการมี

ปริมาณมากในช�วงการเดินทางไปทํากิจกรรม

1. ควรมีการปรับงบประมาณสนับสนุนให�มีจํานวน

มากขึ้น

2. ควรมีการประสานงานกับสถานประกอบการถึง

ช�วงวัน เวลา ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดกิจกรรม

1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ

นักศึกษาด�วยการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับ STEM

 Education

2. เพื่อเสริมสร�างระเบียบวิจัย ความ

รับผิดชอบและความสามัคคี

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร8บัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ

นักศึกษามีทักษะการคิดของนักศึกษา

ด�วยการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับ STEM

 Education

1. เชิงปริมาณ 

    1.จํานวนนักศึกษาภาษาอังกฤษ ปW 2 เข�าร�วมกิจกรรมค�าย

ภาษาอังกฤษ เป?าหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 100

2. เชิงปริมาณ

    1. ใบงานวัดความสามารถด�านภาษาอังกฤษและการคิดของ

นักศึกษาหลังการปฏิบัติ เป?าหมาย ระดับมากกว�า 4 ผลการ

ดําเนินงาน ระดับ 4.09

     2. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย ระดับ

มากกว�า 4 ผลการดําเนินงาน ระดับ 4.66

20,000.00 20,000.00 ผลการประเมินการดําเนินงานพบว�า มีกระบวนการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีจํานวนร�อยละ 100 

กิจกรรมแล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ตามกําหนดการ ค�าใช�จ�ายเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ จํานวน 20,000 บาท 

ผู�เข�าร�วมกิจกรรมพึงพอใจกับกิจกรรมตามเป?าหมายที่กําหนดไว�คือ ระดับ 4.66 ผลการประเมินความสามารถด�าน

ภาษาอังกฤษและการคิดของนักศึกษาหลังเข�าร�วมกิจกรรมเป4นไปตามเป?าหมายที่กําหนดไว� คือ ระดับ 4.09

1. ทักษะวิชาการตามหลักสูตรของนักศึกษานั่นคือ ทักษะการฟiง

 พูดอ�าน และเขียนภาษาอังกฤษ

2. ทักษะชีวิต การรู�จักเข�าสังคม เรียนรู�การอยู�ร�วมกันกับผู�อื่น 

และเรียนรู�วัฒนธรรมต�างชาติ

3. ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรมการแก�ปiญหาเป4น

4. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning

 แบบบูรณาการกับ STEM Education

ระบบการติดต�อและประชาสัมพันธ8 ควรมีการทําโครงการต�อเนื่องในปWถัดไป เพราะ

เป4นกิจกรรมในลักษณะที่ต�องดําเนินการอย�าง

ต�อเนื่อง

1. เพื่อพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือกับ

สถานประกอบการ 

2. เพื่อให�นักศึกษาได�เตรียมความพร�อม

ในการทํางานในอนาคต

3. เพื่อพัฒนาความรู�และทักษะการ

ทํางานของนักศึกษาจากองค8กรภายนอก

จํานวนนักศึกษา 50 คน ได�เข�าร�วมกิจกรรมกระตุ�นให�นักศึกษามีความรู�และมีทักษะ

ในการปฏิบัติงานด�านโรงแรมได�จริง

1. เชิงปริมาณ

-นักศึกษาผู�เข�าร�วมกิจกรรมจํานวน 50 คน ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ

- จํานวน MOU ที่ร�วมกับสถานประกอบการ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80

 ผลการดําเนินงาน บรรลุ

19,400.00 19,400.00 ผลการดําเนินโครงการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในกลุ�มวิชาอาหารและการท�องเที่ยว 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกับโรงแรมบาบาบีช ชะอํา (ศรีพันวา ภูเก็ต) ซึ่งเป4นการอบรมในหัวข�อ เทคนิคการ

บริการโรงแรมอย�างมืออาชีพ ในระหว�างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู�ดําเนินโครงการสรุปผลการดําเนินโครงการได� ดังนี้ 

 1. นักศึกษาที่เข�าอบรมมีความตระหนักต�อคุณธรรมจริยธรรมหน�าที่และการทํางานร�วมกัน

 2. นักศึกษาที่เข�าอบรมได�รับความรู�และการฝ&กประสบการณ8จากผู�ที่มีความเชี่ยวชาญด�านการโรงแรม 

 3. นักศึกษาที่เข�าอบรมเกิดการเรียนรู�และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล�องกับทักษะการเรียนรู�ตามศตวรรษที่21 

โดยนักศึกษาได�ฝ&กปฏิบัติด�านการบริการโรงแรมแบบมืออาชีพ

 4. นักศึกษาที่เข�าอบรมสามารถนําความรู�มาประยุกต8ใช�ในการเรียนวิชาอื่นๆ เป4นการสร�างเครือข�ายและการ

ดําเนินงานด�านวิชาการร�วมกับโรงแรมอย�างต�อเนื่อง

5. ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวม  ระดับมากที่สุด   ค�าเฉลี่ย  4.51

ด�านความรู�ความเข�าใจ

ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถนําหลักการหรือประสบการณ8จากการ

อบรมมาปฏิบัติหรือประยุกต8ใช�ในการฝ&กประสบการณ8วิชาชีพ 

ด�านการโรงแรม และการทํางานด�านโรงแรมในอนาคต ซึ่งเป4นไป

ตามวัตถุประสงค8ของโครงการเพื่อพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือ

กับสถานประกอบการ เพื่อให�นักศึกษาได�เตรียมความพร�อมใน

การทํางานในอนาคต และเพื่อพัฒนาความรู�และทักษะการ

ทํางานของนักศึกษาจากองค8กรภายนอก

ด�านความพึงพอใจ 

 ผู�เข�าร�วมโครงการทั้งหมดมีความพึงพอใจในการจัดโครงการการ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในกลุ�มวิชาอาหารและการ

ท�องเที่ยว กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกับโรงแรมบาบาบีช

 ชะอํา (ศรีพันวา ภูเก็ต)  พบว�า ผลความพึงพอใจโดยรวมอยู�

ระดับมากที่สุด มีค�าเฉลี่ยรวม 4.51 โดยด�านความรู� ความเข�าใจ  

                      มีความพึงพอใจสูงสุด 

ด�านการนําไปใช�ประโยชน8

ผู�เข�าร�วมส�วนใหญ�เห็นว�าการเข�าร�วมโครงการในครั้งนี้สามารถ

1. ควรพัฒนาโครงการการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนในกลุ�มวิชาอาหารและการท�องเที่ยว

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกับโรงแรมบา

บาบีช ชะอํา (ศรีพันวา ภูเก็ต)  และมีการติดตาม

ผลรวมถึงการจัดโครงการต�อเนื่องในปWถัดๆไป 

2. ควรมีการอบรมในหัวข�ออื่นๆที่เกี่ยวข�องเพิ่มเติม

 เพื่อสร�างความรู� ความเข�าใจและทักษะทาง

วิชาชีพด�านการโรงแรม

ไม�ได�ดําเนินโครงการ

ไม�ได�ดําเนินโครงการ

ไม�ได�ดําเนินโครงการ

กิจกรรมที่ 35 การจัดการเรียนรู�(ด�านนวัตศิลป�ไทย) โดยปฏิบัติงานจริงร�วมกับเครือข�ายศูนย8ส�งเสริมศิลปาชีพระหว�างประเทศของอาจารย8และนักศึกษาศิลปะและการออกแบบ (30,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 36 การเรียนรู�จากการปฏิบัติด�านกฎหมาย (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 31 การบูรณาการค�ายภาษาอังกฤษ (English Camp) กับ STEM Education (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 32 การกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกับโรงแรมศรีพันวา จ.ภูเก็ต (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 33 การออกแบบเอกลักษณ8ลายพิมพ8ผ�าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ8 จังหวัดเพชรบุรี ด�วยการจัดการเรียนรู�ตามแนวทาง Active Learning (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 34 การบูรณาการค�ายศิลปะและการออกแบบ (Art Camp) กับ STEM Education (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

หนา้ที� 51



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ

เรียนที่เน�นการเรียนรู�ผ�านการปฏิบัติ

2. เพื่อให�นักศึกษาได�รับข�อมูลการ

เรียนรู�จากแหล�งเรียนรู�อื่นที่นอกเหลือ

จากการเรียนในห�องเรียนเพื่อประโยชนื

ในการศึกษากฎหมายอย�างมี

ประสิทธิภาพ อันเป4นประสบการณ8

ตรงที่ได�ศึกษาด�วยตนเอง

3. เพื่อเป4นการพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร8ให�

เป4นบัณพิตที่มีคุณธรรม สามารถดํารง

ตนและช�วยเหลือเกื้อกูลสังคมได�

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู�โดยการ

ปฏิบัติงานจริงร�วมกับสถานประกอบการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ�งสู�สากล 

สร�างอัตลักษณ8 เอกลักษณ8ของ

มหาวิทยาลัยให�เป4นที่ยอมรับของผู�ใช�

บัณฑิตและสังคมได�

เชิงปริมาณ เป?าหมาย จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรม 40 คน 

ผลการดําเนินงาน นักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรมจํานวน 42 คน

เชิงคุณภาพ เป?าหมาย 1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน (Action Learning) 4 ข�อ

  ก.มีระบบและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

  ข.มีกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่เน�นการเรียนรู�จากการ

ปฏิบัติ

  ค.มีสื่ออุปกรณ8การสอนที่เหมาะสมกับกลวิธีในการสอน

  ง.มีการกํากับติดตามการสอนของอาจารย8อย�างเป4นระบบ

2. จํานวนหน�วยงานที่มีการนํา STEM EDU มาใช�ในการเรียน

การอสน จํานวน 4 หน�วยงาน

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยในระดับมากกว�า 4.00 

4. จํานวนแนวปฏิบัติจํานวน 8 เรื่อง

ผลการดําเนินงาน นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.10

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาได�พัฒนาสมรรถนะให�เป4นบัณพิตที่ถึงพร�อมด�วยวิชาการ วิชาชีพ และได�รับการส�งเสริมทักษะการเรียนรู�

ทางด�านกฏหมายรัฐธรรมนูย และศาลรับธรรมนูญ นอกจากนี้นักศึกษายังได�รับข�อมูลการเรียนรู�จากแหล�งเรียนรู�อื่นที่

นอกเหลือจากการเรียนในห�องเรียน เพื่อประโยชน8ในการศึกษากฏหมายอย�างมีประสิทธิภาพอันเป4นประสบการณ8

ตรงที่ได�ศึกษาด�วยตนเอง

นักศึกษาได�รับความความรู�เกี่ยวกับศาลรัฐธณรมนูญ ซึ่งเป4นศาล

ที่มีรูปแบบกระบวนการพิจารณา องค8คณะ และการดําเนินการ

แตกต�างจากศาลยุติธรรมโดยทั่วไป นักศกึษาได�รับความรู�

เกี่ยวกับระบบศาลของประเทศไทย หลักการพื้นฐานทาง

รัฐธรรมนูญ รวมไปถึงประวัติความเป4นมาของรัฐธรรมนูญไทย อีก

ด�วย

การเรียนรู�จากการปฏิบัติเป4นกิจกรรมที่มี

ประโยชน8ต�อการเรียนรู�ของนักศึกษาสาขา

นิติศาสตร8อย�างมาก ควรมีการจัดกิจกรรมใน

ลักษณะนี้ให�มากขึ้น
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อเป4นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�ทั้งใน

ด�านกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่และงาน

วิชาการสําหรับนักศึกษา สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร8 

2. เพื่อเสริมสร�างความสัมพันธ8อันดี

ระหว�างคณาจารย8 นักศึกษา สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร8 และธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย�อมสาขาจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป4น

รัฐวิสาหกิจทางการเงินในจังหวัดเพชรบุรี

3. แนะนําแหล�งงานในท�องถิ่นให�กับ

บัณฑิต และแหล�งเงินเพื่อการลงทุนซึ่ง

เป4นรัฐวิสาหกิจ เพื่อการสร�างอาชีพใน

อนาคตให�กับบัณฑิต 

4. เพื่อเสริมสร�างความเข�มแข็งทาง

วิชาการเพื่อประโยชน8ของชุมชนท�องถิ่น

5. ชุมชนเข�มแข็งสามารถพัฒนาอาชีพ

เพิ่มรายได�ให�กับชุมชนจากการขาย

ผลผลิตได�เพิ่มขึ้น

คณาจารย8 นักศึกษา และชุมชนจํานวน

 90 คนได�เข�าร�วมกิจกรรม

สร�างโอกาสการมีงานทําในแหล�งงาน

ภาครัฐวิสาหกิจให�กับผู�จบการศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร8

1.เชิงปริมาณ

  จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 80 คน ผลการดําเนินงาน 90

 คน

2.เชิงคุณภาพ

  ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ

 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 89.59 

 ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

30,000.00 30,000.00  ได�ดําเนินโครงการแล�วเสร็จ นักศึกษาได�รับความรู�ความเข�าใจด�านการบริหารการเงินและ

การตลาด การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนรวมถึงการสร�าง

เครือข�ายกับชุมชนท�องถิ่น

ควรดําเนินการจัดต�อเนื่อง

1. เพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�การ

ปฏิบัติงานการใช�แผนที่ภาษีขององค8กร

ปกครองส�วนท�องถิ่นเพชรบุรี

2. เพื่อให�นักศึกษามีทักษะการเรียนรู�

จากการปฏิบัติและนําประยุกต8ใช�ได�

3.  เพื่อให�นักศึกษาได�ศึกษาปiญหาและ

แนวทางแก�ไขจากการเรียนรู�จากการ

ปฏิบัติงานคลังท�องถิ่น

นักศึกษามีการใช�แผนที่ภาษีของท�องถิ่น

เพื่อเก็บภาษีอากร ให�กับหน�วยงาน

ท�องถิ่นในหน�วยงานท�องถิ่น

นักศึกษามีคุณภาพมากขึ้นในการเรียนรู�

เกิดทักษะเกี่ยวกับการใช�แผนที่ภาษีใน

การจัดเก็บภาษีท�องถิ่น

1. เชิงปริมาณ 30 คน ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 85

2. เชิงคุณภาพ ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 90

20,000.00 20,000.00 พบว�าร�อยละ 90 มีทักษะจากการเรียนรู�จริงและนําไปประยุกต8ได�จริง ในชีวิตหรือการประกอบอาชีพในอนาคตที่ต�อง

ตัดสินใจและเกี่ยวข�องกับการเสียภาษีในท�องถิ่นใกล�บ�าน

พบว�านักศึกษาส�วนใหญ�เกิดทักษะการปฎิบัติจําได�ดีกว�าการสอน

แบบบรรยายอย�างเดียว สามารถนํามาใช�กับการประกอบอาชีพ

หรือการวางแผนในงานอาชีพในอนาคตหากต�องเกี่ยวข�องกับ

ภาษีท�องถิ่น

นักศึกษาไม�สามารถคํานวณตัวเลขในระบบ

คอมพิวเตอร8ได�จริงเพราะหากเกิดตัวเลข

ผิดพลาดจะเกิดผลเสียหายแก�ผู�เสียภาษี ต�อง

คํานวณจากกระดาษและให�เจ�าหน�าที่มีรหัส

เข�าไปในโปรแกรมการใช�งานได�

นักศึกษาควรจะเข�าใจระบบบัญชีและเรียนรู�ระบบ

โปรแกรมภาษีด�วย นักศึกษาสาขารัฐประศาสน

ศาสตร8ควรจะมีรายวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข�องกับบัญชี

หรือพัสดุบ�าง ของหน�วยงานท�องถิ่น

เพื่อสนับสนุนให�นักศึกษาได�เรียนรู�ผ�าน

การปฏิบัติจริงในการพัฒนา โดยใช�

หลักการมีส�วนร�วมกับภาคส�วนต�างๆใน

ท�องถิ่น

สมาชิกของชุมชนมีส�วนร�วมในการวาง

แผนการท�องเที่ยว

 มีแผนการพัฒนาสําหรับการท�องเที่ยว

ชุมชนที่มีสมาชิกมีส�วนร�วมและพร�อม

ร�วมมือดําเนินการ

1. เชิงปริมาณ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

2. เชิงคุณภาพ ระดับมาก > ๔.๐ ผลการดําเนินงาน ระดับมาก 

(4.47)

20,000.00 20,000.00 มีผู�เข�าร�วมกิจกรรมตามเป?าหมายที่กําหนดไว� กลุ�มเป?าหมายมีความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับการวางแผนการท�องเที่ยววิถี

ชุมชนบ�านกุ�ม  ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต�อการจัดกิจกรรม และผลกระทบต�อการให�บริการวิชาการต�อสังคม 

หรือการนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ผลประเมินทุกข�อ บรรลุเป?าหมายตามตัวชี้วัด

ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับการวางแผนการ

ท�องเที่ยววิถีชุมชนบ�านกุ�ม ได�ลงพื้นที่สํารวจเส�นทางท�องเที่ยว

ชุมชน โดยการล�องเรือในแม�น้ําและฝ&กการเขียนและสรุปแผนการ

ท�องเที่ยวชุมชน

1. เพื่อให�นักศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได�รับ

การพัฒนาและมีความพร�อมสําหรับ

การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต

2. เพื่อให�นักศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมี

ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการวิจัย

ทางด�านบริหารธุรกิจมากขึ้น

3. เพื่อให�นักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสามารถใช�

เทคโนโลยีสารสนเทศในการทําวิจัย

ได�มากขึ้น

4. เพื่อให�นักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีผลงานที่

ได�รับการตีพิมพ8หรือเผยแพร�มากขึ้น

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรม 20 คนนักศึกษามีความรู�ความเข�าใจเพิ่มมากขึ้น 1. เชิงปริมาณ

      1. จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรม   20 คน    /20 คน

      2. จํานวนผลงานวิจัยที่ได�รับการตีพิมพ8เผยแพร�ของนักศึกษา  

5 เรื่อง/ไม�บรรลุเป?าหมาย

2. เชิงคุณภาพ

     1. ร�อยละของความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม  ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80 /   ร�อยละ 85.8

     2. ระดับความรู�ความเข�าใจที่มีต�อการเข�าร�วมกิจกรรม   ไม�

น�อยกว�าร�อยละ 80   /  ร�อยละ 85

3. เชิงเวลา

การดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนด   ไตรมาสที่ 3  / ไตร

มาสที่ 3

4. เชิงงบประมาณ  23,850 /   21,750

        บรรลุเป?าหมายร�อยละ 87.16

23,850.00 21,750.00  จากการดําเนินกิจกรรมการเตรียมความพร�อมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีนักศึกษาเข�าใหม�ในปW

การศึกษา 2562 จํานวน 9 คน โดยทางหลักสูตรได�เชิญศิษย8เก�ามาเพื่อบรรยายเกี่ยวกับการเรียน M.B.A. อย�างไรให�

ประสบความสําเร็จ เพื่อให�นักศึกษาได�รับการพัฒนาและมีความพร�อมสําหรับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต และ

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการวิจัยธุรกิจและการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ8เผยแพร�ของนักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีนักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 11 คน โดยจากการจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจ

ร�อยละ 85.8 มีความรู�ความเข�าใจหลังอบรม ร�อยละ 85 แต�เนื่องจากระยะเวลาในการอบรมเป4นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ 

นักศึกษาจึงไม�สามารถเขียนบทความเพื่อตีพิมพ8เผยแพร�ได�ทันในระยะเวลาที่กําหนด

1. นักศึกษาได�รับการพัฒนาและมีความพร�อมสําหรับการศึกษา

ในระดับมหาบัณฑิต

2. มีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางด�านบริหารธุรกิจมาก

ขึ้น

 3. สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการทําวิจัยได�มากขึ้น

กิจกรรมที่ 37 โครงการพัฒนาความเข�มแข็งของชุมชนหนองจอก อําเภอท�ายาง กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (work Integrated Learning : WIL) (30,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 38 การส�งเสริมการเรียนรู�จากปฎิบัติงานของหน�วยงานคลังของปกครองส�วนท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 39 การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการร�วมกับชุมชน ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (20,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 40 การเตรียมความพร�อมและการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร�ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (23,850) คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมที่ 44 การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการโครงการพิเศษด�านคอมพิวเตอร8 สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ร�วมกับสถานประกอบการ (20,000) คณะวิทยาการจัดการ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู�โดย

ปฏิบัติงานจริงร�วมกับสถานประกอบการ

2. เพื่อให�นักศึกษาสามารถเห็นกระแส

ของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�

ในภาคธุรกิจ

3. เพื่อให�นักศึกษามีความพร�อมก�อน

ออกไปฝ&กประสบการณ8ในสถาน

ประกอบการและพร�อมเข�าสู�

ตลาดแรงงานต�อไป

สถานประกอบการที่ทําความร�วมมือ 1 

สถานประกอบการ

1. เชิงปริมาณ  นักศึกษาของสาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 

18  คน / 18 คน

2. เชิงคุณภาพ  

      1) ระดับความรู�และทักษะที่นักศึกษาได�รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

ระดับ ≥ 3.51  /  4.83

      2) ระดับการนําความรู�ไปใช�ประโยชน8    ระดับ ≥ 3.51   / 

4.67

      3) ระดับความสําเร็จในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

    ระดับ ≥ 3.51  /   4.39

3. เชิงเวลา  โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 3 /

 ไตรมาส 3

4. เชิงงบประมาณ  ค�าใช�จ�ายในการดําเนินโครงการ     10,000 

บาท  / 7,740 บาท

         บรรลุเป?าหมายร�อยละ 70

10,000.00 7,740.00 สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได�ทําข�อตกลงระหว�างบริษัท ไอแอพพ8เทคโนโลยี จํากัด 

ในด�านวิชาการและส�งนักศึกษาเข�าฝ&กสหกิจศึกษากับเครือข�ายต�าง ๆ

1. นักศึกษาได�รับความรู�เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายวิชาที่เรียน

2. นักศึกษาได�นําความรู�ที่ได�รับมาปรับใช�และเตรียมตัวเข�าสู�การ

ฝ&กสหกิจศึกษา

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ

เรียนที่เน�นการเรียนรู�ผ�านปฏิบัติ

2. เพื่อเพิ่มทักษะการคิดและวิเคราะห8

งานที่ได�จากการปฏิบัติ

3. เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติ

ได�สื่อมัลติมีเดีย จํานวน 4 ผลงาน 1. เชิงปริมาณ  นักศึกษาของสาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 

       25 คน / 25  คน

2. เชิงคุณภาพ  

      1. ระดับความรู�และทักษะที่นักศึกษาได�รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น  

      ระดับ ≥ 3.51 / 4.56

      2. ระดับการนําความรู�ไปใช�ประโยชน8  ระดับ ≥ 3.51  / 4.64

      3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

  ระดับ ≥ 3.51  /  4.38

3. เชิงเวลา  โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด    ไตรมาส 

3   / ไตรมาส 3

4. เชิงงบประมาณ  ค�าใช�จ�ายในการดําเนินโครงการ    30,000 

บาท  /  12,500 บาท

         บรรลุเป?าหมายร�อยละ 50

30,000.00 12,500.00 การอบรมเชิงปฏิบัติการด�านการออกแบบสื่อมัลติมิเดียและการตัดต�อสื่อมัลติมิเดีย โดยหลังจากที่นักศึกษาได�

ทําการศึกษาเรียนรู�แล�ว นักศึกษาได�ทําการแบ�งกลุ�ม workshop เพื่อคิดและออกแบบ ผลิตผลงานออกมาเป4นชิ้นงาน 

จํานวน 4 ผลงาน

1. นักศึกษาได�รับความรู�เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายวิชาที่เรียน

2. นักศึกษาได�นําความรู�ที่ได�รับมาประยุกต8ใช�ในรายวิชาการ

นําเสนอด�วยเทคโนโลยี

กิจกรรมย�อยที่ 1  50 MOU ร�วมกับ

สถานประกอบการและกิจกรรมการ

เรียนการสอน  Active Learning  (การ

เรียนรู�เชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการ

จัดทําบัญชีโดยใช�โปรแกรม Excel)

วัตถุประสงค8

1.เพื่อให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�แบบ 

Active Learning จากกิจกรรมที่เน�น

กระบวนการจัดการเรียนรู�ที่ผู�เรียนได�ลง

มือกระทํา

นักศึกษาปW  3  สาขาบัญชี  90  คน  

เข�ารับการฝ&กการเรียนรู�

นักศึกษาปW 3  สาขาบัญชี  89  คน  

เข�ารับการฝ&กการเรียนรู�

1. เชิงปริมาณ  จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม Active Learning       

90  คน  / 89  คน

2. เชิงคุณภาพ  ระดับการนําความรู�ไปใช�ประโยชน8  ระดับมาก /

ระดับมาก

3. เชิงเวลา  ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนด    ไตรมาส 4

 / ไตรมาส 4

4. เชิงงบประมาณ  เป4นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ   15,000 /   

15,000

       บรรลุเป?าหมายร�อยละ 98.89

15,000.00 15,000.00 นักศึกษาชั้นปWที่  3  สาขาบัญชีทุกคนได�นําทักษะ  และเรียนรู�กระบวนการจัดทําบัญชีโดยใช�โปรแกรม Excel การบันทึกบัญชีโดยใช�โปรแกรม  Excel  และนําไปใช�ประโยชน8ในวิชาการสัมมนาทางบัญชี

กิจกรรมย�อยที่ 2 50 MOU ร�วมกับ

สถานประกอบการและกิจกรรมการ

เรียนการสอน  Active Learning  

(ก�าวทันมาตรฐานการบัญชี)

วัตถุประสงค8ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�แบบ 

Active Learning จากกิจกรรมที่เน�น

กระบวนการจัดการเรียนรู�ที่ผู�เรียนได�ลง

มือกระทํา

90 คน 85 คน 1. เชิงปริมาณ  จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม   90  คน  /   85  คน

2. เชิงคุณภาพ  ระดับการนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ระดับมาก / 

ระดับมาก

3. เชิงเวลา  ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนด ไตรมาส 4 / 

ไตรมาส 4

4. เชิงงบประมาณ  เป4นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ  10,000/ 10,000

           บรรลุเป?าหมายร�อยละ 95

10,000.00 10,000.00  นักศึกษา  85  คน  สาขาบัญชี  เข�าอบรมและเรียนรู�มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม�  3  ฉบับ  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2  เรื่องสินค�าคงเหลือ  มาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 7  มาตรฐานทางการบัญชี  ฉบับที่ 16

กิจกรรมที่ 53 ความร�วมมือทางวิชาการและสหกิจนักศึกษากับสถานประกอบการ เช�น บริษัท Infinite สมุทรปราการ (107,600) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 45 การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการออกแบบสื่อมัลติมิเดียและการตัดต�อสื่อมัลติมิเดีย โดยใช�โปรแกรมทางคอมพิวเตอร8 (30,000) คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมที่ 46 MOU ร�วมกับสถานประกอบการและกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning (60,000) คณะวิทยาการจัดการ

หนา้ที� 54



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่ 1 ลงนามบันทึก

ข�อตกลงความร�วมมือทางวิชาการและ

ศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค8

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาตาม TQF 5 ด�าน

2. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู�โดย

ปฏิบัติงานจริงร�วมกับสถานประกอบการ

สถานประกอบการสหกิจศึกษา นักศึกษาออกปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น1. เชิงปริมาณ

          ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษา

ร�วมกับสถานประกอบการ มีการทําความตกลง MOU กับสถาน

ประกอบการ 1 กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 1 กิจกรรม

2. เชิงเวลา

          ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  ไตรมาส 3-4 ผลการ

ดําเนินงาน บรรลุ

3. เชิงงบประมาณ

          ค�าใช�จ�ายในการดําเนินกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ  

59,600 บาท เบิกจ�าย 5,160 บาท คงเหลือ 54,440 บาท

59,600.00 5,160.00  มีการลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ บริษัทอินฟ}นิท คอนโทรล จํากัด และศึกษาดูงานบริษัท คิง 

เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินฟ}นิท คอนโทรล จํากัด ตั้งอยู�ใน

เขตที่มีประชนอาศัยอยู�อย�างหนาแน�น 

การจราจรติดขัด

ควรหาสถานประกอบการมากขึ้นและ

ประชาสัมพันธ8ส�งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา ในเทอม 2/2562

กิจกรรมย�อยที่ 2 อบรมปฏิบัติการสห

กิจศึกษา

วัตถุประสงค8

เพื่อเชิญผู�ทรงคุณวุฒิจากสถาน

ประกอบการมาเตรียมความพร�อมให�

นักศึกษาเข�าสู�การปฏิบัติสหกิจศึกษา   

   ในสถานประกอบกา

นักศึกษาเข�าสู�การปฏิบัติสหกิจศึกษาใน

สถานประกอบการ

นักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได�

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกาษา

1. เชิงปริมาณ

          - นักศึกษาเข�าร�วมเตรียมความพร�อมเพื่อปฏิบัติงานจริง

ร�วมกับสถานประกอบการ  30 คน ผลการดําเนินงาน 30 คน

          - ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษา

ร�วมกับสถานประกอบการ  1 กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 1 

กิจกรรม 

2. เชิงคุณภาพ

          - ความครอบคลุมของเนื้อหาการเตรียมความพร�อมตาม

กําหนดไว�ในหลักสูตรใหม� ฉบับปรับปรุง 2559 5 ด�าน ผลการ

ดําเนินงาน 5 ด�าน 

3. เชิงเวลา

          - ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  ไตรมาส 3-4 ผลการ

ดําเนินงาน 3-4 

4. เชิงงบประมาณ

          - ค�าใช�จ�ายในการดําเนินกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 

25,200 บาท เบิกจ�ายจริง 25,200 บาท คงเหลือ 22,800 บาท

บรรลุร�อยละ 100

25,200.00 25,200.00  มีผู�ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการมาเตรียมความพร�อมให�นักศึกษา ชั้นปWที่ 3-4 จํานวน 30 คน เพื่อเตรียมความ

พร�อมให�แก�นักศึกษาเข�าสู�การปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

นักศึกษาเดินทางเข�าร�วมกิจกรรมช�าเกินเวลา

ที่กําหนด

ควรควบคุมให�นักศึกษาตรงต�อเวลาให�มากยิ่งขึ้น

ไม�ได�ดําเนินโครงการ

เพื่อสร�างสื่ออิเล็กทรอนิกส8ใช�ในกระบวนการเรียนรู�แบบออนไลน8  ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถดําเนินการได�อย�างต�อเนื่อง และมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน8ที่มีประสิทธิภาพนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค8จากการจัดการเรียนการสอนผ�านบทเรียนออนไลน8เชิงปริมาณ

     - หลักสูตรที่ได�รับการพัฒนาสื่อการเรียนรู�  เป6�าหมาย 5 หลั�ก

สูตร ผลการดําเนินงาน 5 หลักสูตร

เชิงคุณภาพ

        - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต�อการสื่อการเรียนรู�

ออนไลน8ไม�ต่ํากว�า 5 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 5 หลักสูตร

600,000.00 59,999.68 หลักสูตรที่ได�รับการพัฒนาสื่อการเรียนรู�ทั้ง 5 หลักสูตรผ�านทางเว็บไซต8ของคณะ และเข�าร�วมพัฒนากับมหาวิทยาลัย

โดยระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต�อการสื่อการเรียนรู�ออนไลน8ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80

องค8ความรู�ในการพัฒนารายวิชาในหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตรผ�านทางเว็บไซต8ของคณะ และเข�าร�วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความต�องการของผู�เรียนเป4นรายบุคคล

1. เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส8สําหรับ

การเรียนการสอน

2. เพื่อพัฒนารายวิชาออนไลน8สําหรับ

การเรียนการสอนในหลักสูตร

 สื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชา

วิศวกรรมหุ�นยนต8และอิเล็กทรอนิกส8

อัจฉริยะ

สื่อการเรียนการสอนออนไลน8ที่สร�างขึ้น 1. เชิงปริมาณ

        จํานวนรายวิชาออนไลน8  จํานวน 1 รายวิชา

2. เชิงคุณภาพ

        1) ร�อยละของรายวิชาออนไลน8ที่ถูกนําไปใช�กับการเรียนการ

สอนในหลักสูตร ร�อยละ 81.50

        2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการเรียนการสอน

ออนไลน8 ระดับดีมาก

10,000.00 10,000.00 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ�นยนต8และอิเล็กทรอนิกส8อัจฉริยะทําการสร�างสื่อออนไลน8 เรื่อง มัลติมิเตอร8 เพื่อใช�ในการเรียน

การสอนในสาขาวิชา ซึ่งได�นําเทคนิคการสร�างภาพความจริงเสมือนมาประยุกต8ใช�พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ซึ่ง

เทคนิคนี้ทําให�สื่อการเรียนการสอนนี้เป4นที่น�าสนใจ เกิดความกระตือรือร�นในการเรียนรู�มากขึ้น ทําให�นักศึกษาเกิด

ความสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจกับการเรียนแบบโลกเสมือนจริง  อีกทั้งไม�เกิดความเบื่อหน�าย สามารถกระทําซ้ําได�

หลายๆ ครั้งจนเกิดความชํานาญ อันจะนําความรู�ไปใช�จริงได� นอกจากนี้สื่อการเรียนการสอนยังประกอบด�วยภาพสาม

มิติ ทําให�นักศึกษาเกิดความเข�าใจง�าย รวดเร็ว ถูกต�องและมีมุมมองต�อการเรียนรู�ในรูปแบบใหม�เพิ่มขึ้น จึงทําให�การ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 สื่อออนไลน8 เรื่อง มัลติมิเตอร8 นั้น ทําให�นักศึกษาส�วนใหญ�จะ

สามารถปฏิบัติตามที่อาจารย8ผู�สอนอธิบายได� เมื่อกลับมาปฏิบัติ

ซ้ํานักศึกษาฃนั้นก็จะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการใช�งานในการ

วัดปริมาตรทางไฟฟ?าต�างๆได� เนื่องจากสื่อการเรียนรู�นี้สามารถ

เรียนรู�ได�ด�วยตนเองตลอดเวลา และสามารถเลือกบทเรียนได�ด�วย

ตนเอง อีกทั้งยังทําให�ลดความต�างของผู�เรียน มีความเข�าใจที่

ตรงกัน ส�งผลทําให�การใช�งาน มัลติมิเตอร8ได�ถูกต�องตามขั้นตอน

นื่องด�วยระบบอาจมีความซับซ�อนทําให�ตอนแรก

นักศึกษาอาจไม�เข�าใจระบบ จึงทําให�จําเป4นต�องมี

คู�มือการแนะนะการใช�งาน

กิจกรรมที่ 2 ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน8 (60,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส8และหุ�นยนต8อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ (10,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ?า (10,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการที่ 16 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน8 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนดิจิทัลออนไลน8 (50,000) คณะครุศาสตร8

หนา้ที� 55



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส8สําหรับ

การเรียนการสอน

2. เพื่อพัฒนารายวิชาออนไลน8สําหรับ

การเรียนการสอนในหลักสูตร

 สื่อการเรียนการสอนออนไลน8 ของรายวิชาการควบคุมมอเตอร8ไฟฟ?าอาจารย8และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ?าจัดการเรียนการสอนโดยใช�สื่อออนไลน81. เชิงปริมาณ

        จํานวนรายวิชาออนไลน8  จํานวน 1 รายวิชา

2. เชิงคุณภาพ

        1) รายวิชาออนไลน8ที่ถูกนําไปใช�กับการเรียนการสอนใน

หลักสูตร ร�อยละ 80

        2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการเรียนการสอนออนไลน8

 ระดับ 3.51

10,000.00 10,000.00 การดําเนินโครงการเป4นไปด�วยความเรียบร�อย ตัวชี้วัดบรรลุตามเป?าหมาย 1. มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช�สื่อการเรียนรู�

2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาขาวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟ?า มากขึ้น

3. ได�กระบวนการเรียนการสอนที่นําเทคโนโลยีในปiจจุบันมา

ประยุกต8ใช�

1. เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส8สําหรับ

การเรียนการสอน

2. เพื่อพัฒนารายวิชาออนไลน8สําหรับ

การเรียนการสอนในหลักสูตร

จํานวนรายวิชาออนไลน8 (1 หลักสูตร : 

รายวิชา)

นักศึกษาสามารถเรียนได�มีประสิทธิภาพมากขึ้น1. เชิงปริมาณ

        จํานวนรายวิชาออนไลน8  จํานวน 1 รายวิชา

2. เชิงคุณภาพ

        1) รายวิชาออนไลน8ที่ถูกนําไปใช�กับการเรียนการสอนใน

หลักสูตร ร�อยละ 80

        2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการเรียนการสอนออนไลน8

 ระดับ 3.51

10,000.00 10,000.00  มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน8ในหลักสูตร ได�แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรออนไลน8ต�อไปในอนาคต

1. เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส8สําหรับ

การเรียนการสอน

2. เพื่อพัฒนารายวิชาออนไลน8สําหรับ

การเรียนการสอนในหลักสูตร

 จํานวนรายวิชาออนไลน8 (1 หลักสูตร : รายวิชานักศึกษาสามารถเรียนได�มีประสิทธิภาพมากขึ้น1. เชิงปริมาณ

        จํานวนรายวิชาออนไลน8  จํานวน 1 รายวิชา

2. เชิงคุณภาพ

        1) รายวิชาออนไลน8ที่ถูกนําไปใช�กับการเรียนการสอนใน

หลักสูตร ร�อยละ 80

        2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการเรียนการสอนออนไลน8

 ระดับ 3.51

10,000.00 10,000.00 มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน8ในหลักสูตร ได�แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรออนไลน8ต�อไปในอนาคต

1. เพื่อเผยแพร�ผลงานวิชาการ งานวิจัย

ของคณาจารย8ภายในและ

บุคคลภายนอกในรูปแบบของ

วารสารวิชาการ

2. เพื่อเผยแพร�องค8ความรู�ที่ได�จาก

งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค8สู�สารธารณะ

ในรูปแบบของสื่อออนไลน8 

3. เพื่อให�วารสารเป4นไปตามมาตรฐานที่

 TCI กําหนด

จัดทําและตีพิมพ8วารสารมนุษยสังคม

ปริทัศน8ตามเกณฑ8มาตรฐานที่ TCI 

กําหนด จํานวน 2 ฉบับ ฉบับละ 250 

เล�ม รวม 500 เล�ม

วารสารวิชาการมีมาตรฐานตามเกณฑ8

มาตรฐานที่ TCI กําหนดไว�

เชิงปริมาณ

   - จัดตีพิมพ8วารสารปWละ 2 ครั้ง ครั้งละ 250 เล�ม รวมปWละ 500 

เล�ม เป?าหมาย 2 ฉบับ/ปW ผลการดําเนินงาน จัดตีพิมพ8วารสาร 2 

ฉบับ

   - จํานวนวารสารที่มีมาตรฐานตามเกณฑ8มาตรฐาน สกอ. 

เป?าหมาย 1 ฉบับ ผลการดําเนินงาน 1 ฉบับ

160,000.00 160,000.00 จัดทําและตีพิมพ8วารสารมนุษยสังคมปริทัศน8ตามเกณฑ8มาตรฐานที่ TCI กําหนด จํานวน 2  ฉบับ ฉบับละ 250 เล�ม 

รวม 500 เล�ม

ได�รับองค8ความรู�เกี่ยวกับการจัดทําวารสาร และการดําเนินตาม

ขั้นตอนการทําวารสารฯเพื่อเข�าสู�เกณฑ8มาตรฐาน TCI

1. เพื่อให�คณาจารย8มีทักษะทาง

วิชาการการสอนและสื่ออิเล็กทรอนิกส8

2. เพื่อจัดทําระบบการเรียนการสอน

ออนไลน8

3. แข�งขันทักษะวิชาการในงานอาเซียน

สัมพันธ8

1.  มีระบบการเรียนการสอนออนไลน8

2. มีสื่อการสอนเพื่อใช�ในการเรียน

การอสนออนไลน8

1. นักศึกษามีแหล�งทรัพยากรการ

เรียนรู�ออนไลน8 

2. นักศึกษามีโอกาสในการเรียนจาก

ทุกที่ทุกเวลา 

3. อาจารย8เป4นที่รู�จักในสาขาวิชาชีพที่

ตนถนัด

4. มีคนสนใจเรียนในสาขาวิชาด�าน

เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 

5. มีช�องทางการประชาสัมพันธ8

หลักสูตรออนไลน8ให�กับบุคคลทั่วไปที่

สนใจ

1.เชิงปริมาณ 

          - จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส8  3 ชิ้น ผลการดําเนินงาน 3 ชิ้น 

          - จํานวนระบบสื่อการเรียนออนไลน8 1 ระบบ ผลการ

ดําเนินงาน 1 ระบบ 

2. เชิงคุณภาพ 

          - สื่ออิเล็กทรอนิกส8มีคุณภาพ ระดับ 4 ผลการดําเนินงาน 

ระดับ 4

3. เชิงเวลา 

          - ดําเนินการได�ทันกําหนดเวลา  3 เดือน ผลการดําเนินงาน

 3 เดือน 

4. เชิงงบประมาณ  45,000 บาท  เบิกจ�ายจริง 45,000 บาท 

คงเหลือ 0 บาท

 บรรลุเป?าหมาย ร�อยละ 100

45,000.00 45,000.00  โครงการมีการดําเนินกิจกรรมในการสร�างสื่อที่เป4นสไลด8และสื่อวีดีโอสําหรับการสอน 3 รายวิชา ได�แก� 1) วิชาการ

เขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 2) วิชาวิศวกรรมเครือข�ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร8 3) วิชาคอมพิวเตอร8เบื้องต�น 

โดยอาจารย8ผู�สอนรายวิชาออนไลน8ทั้ง 3 วิชาได�นําสื่อการเรียนการสอนใส�ในระบบการเรียนการสอนออนไลน8 

http://mooc.it.pbru.ac.th และเป}ดให�ผู�สนใจได�ทดสอบลงทะเบียนเรียนได�ดังภาพ

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรายภัฏเพชรบุรี มี

เครื่องมือในการเรียนการสอนออนไลน8ที่สามารถใช�งานได�ฟรี มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิชาเรียนออนไลน8ในคณะของ

ตนเองได� มีเครื่องมือในการบริหารรายวิชาออนไลน8 เพื่อให�

อาจารย8สามารถนําสื่อการสอน บริหารการสอน และการคิดเกรด

 การออกใบประกาศณียบัตรได�ในอนาคต

การดําเนินโครงการเป4นการเริ่มต�นการเรียน

การสอนออนไลน8เป4นครั้งแรกในคณะ ทําให�

บุคลากรขาดความเข�าใจในการดําเนินงาน มี

ผู�สนใจทําวิชาเรียนออนไลน8น�อย แต�จากการ

เริ่มต�นจะมีแรงผลักดันให�บุคลากรมีความ

เข�าใจมากยิ่งขึ้นและจะมีผู�ที่สนใจเพ���มมากขึ้น

ในอนาคต

 การดําเนินโครงการต�องมีการพัฒนาต�อยอดขึ้นไป

เรื่อยๆ เพื่อให�เป4นเครื่องมือที่มีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพในการใช�งาน จึงต�องดําเนินการอย�าง

ต�อเนื่องและควรให�งบประมาณสนับสนุนในการทํา

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน8มากขึ้น

กิจกรรมที่ 10 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน8และการแข�งทักษะวิชาการงานอาเซียนสัมพันธ8 (60,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 11 การจัดทําสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล (70,000) คณะพยาบาลศาสตร8

กิจกรรมที่ 6 ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน8 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (10,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 7 ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน8 สาขาวิชาสถาปiตยกรรมภายใน (10,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 8 วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน8 (160,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติในห�องปฏิบัติการ ให�มี

คุณภาพตามเกณฑ8มาตรฐานของ สกอ.

 และสภาวิชาชีพ

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียน

เป4นสําคัญและเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง

3. จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน

ดิจิตอลในการทําหัตถการที่สําคัญ

ทางการพยาบาล การสาธารณสุข และ

การแพทย8แผนไทย

4. ติดตามประเมินผลการใช�สื่อการ

เรียนการสอน เพื่อเป4นข�อมูลในการ

พัฒนาการจัดทําสื่อในครั้งต�อไป

1. สื่อการเรียนการสอนการทําหัตถการ

ที่สําคัญในแต�ละรายวิชา

2. คู�มือดิจิตอลการใช�งานอุปกรณ8

การแพทย8ที่สําคัญ

1. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ

ตามเกณฑ8มาตรฐานเป4นไปตามเกณฑ8

ของสกอ.และสภาวิชาชีพ

2. มีสื่อการเรียนการสอนดิจิตอลที่มี

ความถูกต�อง เป4นมาตรฐาน

3. ผู�เรียนมีความพึงพอใจการเรียนรู�

ด�วยสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล

1. เชิงปริมาณ  

          จํานวนสื่อการเรียนการสอน  เป?าหมาย 12 เรื่อง  ผลการ

ดําเนินงาน 12 เรื่อง

2. เชิงคุณภาพ  

          -ผลการประเมินความรู�ภายหลังการใช�สื่อผ�านเกณฑ8 (80

 %) เป?าหมาย  ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน อยู�ระหว�างการ

ดําเนินงาน 

          -ความพึงพอใจต�อสื่อการเรียนการสอน เป?าหมาย > 4.00 

ผลการดําเนินงาน อยู�ระหว�างการดําเนินงาน

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 4 ผล

การดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

4. เชิงงบประมาณ 70,000 บาท เบิกจ�ายจริง 0 บาท คงเหลือ 

70,000 บาท

70,000.00 0.00 ผลการดําเนินงาน แล�วเสร็จ 80 % อยู�ระหว�างตัดต�อ VDO สื่อการสอน วิธีการเขียน strory board ที่ช�วยส�งเสริมให�สามารถจัดทําสื่อ

การสอนเป4นไปตามแผน

อาจารย8ผู�จัดทําสื่อการสอนมีภาระงาน

ค�อนข�างมาก ต�องจัดสรรเวลานอกเวลา

ราชการมาดําเนินการจัดทําสื่อการสอน
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อให�มีช�องทางในการเผยแพร�

ความรู�ทางด�านวิชาการและงานวิจัยใน

รูปบทความของอาจารย8มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี

2. เพื่อให�มีช�องทางเผยแพร�ความรู�

งานวิจัยในรูปแบบบทความของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. เพื่อผลิตวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได�วารสาร 1 เล�ม ตามไตรมาส  ผู�ที่ส�งบทความได�นําบทความของตนไป

ใช�เป4นผลงานที่ได�รับการตีพิมพ8เผยแพร�

1. เชิงปริมาณ

           - จํานวนวารสาร 1 ฉบับ  ผลการดําเนินงาน ได�วารสาร

จํานวน 1 ฉบับ

2. เชิงคุณภาพ

           - มีกระบวนการจัดทําวารสารตามมาตรฐานข�อมูลTCIและ

สกอ.ครบสมบูรณ8ทุกขั้นตอน ผลการดําเนินงาน มีผู�ทรงคุณวุฒิ

ประเมินบทความทุกบทความตามมาตรฐานข�อมูลTCIและสกอ.

3. เชิงเวลา

           กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลา ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลา ร�อยละ 50

4. เชิงงบประมาณ

          ได�รับจัดสรรงบประมาณ 200,000 บาท เบิกจ�ายจริง 

91,350 บาท คงเหลือ 65,300 บาท ระหว�างเบิกจ�ายในไตรมาส 4

200,000.00 91,350.00 มีช�องทางในการเผยแพร�บทความวิชาการและบทความวิจัยของอาจารย8 นักศึกษาและผู�สนใจ จํานวน 1 ช�องทางคือ 

วารสารวิชาการจํานวน 1 เล�ม ซึ่งมีบทความวิจัยและบทความวิชาการ จํานวน 29 เรื่อง

วิธีการในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อ

เผยแพร�ตามมาตรฐานข�อมูล TCI และสกอ.

 การกําหนดรอบการจัดทําวารสาร ซึ่งกําหนด

ไว� 3 ฉบับ/ปW คือ ฉบับที่ 1 ม.ค. – เม.ย. ฉบับ

ที่ 2 พ.ค. – ส.ค. และ ฉบับที่ 3 ก.ย. – ธ.ค. 

ซึ่งในการดําเนินการต�องดําเนินการจัดเสนอ

ผลงานให�กับผู�ทรงประเมินทั้งปW จึงทําให�รอบ

ในการเบิกจ�ายไม�ตรงกับรอบในการดําเนินการ

 การดําเนินการเบิกจ�ายจะดําเนินการหลังจากป}ด

เล�มวารสาร ดังนั้นจะต�องกําหนดการดําเนินการ

ไตรมาสที่สัมพันธ8กับงบประมาณ

ได�ดําเนินการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู�อิเล็กทรอนิกส8 โดยจัดหา

ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส8ตามวัตถุประสงค8ของโครงการ เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให�มีการ

เรียนรู�ตามทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 โดยเผยแพร�นวัตกรรม

และสื่อการเรียนการสอนของอาจารย8และนักศึกษา สามารถ

ทบทวนหรือศึกษาข�อมูลความรู�เพิ่มเติมได�สะดวกรวดเร็ว

1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให�แก�

นักศึกษาในคณะครุศาสตร8

2. เพื่อให�นักศึกษานําความรู�ที่ได�รัไปใช�

ในการสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช�ในการ

ทํางานได�

1.  เชิงปริมาณ 

    - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 100

2.  เชิงคุณภาพ

    - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีคะแนนภาษาอังกฤษสูงขึ้น ร�อยละ 86.27

3.  เชิงเวลา

    - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

50,000.00 50,000.00 นักศึกษาคณะครุศาสตร8มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น  การฝ&กทักษะภาษาอังกฤษตัวตนเอง

1. เพื่อพัฒนาให�นักศึกษาให�มี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค8ด�าน

การคิดสร�างสรรค8

2.  เพื่อให�นักศึกษาได�มีการสร�างสรรค8

ชิ้นงานทางด�านพลศึกษา

1. เชิงปริมาณ

    - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 60 คน

    - จํานวนชิ้นงานสร�างสรรค8 จํานวน 1 ช��น

2.  เชิงคุณภาพ

    - ความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการอบรม ระดับคะแนน 3.51

3.  เชิงเวลา

    - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

30,000.00 25,032.00 1. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค8ด�านการคิดสร�างสรรค8ในการพัฒนาการเรียนการสอนด�านพลศึกษา

2. นักศึกษาได�ชิ้นงานสร�างสรรค8ทางด�านพลศึกษา

1. เพื่อให�นักศึกษาได�รับรู�และเข�าใจ

เกี่ยวกับทักษะคอมพิวเตอร8และ

มาตรฐานการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเรียนและตระหนักถึงบทบาท

ของตนเองในการฝ&กฝนทักษะคอมพฟ}ว

เตอร8และมาตรฐานการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ

2. เพื่อให�นักศึกษาได�มีการสร�างสื่อการ

เรียนรู�ทั้งอิเล็กทรอนิกส8ในรูปแบบที่

เหมาะสมและสื่ออื่น ๆ 

3. เพื่อให�นักศึกษามีทักษะการสืบค�น

งานและจัดการข�อมูลความรู�เบื้องต�น

1. เชิงปริมาณ

    - จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย ร�อยละ 100

    - จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส8 จํานวน 2 ชิน

2.  เชิงคุณภาพ

    - ความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการอบรม ระดับคะแนน 3.51

3.  เชิงเวลา

    - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

50,000.00 50,000.00 1. นักศึกษาเลือกใช�และผลิตสื่อและวัสดุการเรียนรู�ไปใช�ให�เกิดประโยชน8ในการเรียนการสอน

2. นักศึกษามีทักษะการสืบค�นและการจัดการข�อมูลเบื้องต�นได�

3. มีทักษะการใช�คอมพิวเตอร8และเทคโนโลยีสารสนเทศอย�างเหมาะสมสําหรับการเรียนรู�

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาความคิดสร�างสรรค8นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา (30,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร8และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะครุศาสตร8 (50,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 12 จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (200,000) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมที่ 14 พัฒนาสื่อการเรียนรู�อิเล็กทรอนิกส8 (200,000) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ และทักษะในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร�อมในการทํางานของนักศึกษาครู (50,000) คณะครุศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพิ่มประสบการณ8ในการสร�างผลงาน

ทางด�านความคิดสร�างสรรค8 และ

นวัตกรรม

2. ส�งเสริมความคิดสร�างสรรค8และ

เผยแพร�ผลงานของนักศึกษาโดยการจัด

โชว8ผลงาน

3. นักศึกษารู�จักการใ�เวลาว�างให�เกิด

ประโยชน8

1. เชิงปริมาณ

    - จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน 60 คน

    - จํานวนชิ้นงานทีเกิดจากการคิดสร�างสรรค8ของนักศึกษา 

จํานวน 5 ชิ้นงาน

2.  เชิงคุณภาพ

   - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความเข�าใจ ร�อยละ 80

   - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 80

   - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ร�อยละ 80

3.   เชิงเวลา

   - โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

30,000.00 30,000.00 1. นักศึกษาได�รับประสบการณ8ในการสร�างผลงานทางด�านความคิดสร�างสรรค8 และนวัตกรรม

2. นักศึกษาม��ความคิดสร�างสรรค8และภูมิใจในผลงานของตนเอง

3. นักศึกษารู�จักการใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน8

1. เพื่อแนะแนวทางการเตรียมตัวสอบ

แก�นักศึกษาครูชั้นปW 5

2. เพื่อเพิ่มสมรรถนะวิชาการแก�

นักศึกษาครูชั้นปWที่ 5

1.   เชิงปริมาณ

    - จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน 300 คน

 2.   เชิงคุณภาพ 

    - ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับความรู�/ความเข�าใจ ร�อยละ 80

    - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการ ร�อยละ 80

 3.   เชิงเวลา

    - ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ

60,000.00 60,000.00 1. ผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 200 คน และมีแนวทงการเตรียมตัวสอบบรรจุเข�ารับราชการครู "ตําแหน�งครูผู�ช�วย"

2. มีความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับความรู�ทั่วไป ตัวเลข ภาษาไทย และ วิชาชีพครู ร�อยละ 82

1. ประเด็นที่เกี่ยวข�องกับการศึกษานั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย�าง

ต�อเนื่อง เช�น กฎหมายการศึกษาต�าง ๆ จึงจําเป4นอย�างยิ่งที่

นักศึกษาต�องติดตามและอัพเดท เพื่อให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลง

และได�รับข�อมูลที่ถูกต�อง

2. ความสามารถด�านตัวเลข และภาษาไทยนั้น ต�องอาศัยการ

ฝ&กฝนเพื่อให�เกิดความชํานาญ ดังนั้น ในการติดครั้งนี้ วิทยากรจึง

ให�ได�เพียงหลักการ เทคนิคต�าง ๆ เพื่อให�นักศึกษาสามารถทํา

ข�อสอบได�เร็วขึ้น

3. ในส�วนของเนื้อหาวิชาชีพครูนั้น เป4นเนื้อหาที่นักศึกษาได�

ศึกษาแล�วในระหว�างที่ได�เรียนทีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ดังนั้น

4. เนื่องจากเนื้อหาในส�วนต�างในกิจกรรมการติวนั้นมีจํานวนมาก

 นักศึกษาจําเป4น�องทุ�มเทเวลาเพื่อทบทวนอีกครั้งด�วยตนเอง

เพื่อพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 1. ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการ

พัฒนาทักษะ/ความสามารถทาง

วิชาการ/วิชาชีพ

2. ชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร�างสรรค8

ของนักศึกษา

3.  ร�อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ�าน

มาตรฐาน ใบประกอบวิชาชีพครู

4. ร�อยละของบัณฑิตครูที่ได�รับการ

บรรจุเข�าทํางานในท�องถิ่น

1. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความ

เข�าใจ

2. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม

3. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�

ประโยชน8

1. เชิงปริมาณ

   - ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาทักษะ/ความสามารถทาง

วิชาการ/วิชาชีพ ร�อยละ 90 ผลการดเนินงาน ร�อยละ 95

   - ชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร�างสรรค8ของนักศึกษา 1 ชิ้นงาน 

ผลการดําเนินงาน 38 ชิ้นงาน

   - ร�อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ�านมาตรฐาน ใบประกอบวิชาชีพ

ครู ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน นักศึกษายังไม�จบการศึกษา

   - ร�อยละของบัณฑิตครูที่ได�รับการบรรจุเข�าทํางานในท�องถิ่น 

ร�อยละ 20 ผลการดําเนินงาน นักศึกษายังไม�จบการศึกษา

2. เชิงคุณภาพ   

   - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความเข�าใจ ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 80

   - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 85

   - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 80

80,000.00 71,594.50 โครงการ/กิจกรรม “การพัฒนาสมรรถนะครูเกษตรให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21มี

การดําเนินงานทั้งหมด  5  กิจกรรมย�อยได�แก� 

 1) การประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ 

2) การพัฒนาทักษะทางวิชาการแก�นักศึกษาเพื่อร�วมการแข�งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด�านการเกษตร

เครือข�ายเกษตรราชภัฎทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 

3) การฝ&กอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การติวทักษะภาษาอังกฤษและวิชาชีพเกษตรสําหรับครูเกษตร

 4) การฝ&กอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเทคนิคการสอนเกษตรในศตวรรษที่ 21

5) ค�ายครูเกษตรจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

1. การจัดสวนถาดแบบแห�งและชื้น

2. การพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 

3. รางวัลระดับชาติ

4. ความมีจิตอาสา

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการความคิดสร�างสรรค8 และนวัตกรรมด�วยศิลปะและงานประดิษฐ8 (30,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 6 ติวสอบบรรจุครู นักศึกษาชั้นปW 5 (13 วิชา) (60,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 8 “การพัฒนาสมรรถนะครูเกษตรให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21” (80,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 9 พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร8สําหรับนักศึกษาครูภาษาไทย (80,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อให�นักศึกษามีความสามารถใน

การใช�โปรแกรม Microsof power 

point

2. เพื่อให�นักศึกษามีความสามารถใน

การใช�โปรแกรม Photoshop  

3. เพื่อให�นักศึกษามีความสามารถใน

การใช�โปรแกรม Microsof power 

point  

4. เพื่อให�นักศึกษามีความสามารถใน

การใช�โปรแกรม SPSS

นักศึกษาผ�านเกณฑ8การทดสอบการใช�

โปรแกรมคอมพิวเตอร8 ร�อยละ 80

นักศึกษามีความสามารถในการใช�

โปรแกรมคอมพิวเตอร8เพื่อประโยชน8ต�อ

การเรียนการสอนภาษาไทยอย�างมี

ประสิทธิภาพ

1. เชิงปริมาณ

     1) จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ เป4นนักศึกษา 60 คน  เป?าหมาย 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน บรรลุตามเป?าหมาย

     2) นักศึกษาผ�านเกณฑ8การทดสอบการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร8

 เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน บรรลุตาม

เป?าหมาย

2. เชิงคุณภาพ

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต�อโครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร8

 เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน บรรลุตาม

เป?าหมาย

80,000.00 80,000.00 1. นักศึกษาผ�านเกณฑ8การทดสอบการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร8 ได�แก� Microsoft power point , Photoshop, 

Microsofe Exel และ SPSS ร�อยละ 80 

2. นักศึกษามีความคิดเห็นต�อการจัดกิจกรรมในด�านกลวิธีการสอน ด�านสื่อนวัตกรรม ด�านความรู�ความเข�าใจ และด�าน

ประโยชน8ในการนําไปใช� อยู�ในระดับมาก          

3. นักศึกษามีความสามารถในการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร8เพื่อประโยชน8ต�อการเรียนการสอนภาษาไทยอย�างมี

ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได�จากชิ้นงานที่นักศึกษาได�ร�วมกันผลิตออกมาในรูปแบบของสื่อการสอนในรายวิชาภาษาไทย

 ป?ายประชาสัมพันธ8 รวมถึงการวิเคราะห8คะแนนการสอบของนักเรียน ผ�านโปรแกรมคอมพิวเตอร8ที่ได�รับการอบรม

  โครงการอบรมคอมพิวเตอร8สําหรับนักศึกษาครูภาษาไทยที่จัด

ขึ้นในครั้งนี้ได�รับผลตอบรับจากนักศึกษาเป4นอย�างนี้ ทั้งนี้เป4น

เพราะปiจจัยต�างๆดังนี้

1. การอบรมโดยคณาจารย8ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน

สาขาวิชาภาษาไทยได�จัดอบรมให�ความรู�แก�นักศึกษาเป4น

ระยะเวลา 4 วัน วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2562 และ 30 -31 

มีนาคม 2562 ณ ห�องคอมพิวเตอร8คณะมนุษยศาสตร8และ

สังคมศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยให�อาจารย8ที่มี

ความเชี่ยวชาญด�านการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร8เพื่อการ

สร�างสรรค8สื่อการสอนและการวิจัยทางด�านภาษาไทยเป4นผู�ให�

การอบรม เพราะจะเข�าใจเรื่องเนื้อหาวา การสร�างสื่อการสอน 

และการเชื่อมโยงโปรแกรมต�างๆเข�ากับงานสร�างสรรค8ที่เกี่ยวข�อง

กับวิชาภาษาไทยได�

2. การวิเคราะห8ความต�องการจําเป4นของนักศึกษาก�อนการจัด

โครงการ

สาขาวิชาภาษาไทยได�วิเคราะห8ความต�องการจําเป4นก�อนจัด

โครงการ โดยพิจารณาจาก 2 ส�วน คือ 1.จากการสัมภาษณ8

นักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการใช�คอมพิวเตอร8 และ 2.จากการที่

คณาจารย8ร�วมกันตั้งข�อสังเกตเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอน และ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ

พัฒนาการสร�างสรรค8ผลงานศิลปะ

ให�กับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา, 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะ

มนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

2. เพื่อให�คณาจารย8และนักศึกษาได�

เรียนรู�และสร�างสรรค8ผลงานร�วมกับ

ศิลป}นชั้นเยี่ยมระดับชาติ, ศิลป}น

ต�างประเทศ และคณาจารย8อุดมศึกษา

ทั่วประเทศ

3. เพื่อเป4นการเชื่อมสัมพันธ8ไมตรี 

พบปะแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและ

ความคิดสร�างสรรค8ในการปฏิบัติงาน

ศิลปะ

ได�ผลงานสร�างสรรค8จากศิลป}นชั้นเยี่ยม

ระดับชาติ,ศิลป}นไทย-ต�างประเทศ และ

คณาจารย8อุดมศึกษาทั่วประเทศ

นักศึกษาได�เรียนรู�และสัมผัสได�ถึงการ

สร�างสรรค8ผลงานจริงจากศิลป}นชั้น

เยี่ยมระดับชาติ,ศิลป}นไทย-ต�างประเทศ

 และคณาจารย8อุดมศึกษาทั่วประเทศ

1. เชิงปริมาณ

      1.จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย จํานวน 50 คน ผลการ

ดําเนินโครงการ ผู�เข�าร�วมโครงการ 100 คน

      2.จํานวนชิ้นงาน  เป?าหมาย จํานวน 30 ชิ้น ผลการดําเนิน

โครงการ 34 ชิ้น

2. เชิงคุณภาพ

      1. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ผลการดําเนินโครงการ

 ร�อยละ 100 

      2. ความรู�ที่ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�พัฒนาทักษะ ผลการดําเนิน

โครงการ ร�อยละ 94.72

      3. สร�างสรรค8ผลงานที่มีคุณภาพ ผลการการดําเนินโครงการ 

ร�อยละ 89.74

80,000.00 79,500.00 ได�ผลงานสร�างสรรค8จากศิลป}นชั้นเยี่ยมระดับชาติ,ศิลป}นไทย-ต�างประเทศ และคณาจารย8อุดมศึกษาทั่วประเทศ จํานวน

 34 ชิ้น

นักศึกษาที่ร�วมโครงการได�เห็นแนวคิดในการสร�างสรรค8ผลงาน

จากศิลป}นชั้นเยี่ยมระดับชาติ,ศิลป}นไทย-ต�างประเทศ และ

คณาจารย8อุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ๋งสามารถนําไปต�อยอดได�

งบประมาณน�อยมาก  โครงการสามารถ

ดําเนินงานได�เนื่องจากมีวัสดุอุปกรณ8ที่เหลือ

จากครั้งที่แล�วแต�ยังไม�เพียงพอต�อการ

ดําเนินการ จึงทําให�บกพร�องต�อโครงการนี้

มีความจําเป4นต�องใช�งบประมาณสูงขึ้น เพื่อ

ดําเนินการจัดโครงการในครั้งต�อไป

ไม�ได�ดําเนินโครงการ

1.  เพื่อส�งเสริมสนับสนุนให�นักศึกษาได�

แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ

ศิลปะการแสดงและทักษะด�านวิชาชีพ

2.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู� ให�นักศึกษา

แสดงความสามารถที่เป4นเลิศทาง

วิชาการ วิชาชีพ ทางด�านนาฏศิลป�

3.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู� นําเสนอ

ผลงานของนักศึกษาและอาจารย8 ให�

ปรากฏแก�สาธารณชน

4. เพื่อเป4นการประชาสัมพันธ8 

สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร8 ให�กับ

บุคคลทั่วไปได�ทราบ

1.เชิงปริมาณ

    1) จํานวนผู�เข�าร�วม เป?าหมาย 11 ผลการดําเนินงาน 11

    2) จํานวนชิ้นงาน นาฏศิลป�อนุรักษ8 ระบํากินรีร�อน 1 ชุด 

เป?าหมาย จํานวนชุดการแสดง ผลการดําเนินงาน ระบํากินรีร�อน 1 

ชุด

2. เชิงคุณภาพ

    1) การแสดงระบํากินรีร�อนและได�รับรางวัล เป?าหมาย ระดับ

มาก ผลการดําเนินงาน ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

    2) เครื่องแต�งกายระบํากินรีร�อน เป?าหมาย ระดับมาก ผลการ

ดําเนินงาน ได�เครื่องแต�งกายระบํากินรีร�อน

80,000.00 80,000.00 นักศึกษาและคณาจารย8สาขานาฏดุริยางคศาสตร8 ได�แสดงศักยภาพทางด�านนาฏศิลป�ทั้งวิชาการและวิชาชีพ การ

แข�งขันมีจํานวนหลากหลายทีม นักศึกษาได�สังเกตและแลกเปลี่ยนเรียนรู� กับแต�ละสถาบันการศึกษา เกิดกระบวนการ

เรียนรู�ซึ่งจะนําไปต�อยอดได�ในอนาคต และยังเป4นการประชาสัมพันธ8สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร8 (แขนงนาฏศิลป�ไทย)

 อีกทางหนึ่ง

การทํางานเป4นหมู�คณะ ความสามัคคี  และความตั้งใจของทุกคน

ทําให� การแสดงระบํากินรีร�อนประสบความสําเร็จ ได�รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

เพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข�าย

ร�วมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในท�องถิ่น

บทความวิจัยหรือนวัตกรรม 1 ชิ้น ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการพัฒนาผลงานวิชาการทางการศึกษาด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย 1. เชิงปริมาณ

          - จํานวนของบทความวิจัยหรือนวัตกรรม

          - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม

2. เชิงคุณภาพ

           - ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการพัฒนาผลงานวิชาการ

ทางการศึกษาด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย 

3. เชิงเวลา

          - ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ

4. เชิงงบประมาณ

          ค�าใช�จ�ายในการดําเนินกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 

60,000 บาท เบิกจ�ายจริง   60,000   คงเหลือ  0.00  บาท

บรรลุร�อยละ 100

60,000.00 60,000.00 ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาผลงานวิชาการทางการศึกษาด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ บรรลุ 54 คน และจํานวนของบทความวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได� 1 ชิ้น 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุเป?าหมาย ผลการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลงานวิชาการทางการศึกษาด�วยกระบวนการ

ปฏิบัติแบบงานวิจัย ผ�านเกณฑ8ร�อยละ 80 ระดับพึงพอใจอยู� มากที่สุด     (X ̅= 4.66,SD=0.52)

พัฒนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนาวิชาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในท�องถิ่น เพื่อจะได�มีกระบวนการพัฒนา

ผลงานวิชาการด�วยกระบวนการแบบงานวิจัย

กิจกรรมที่ 10 การประกวดสร�างสรรค8ผลงานศิลปะ (80,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 11 ค�ายครูอาสาพัฒนา “การสอนและผลิตสื่อการเรียนรู�” นักศึกษาวิชาชีพครู คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 (80,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 12 การแข�งขันมหกรรมนาฏกรรมนานาชาติ ชิงถ�วยพระราชทาน 2561 (การแข�งขัน Freestyle Danceและระบําของท�านผู�หญิงแผ�ว สนิทวงศ8เสนี) (80,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 20 การพัฒนาสื่อและบทความวิชาการทางการศึกษานักศึกษาคอมพิวเตอร8 (80,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการที่ 19 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียนเครือข�ายในท�องถิ่น

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาองค8ความรู�ของครูปฐมวัยในจังหวัดเพชรบุรี สู�การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง (26,000) คณะครุศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อให�ครูปฐมวัยได�มีความรู�เพิ่มเติม

ตรงตามความต�องการของสถานศึกษา

2. เพื่อให�ครูปฐมวัยได�นําความรู�ที่ได�รับ

ไปใช�ในการปฏิบัติการสอนจริง

1. เชิงปริมาณ

    - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 40 คน

    - จํานวนโรงเรียนที่ทําความร�วมมือ จํานวน 15 โรงเรียน

 2.   เชิงคุณภาพ

    - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความเข�าใจ ร�อยละ 80

    - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 80

    - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ร�อยละ 80

    เชิงเวลา

    - โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

26,000.00 26,000.00 1. ครูปฐมวัยได�มีความรู�เพิ่มเติมตรงตามความต�องการของสถานศึกษา

2. ครูปฐมวัยได�นําความรู�ที่ได�รับไปใช�ในการปฏิบัติการสอนจริง

1. เพื่อให�ครูพลศึกษาได�มีความรู�

เพิ่มเติมตามความต�องการของ

สถานศึกษา

2. เพื่อให�ครูพลศึกษาได�นําความรู�ที่

ได�รับไปใช�ในการปฏิบัติการสอนจริง

1. เชิงปริมาณ

   - จํานวนผู��เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 60 คน

   - จํานวนโรงเรียนที่ทําความร�วมมือ จํานวน 15 โรงเรียน

2.  เชิงคุณภาพ

   - ความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการอบรม ระดับคะแนน 3.51

   - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความเข�าใจ ร�อยละ 80

   เชิงเวลา

   - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

26,000.00 26,000.00 1. ครูพลศึกษาได�ความรู�เกี่ยวกับการเรียนรู�จากปฏิบัติตามความต�องการของสถานศึกษา

2. ครูพลศึกษาสามารถนําความรู�ไปประยุกต8ใช�ในการปฏิบัติการสอนจริง

1. เพื่อฝ&กทักษะการจัดการเรียนรู�แบบ

STEM ให�กับนักศึกษา

2. เพื่อให�นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจ

 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 

STEM  

3. เพื่อฝ&กให�นักศึกษาได�มีโอกาสคุ�นเคย

กับนักเรียน และฝ&กทักษะการควบคุม

ชั้นเรียน

1. ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการ

พัฒนาทักษะ/ความสามารถทาง

วิชาการ/วิชาชีพ

2. จํานวนโรงเรียนที่ร�วมกิจกรรม

1.  ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความ

เข�าใจ

2.  ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม

3.  ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�

ประโยชน8

1. เชิงปริมาณ  

     - ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาทักษะ/ความสามารถ

ทางวิชาการ/วิชาชีพ ร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 95

     - จํานวนโรงเรียนที่ร�วมกิจกรรม 1 โรงเรียน ผลการดําเนินงาน 

1 โรงเรียน

2. เชิงคุณภาพ   

   - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความเข�าใจ ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 80

   - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินนงาน ร�อยละ 80

   - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 80

26,000.00 23,280.00 กิจกรรมย�อยที่ 1 การฝ&กอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนาเทคนิคการสอนเกษตรโดยใช�กิจกรรม  STEM โดยจัด

อบรมให�แก�นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร8 ชั้นปWที่ 3 จํานวน 18 คน จํานวน 1 วัน ( ใน

วันที่ 12 มีนาคม 2562) ณ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   กิจกรรมย�อยที่ 2 การฝ&กอบรม

เชิงปฏิบัติการและการฝ&กปฏิบัติการสอนเกษตรแบบ STEM โดยการจัดนํานักศึกษาที่ผ�านการการฝ&กอบรมเชิง

ปฏิบัติการปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนาเทคนิคการสอนเกษตรโดยใช�กิจกรรม  STEM” ในกิจกรรมย�อยที่ 1 ไปจัด

กิจกรรมฝ&กอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝ&กปฏิบัติการสอนเกษตรแบบ STEM แก�นักเรียนโรงเรียนบ�านด�านโง อําเภอ

แก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1 วัน (15 มีนาคม 2562) เพื่อเป}ดโอกาสให�นักศึกษาได�ปฏิบัติจริงโดยนํารูปแบบ

การสอนเกษตรแบบ STEM ที่ได�ออกแบบในกิจกรรมย�อยที่ 1 ไปสอนนักเรียน

การจัดการเรียนการสอนเกษตรแบบ STEM ในการจัดกิจกรรมครั้งต�อไปอาจให�นักศึกษาได�มี

โอกาสนักศึกษาระดับมัธยมโดยใช�กิจกรรม STEM 

เนื่องจากกิจกรรมที่ผ�านมาเป4นการสอนแก�นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา

 1 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอนด�วยการลงมือปฏิบัติจริงใน

สถานศึกษาตามความร�วมมือ กับ

สถานศึกษา

 2.  เพื่อสร�างเจตคติที่ดีต�อการจัดการ

เรียนการสอนศิลปะ

 3. เพื่อสร�างความร�วมมือระหว�าง

สาขาวิชาศิลปศึกษากับสถานศึกษาใน

พื้นที่

นักศึกษาสามารถสร�างสื่อการสอนศิลปะและจัดกิจกรรมศิลปะสร�างสรรค8ได�นักศึกษาสามารถเรียนรู�ด�วยการปฏิบัติผ�านโครงการความร�วมมือกับสถานศึกษาในท�องถิ่น1.เชิงปริมาณ

    1. นักศึกษาเข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย 33 คน ผลการ

ดําเนินงาน 33 คน

    2. จํานวนสื่อและนวัตกรรม เป?าหมาย 8 ชิ้น ผลการดําเนินงาน 

8 ชิ้น

    3. จํานวน MOU เป?าหมาย 1 MOU ผลการดําเนินงานงาน  

MOU

2. เชิงคุณภาพ

   1. นักศึกษาสามารถสร�างสรรค8ผลงานผ�านเกณฑ8ที่กําหนด 

เป?าหมายร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

   2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัย เป?าหมาย ระดับ >๔.๐๐ ผลการดําเนินงาน 

ระดับ 4

26,000.00 26,000.00 บรรลุตามวัตถุประสงค8และเป?าหมายที่กําหนด การออกแบบและสร�างสรรค8สื่อการสอนศิลปะ และสื่อกิจกรรม 

เพื่อใช�จริงในสถานศึกษาตามโครงการความร�วมมือ

ช�วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่ต�องปรับ

ออกเป4น ๒ ช�วงและสิ้นสุดโครงการในไตร

มาสที่ ๔ เนื่องจากต�องรองช�วงเวลาการเป}ด 

และป}ดภาคเรียนที่ไม�ตรงกันของโรงเรียนกับ

มหาวิทยาลัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสังคม

ศึกษาให�มีความรู�ความเข�าใจและนํา

วิธีการสอน STEM Education ไปใช�ใน

การจัดการเรียนรู�รายวิชาสังคมศึกษาได�

30 คน 30 คน 1. เชิงปริมาณ เป?าหมาย คน ผลการดําเนินงาน 30

2. เชิงคุณภาพ เป?าหมาย คน ผลการดําเนินงาน 30

46,000.00 46,000.00 นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีความรู�ความเข�าใจแนวคิด STEM Education และสามารถนําวิธีการสอน STEM 

Education มาใช�ในการจัดการเรียนรู�รายวิชาสังคมศึกษาได�

เกิดองค8ความรู�จากโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดย

เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียนเครือข�ายใน

ท�องถิ่น

เวลาในการดําเนินโครงการน�อย ควรได�รับงบประมาณสนับสนุนให�เพียงพอและ

จํานวนวันในการดําเนินโครงการมากขึ้น

กิจกรรมที่ 6 สังคมวิชาการ (26,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียนเครือข�ายในท�องถิ่นของครูพลศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (26,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 5 การสร�างความร�วมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนวัดนาพรหม (มนมหาวิริยาคาร) และโรงเรียนเครือข�ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง (26,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะการสอนเกษตรแบบSTEMให�นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร8)” โดยการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียน (26,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่ออนุรักษ8ศิลปวัฒนธรรมด�านดนตรี

 นาฏศิลป� ของท�องถิ่นให�ดํารงอยู� และ

เป4นรากฐานสําคัญในการสร�างสรรค8

องค8ความรู�ใหม�

 2. เพื่อประเมินองค8ความรู� 

ความสามารถทางด�านการแสดงดนตรี

และนาฏศิลป� โดยการจัดการแสดงของ

นักศึกษาสาขานาฏดุริยางคศาสตร8 

คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 3. เพื่อสร�างสังคมแห�งการเรียนรู�ตาม

กระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่

 21

 4. เพื่อก�อให�เกิดการบูรณาการความรู�

และเกิดทักษะการปฏิบัติ

1. เชิงปริมาณ 

     1) จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย 400 ผลการดําเนินงาน 

400

2. เชิงคุณภาพ 

     1) นักศึกษาเรียนรู�กระบวนการจัดการและบริหาร การจัด

กิจกรรมการแสดงออกมาเป4นรูปธรรมได�

          - นักศึกษาได�เรียนรู�การทํางานเป4นหมู�คณะจาก

ประสบการณ8ในครั้งนี้ เป?าหมาย ระดับมาก ผลการดําเนินงาน

          - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8ได� 

เป?าหมาย ระดับมาก ผลการดําเนินงาน

13,000.00 13,000.00 1. บัณฑิตมีประสบการณ8และกล�าที่จะทํางานบริหารจัดการทางด�านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบเนื่องไปปรับใช�ในการ

ดําเนินชีวิตได�

 2. บัณฑิตกล�าคิด กล�าตัดสินใจ ได�เรียนรู�การสร�างและบริหารงานด�วยตนเอง ได�เรียนรู�ปiญหาจากประสบการณ8ตรง 

เกิดเป4นองค8ความรู�ที่ได�จากกระบวนการทํางานกลุ�มที่สอดคล�องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 3. บัณฑิตเกิดจิตสํานึกรัก ผูกพัน และภูมิใจในวัฒนธรรมท�องถิ่นและของไทย

การเรียนรู�และการฝ&กปฏิบัติสิ่งต�างๆ  ภายนอกห�องเรียน  ความ

สามัคคี  และความตั้งใจของทุกคน     ที่ร�วมกันแสดงผลงาน  ทํา

ให�ประสบความสําเร็จ

เพื่อถ�ายทอดกระบวนการเรียนรู�จาก

การปฏิบัติด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบ

งานวิจัย

เครือข�ายร�วมพัฒนาวิชาชีพครูและ

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร8 เทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมจํานวน 30 คน

ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไป

ใช�ประโยชน8ในการสร�างกระบวนการ

เรียนรู�จากการปฏิบัติด�วยกระบวนการ

ปฏิบัติแบบงานวิจัย

1. เชิงปริมาณ 

          1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 30 คน ผลการดําเนินงาน 35 

คน 

          2. จํานวนกระบวนการเรียนรู�จากการปฏิบัติด�วย

กระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย 1 เรื่อง ผลการดําเนินงาน ได�

บทความวิจัย 1 เรื่อง 

2. เชิงคุณภาพ

          1. ระดับความพึงพอใจของผู�ร�วมกิจกรรม 3.5 

          2. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 80%

 เป?าหมาย 90% 

3. เชิงเวลา  80% ผลการดําเนินงาน 80%

4. เชิงงบประมาณ 26,000 บาท เบิกจ�ายจริง 25,800 คงเหลือ 200

 บาท

26,000.00 25,800.00 ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนาวิชาชีพครูและนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร8คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข�าร�วมรับ

การอบรมรวมจํานวน 35 คน

ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนาวิชาชีพครูและนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร8คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข�าร�วมรับการอบรมมีความรู�และความเข�าใจและสามารถสร�างกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัยได�จากการสร�างงานสู�การเขียนบทความวิจัยได�ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนาวิชาชีพ

ครูยังขาดความเข�าใจในการนําการปฏิบัติสู�

การวิจัย และมีภาระหน�าที่หลักในโรงเรียน

มาก และระยะเวลาในการอนุมัติการใช�

งบประมาณล�าช�า

เพื่อสามารถวางแผนในการแจ�งกําหนดการให�ทาง

ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนาวิชาชีพครู

ทราบล�วงหน�า

ไม�ได�ดําเนินโครงการ

4.1 เพื่อสร�างความเข�าใจการจัดการ

เรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ให�กับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในท�องถิ่น

4.2 เพื่อสร�างความเข�าใจในการจัดการ

เรียนรู�ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ให�กับ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท�องถิ่น

1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 30 คน 

2. ร�อยละ 80 ของความเข�าใจของครู

และบุคลากรทางการศึกษาในการ

จัดการเรียนรู�ตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา

3. ร�อยละ 80 ของความพึงพอใจของ

ผู�เข�าร�วมกิจกรรม

1. เอกสารและสื่อประกอบการจัด

อบรมจํานวน 30 ชุด

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข�า

ร�วมอบรมจํานวน 30 คน 

3. สื่อและอุปกรณ8การเรียนรู�

ประกอบการอบรมมีความสอดคล�อง

และชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดสะเต็มศึกษา

4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู�ตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ

1. เชิงปริมาณ

     - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 30 คน  / 40 คน

2. เชิงคุณภาพ

     - ร�อยละความเข�าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ

จัดการเรียนรู�ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ร�อยละ 80 / ร�อยละ 94.50

      - ร�อยละความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 80 /  

ร�อยละ 92.00

3. เชิงเวลา

     - โครงการสําเร็จตามกําหนดเวลา ไตรมาส 3 /ไตรมาส 3

4. เชิงงบประมาณ 70,000 บาท /  70,000 บาท

บรรลุเป?าหมายร�อยละ ร�อยละ 100.00

70,000.00 70,000.00 1. ได�เอกสารและสื่อประกอบการจัดอบรมจํานวน 40 ชุด 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข�าร�วมอบรมจํานวน 40 คน  

3. สื่อและอุปกรณ8การเรียนรู�ประกอบการอบรมมีความสอดคล�องและชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดสะเต็มศึกษา 

4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู�ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได�อย�างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาและการออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรู�ร�วมกัน ช�วยให�ครูสามารถนําไปประยุกต8ใช�

กับการจัดการเรียนการสอนได�อย�างมีประสิทธิภาพ

1. ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากลหายเพิ่มมากขึ้น  

    

2. เป4นกิจกรรมที่มีประโยชน8 สําหรับการจัดการ

เรียนการสอนมาก เพราะทําให�เข�าใจง�ายเหมาะ

สําหรับนักเรียน และครูผู�สอนนําไปใช�จัดกิจกรรม 

ควรมีการจัดอบรมแบบนี้อีก

4. กิจกรรมส�วนใหญ�สนุกดี      

5. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาที่แปลกใหม�น�าสนใจ      

6. ระบุช�วงชั้นของครูผ็เข�าอบรมเพื่อให�เนื้อหาการ

จัดกิจกรรม ครูเข�าร�วมอบรมสามารถนําไปใช�ได�จริง

7. อยากให�มีการจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ขึ้นในทุก ๆ

 ปW 

กิจกรรมที่ 11 กระบวนการเรียนรู�จากการปฏิบัติด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย (26,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการที่ 20 โครงการศูนย8พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท�องถิ่นโดยใช�โรงเรียนเป4นฐาน

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช�สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน (70,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 7 วิพิธทัศนนาฏยการแสดง (26,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (70,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 3 กระบวนการพัฒนาผลงานวิชาการทางการศึกษาด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย (60,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

เพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข�าย

ร�วมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในท�องถิ่น

บทความวิจัยหรือนวัตกรรม 1 ชิ้น ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการพัฒนา

ผลงานวิชาการทางการศึกษาด�วย

กระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย

1. เชิงปริมาณ 

          1. จํานวนของบทความวิจัยหรือนวัตกรรม  1 ชิ้นงาน ผล

การดําเนินงาน 1 ชิ้นงาน 

          2. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 30 คน ผลการดําเนินงาน 54 

คน 

2. เชิงคุณภาพ 

          - ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการพัฒนาผลงานวิชาการ

ทางการศึกษาด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย ร�อยละ 80 ผล

การดําเนินงาน ร�อยละ 80

3. เชิงเวลา 

          ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 4 วัน ผลการดําเนินงาน 4

 วัน 

4. เชิงงบประมาณ 

          ค�าใช�จ�ายในการดําเนินกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 

60,000 บาท เบิกจ�ายจริง 60,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท

60,000.00 60,000.00  ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาผลงานวิชาการทงการศึกษาด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย  

         

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ บรรลุ 54 คน และจํานวนของบทความวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได� 1 ชิ้น 

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : บรรลุเป?าหมาย ผลการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลงานวิชาการทางการศึกษาด�วยกระบวนการ

ปฏิบัติแบบงานวิชจัน ผ�านเกณฑ8ร�อยละ 80 ระดับความพึงพอใจอยู� มากที่สุด ((X ̅= 4.66,SD=0.52)

พัฒนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนาวิชาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในท�องถิ่น เพื่อจะได�มีกระบวนการพัฒนา

ผลงานวิชาการด�วยกระบวนการแบบงานวิจัย

ไม�ได�ดําเนินโครงการ

1. เพื่อให�ได�องค8ความรู�ทางด�าน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสําหรับการ

จัดการเรียนการสอน

2. เพื่อให�คณาจารย8สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัยได�มีการปรับเปลี่ยนวิธีการและ

เนื้อหา

1.  เชิงปริมาณ

    - เล�มงานวิจัย จํานวน 33 เล�ม ร�อยละ 100

2.  เชิงคุณภาพ

    - ได�งานวิจัยของนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ จํานวน 33 คน คิด

เป4นร�อยละ 100

 3.  เชิงเวลา

   - โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

25,000.00 25,000.00 นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย จัดทําวิจัยซึ่งได�นักศึกษา จัดทําเป4นรูปเล�มงานวิจัยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจํานวน 

33 เล�ม คิดเป4นร�อยละ 100

 นักศึกษาได�รับความรุ�ความเข�าใจจากผลการเรียน การจัดอบรม 

และนําไปสู�การปฏิบัติที่นักศึกษามีความถนัด และเข�าใจ

เพื่อสนับสนุนให�อาจารย8และนักศึกษา

ทํางานวิจัยร�วมกันในการจัดการเรียน

การสอนสู�การตีพิมพ8ผลงานวิจัย

ระดับชาติ

1. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของสาขา

ภาษาไทย จํานวน 3 เล�ม

2. ผลงานที่ได�รับการตีพิมพ8ในระดับชาติ

 จํานวน 3 บทความ

นักศึกษาไปนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ในงานการนําเสนอผลงานวิจัย

ในชั้นเรียนสายครุศาสตร8ครั้งที่ 1จํานวน

 3 บทความ ตีพิมพ8เป4น proceeding

1. เชิงปริมาณ 

   ผลงานวิจัยทางด�านภาษาไทย เป?าหมาย 1 เล�ม ผลการ

ดําเนินงาน มีผลงานการวิจัยซึ่งเป4นผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่

นักศึกษาภาษาไทยดําเนินการร�วมกับอาจารย8ผู�สอนได�ผลงานที่

สามารถคัดเลือกเพื่อนําไปสู�การนําเสนอระดับชาติ จํานวน 3 เล�ม 

เป4นผลงานวิจัยการพัฒนาชุดแบบฝ&กการอ�านจับใจความ และการ

อ�านออกเสียงคําควบกล้ํา

2. เชิงคุณภาพ

     ผลงานที่ได�รับการตีพิมพ8ในระดับชาติ เป?าหมาย 1 บทความ 

ผลการดําเนินงาน นํานักศึกษาไปนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในงานการนําเสนอผลงานวิจัยใน

ชั้นเรียนสายครุศาสตร8ครั้งที่ 1จํานวน 3 บทความ ตีพิมพ8เป4น 

proceeding

25,000.00 5,630.00         1. มีผลงานการวิจัยซึ่งเป4นผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่นักศึกษาภาษาไทยดําเนินการร�วมกับอาจารย8ผู�สอนได�ผลงาน

ที่สามารถคัดเลือกเพื่อนําไปสู�การนําเสนอระดับชาติ จํานวน 3 เล�ม เป4นผลงานวิจัยการพัฒนาชุดแบบฝ&กการอ�านจับ

ใจความ และการอ�านออกเสียงคําควบกล้ํา

        2. นํานักศึกษาไปนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในงานการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนสายครุศาสตร8ครั้งที่ 1จํานวน 3 บทความ ตีพิมพ8เป4น proceeding

การนํานักศึกษาไปนําเสนองานเป4นประสบการณ8ที่ดีให�นักศึกษา 

ควรหาโอกาสและเวทีให�นักศึกษาได�ไปพบไปแสดงออกทาง

วิชาการบ�อยๆ ในอนาคตควรคัดเลือกงานที่มีคุณภาพ และตีพิมพ8

วารสารก็จะเกิดประโยชน8ต�อนักศึกษา และหลักสูตร

อุปสรรคเรื่องของระเบียบการเบิกจ�าย

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย8ให�มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพด�าน

ทักษะทางวิชาการ หรือวิชาชีพ

2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเชิง

ประจักษ8

3. เพื่อต�อยอดการนําองค8ความรู�จาก

การวิจัยไปใช�เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน

1. จํานวนอาจารย8ได�รับการพัฒนา

ทักษะเฉพาะทางวิชาการและวิชาชีพ

2. จํานวนผลงานวิชาการและผลงาน

สร�างสรรค8ของอาจารย8

อาจารย8ได�รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถสร�างสรรค8ผลงานวิชาการในรูปแบบต�าง ๆ เช�น บทความวิชาการ บทความวิจัย ผลงานวิจัยและผลงานสร�างสรรค8ได�1. เชิงปริมาณ

    - ร�อยละของอาจารย8ที่ผ�านการพัฒนาทักษะทางวิชาการ หรือ 

วิชาชีพ เป?าหมาย ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

    - อาจารย8ได�เผยแพร�ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย หรือ 

ผลงานสร�างสรรค8 เป?าหมาย ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 

100

2. เชิงคุณภาพ

     - ระดับความพึงพอใจของอาจารย8ต�อการเข�าร�วมพัฒนาทักษะ

ทางวิชาการ หรือ วิชาชีพเป?าหมาย ระดับ >๔.๐๐ ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 100

25,000.00 21,704.00 บรรลุตามวัตถุประสงค8และเป?าหมายที่กําหนด การออกแบบและสร�างสรรค8สื่อการสอนศิลปะ และสื่อกิจกรรม 

เพื่อใช�จริงในสถานศึกษาตามโครงการความร�วมมือ

ช�วงเวลาในการนําเสนอผลงานวิจัย และการ

นําเสนอผลงานสร�างสรรค8 ไม�สามารถกําหนด

ช�วงเวลาได� เนื่องจากต�องรอกําหนดการจาก

หน�วยงานต�าง ๆ ที่จัด

      การตีพิมพ8ผลงานในวารสารวิชาการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไม�สามารถนํามา

ขออนุมัติเบิกจ�ายได�

ตีพิมพ8ผลงานในวารสารอื่นที่ไม�ใช�ของมหาวิทยาลัย

 และกําหนดแผนระยะยาวในการตีพิมพ8เผยแพร�

ผลงาน

โครงการที่ 22 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยสาขาพลศึกษาเพื่อการเรียนการสอน (25,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยสาขาการศึกษาปฐมวัยเพื่อการเรียนการสอน (25,000) ครุครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาวิจัยสู�การตีพิมพ8ผลงานวิชาการระดับชาติ (25,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 4 การเผยแพร�ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ (25,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

ไม�ได�ดําเนินโครงการ

กิจกรรมที่ 5 พัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา (25,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อย สนับสนุนการทําวิจัยเพื่อ

การเรียนการสอน    

วัตถุประสงค8

เพื่อนําส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

งานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน

จํานวนผลงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน

 8 ชิ้นงาน 8 ชิ้นงาน การนําเสนอผลงานวิจัยการเรียนการสอนของ

นักศึกษา มีหลายเรื่องดําเนินการไปก�อนขออนุมัติโครงการ และบาง

เรื่องใช�เงินงบประมาณการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน

ร�อยละของนักศึกษา อาจารย8 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร8และ

เทคโนโลยีที่ได�รับการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเพื่อการเรียนการ

สอน ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 

ร�อยละของผลงานที่ได�รับการตอบรับเข�าร�วมงานประชุมวิชาการ 

ร�อยละ 50 ร�อยละ 37.5 ผลงานได�เข�าร�วมนําเสนอ 3 ผลงาน จาก8

กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 -

ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 50,000 50,000 *

ยอดค�าใช�จ�ายตามที่ขออนุมัติในโครงการ

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

50,000.00 50,000.00 เป4นไปตามวัตถุประสงค8ข�อที่ 1 ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับการส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับการส�งเสริมสนับสนุนในการสร�างงานวิจัย

การเรียนการสนอ ทําให�มีทักษะความรู�และผลจากการวิจัย

สามารถเป4นต�นแบบในการนําไปใช�ได�

เพื่อพัฒนาระบบฐานข�อมูลสนับสนุนการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได�ระบบฐานข�อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูได�สารสนเทศช�วยในการวางแผนในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา1) เชิงปริมาณ 

          จํานวนระบบฐานข�อมูลสนับสนุนการผลิตพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เป?าหมาย 1 ระบบ ผลการดําเนินงาน 1 

ระบบ 

2) เชิงคุณภาพ 

          ระดับการยอมรับของผู�เกี่ยวข�องในการนําระบบฐานข�อมูล

สนับสนุนการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปใช�ในการ

วางแผนผลิตและพัฒนาครู เป?าหมาย 3.5 ผลการดําเนินงาน 3.5

3) เชิงเวลา 

          เป?าหมาย 100% ผลการดําเนินงาน 100%

4) เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร 100,000 บาท เบิกจ�ายจริง 

100,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท

100,000.00 100,000.00 ระบบฐานข�อมูลสนับสนุนการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถนําไปใช�ในการวางแผนและ

ดําเนินการผลิตและพัฒนาครูในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

การวางแผนและการใช�หรือสร�างระบบสารสนเทศเพื่อช�วยในการ

บริหารจัดการข�อมูลที่มีอยู�ของหน�วยงานต�าง ๆ ขาดการวางแผน 

การได�ข�อมูลจริงที่สมบูรร8ในการใช�บันทึกลง

เข�าสู�ระบบ

สร�างความร�วมมือและการมีส�วนร�วมของหน�วยงาน 

   2.1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ8ขนมขบ

เคี้ยวจากแป?งกล�วย

    2.2 เพื่อเพิ่มมูลค�าของผลิตภัณฑ8

กล�วย

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ8สตูปวาฟเฟ}ลจากแป?งกล�วยผู�เข�าอบรม จํานวน  30  คน สามารถทํา.สตูปวาฟเฟ}ลจากแป?งกล�วยได�1. เชิงปริมาณ  

   - จํานวนผลิตภัณฑ8จากแป?งกล�วยที่พัฒนา 1 เรื่อง ผลการ

ดําเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ8สตูปวาฟเฟ}ลจากแป?งกล�วย

   - จํานวนชุมชนที่รับการถ�ายอดองค8ความรู� 1 ชุมชน ผลการ

ดําเนินงาน กลุ�มวิสาหกิจชุมชนเครือข�ายรวมใจตามรอยพ�อ  ตําบล

ป6าเด็ง อําเภอแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

   - นักศึกษาที่ร�วมโครงการ 2 คน นักศึกษา ผลการดําเนินงาน 

จํานวน  3 คนนางสาวณัฐิยา อยู�ใจเย็น นางสาวสโรชา ชูก�อนทอง

และนางสาวณัฏฐธิดา บัวเชื่อม 

2. เชิงคุณภาพ   

   - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการ ต�อกิจกรรมระดับมาก 

ระดับ 3.51 ผลการดําเนินงาน 4.6

60,000.00 59,990.58 พัฒนาผลิตภัณฑ8ขนมขบเคี้ยวจากแป?งกล�วย โดยให�นักศึกษาจํานวน 3  คน คือนางสาวณัฐิยา อยู�ใจเย็น นางสาวสโรชา

 ชูก�อนทองและนางสาวณัฏฐธิดา บัวเชื่อม ช�วยพัฒนาผลิตภัณฑ8 สตูปวาฟเฟ}ลจากแป?งกล�วยและถ�ายทอดองค8ความรู�

ให�กลุ�มวิสาหกิจชุมชนเครือข�ายรวมใจตามรอยพ�อ  ตําบลป6าเด็ง อําเภอแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีในวันที่ 16 

มิถุนายน 2562 โดยมีผู�เข�ารับถ�ายทอดองค8ความรู�  จํานวน  30 คน ผู�เข�ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับดีมาก  4. 

6 โครงการได�ดําเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด (เดือน กรกฎาคม)

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ8ขนมขบเคี้ยวจากแป?งกล�วย โดยให�

นักศึกษาจํานวน 3  คน คือนางสาวณัฐิยา อยู�ใจเย็น นางสาวสโร

ชา ชูก�อนทองและนางสาวณัฏฐธิดา บัวเชื่อม ช�วยพัฒนา

ผลิตภัณฑ8 สตูปวาฟเฟ}ลจากแป?งกล�วยและถ�ายทอดองค8ความรู�

ให�กลุ�มวิสาหกิจชุมชนเครือข�ายรวมใจตามรอยพ�อ  ตําบลป6าเด็ง 

อําเภอแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 

โดยมีผู�เข�ารับถ�ายทอดองค8ความรู� จํานวน  30 คน

กลุ�มวิสาหกิจชุมชนเครือข�ายรวมใจตามรอย

พ�อ  ตําบลป6าเด็ง อําเภอแก�งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรียังเป4นชุมชนที่ไม�มีไฟฟ?าใช� ทําให�การ

ใช�อุปกรณ8ในการแปรรูปบางอย�างไม�สามารถ

ทํางานได�

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาและสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อการเรียนการสอน (100,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

โครงการที่ 23 โครงการพัฒนาระบบฐานข�อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบฐานข�อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (100,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ8จากแป?งกล�วยน้ําว�าเพื่อต�อยอดเชิงพาณิชย8 (60,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 2 โครงการการบูรณาการงานวิจัย “การพัฒนาสูตรคุกกี้ปลารสเครื่องแกงสมุนไพร”กับการบริการวิขาการ”การเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ8ประมง คุกกี้ปลาปลารสเครื่องแกง” (12,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการที่ 24 โครงการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม องค8ความรู� เพื่อใช�ประโยชน8ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสร�างมูลค�าเพิ่มเชิงพาณิชย8 หรือเศรษฐกิจสร�างสรรค8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อบูรณาการผลงานวิจัยเรื่อง 

“การพัฒนาสูตรคุกกี้ปลารสเครื่องแกง

สมุนไพร” กับการบริการวิชาการให�กับ

ผู�ประกอบการ  ชุมชนและศิษย8เก�า

2. เพื่อส�งเสริมให�มีการชุมชนนําองค8

ความรู�ไปใช�ประโยชน8

มีการบูรณาการนําผลงานวิจัยเรื่อง 

“การพัฒนาสูตรคุกกี้ปลารสเครื่องแกง

สมุนไพร” กับการบริการวิชาการให�กับ

ผู�ประกอบการ  ชุมชนและศิษย8เก�า 1 

เรื่อง

ผู�เข�ารับการอบรม  20 คนสามารถทํา

คุกกี้ปลาสมุนไพรได�

1. เชิงปริมาณ  

     - จํานวนงานวิจัยที่มีการบูรณาการการการเรียนการสอน 1 

เรื่อง ผลการดําเนินงาน งานวิจัย “การพัฒนาสูตรคุกกี้ปลารส

เครื่องแกงสมุนไพร”

     - การบริการวิขาการให�ชุมชน 1ครั้ง ผลการดําเนินงาน องค8

ความรู�ที่ได�ไปถ�ายทอดให�กับชุมชนในอําเภอบ�านแหลม และ

เจ�าหน�าที่ฟาร8มทะเลตัวอย�างในสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙  อ.บ�านแหลม จ.เพชรบุรี จํานวน 

20 คน 

2. เชิงคุณภาพ   

   - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการ ต�อกิจกรรมมากกว�า 

ระดับมาก ผลการดําเนินงาน ความพึงพอใจ 4.58 ระดับดีมาก

12,000.00 12,000.00 นําผลงานวิจัย “การพัฒนาสูตรคุกกี้ปลารสเครื่องแกงสมุนไพร”  เป4นงานวิจัยของ อาจารย8และนักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีการอาหาร ที่มีการนําผลิตผลพลอยได�จากปลาทะเล อาทิ เช�น กุ�ง ปลา หอย มาแปรรูป

เป4นคุกกี้และเพิ่มความเป4นไทยด�วยการเพิ่มรสเครื่องแกงไทย อาทิเช�น แกงมัสมั่น แกงเขียวหวาน เพื่อเป4นการเพิ่ม

มูลค�าและเป4นความใหม�ของผลิตภัณฑ8 ทําให�สามารถต�อยอดเชิงพาณิชย8ได�  ดังนั้นจึงนําองค8ความรู�ที่ได�ไปถ�ายทอด

ให�กับชุมชนในอําเภอบ�านแหลม และเจ�าหน�าที่ฟาร8มทะเลตัวอย�างในสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน

รัชกาลที่ ๙  อ.บ�านแหลม จ.เพชรบุรี จํานวน 20 คน ที่มีการทําผลิตภัณฑ8ประมง เพื่อเป4นการเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ8

จากปลา เพิ่มรายได� สร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน ในวันที่ ที่  25เมษายน  2562 ณ ฟาร8มทะเลตัวอย�างในสมเด็จ

พระนางเจ�าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙  อ.บ�านแหลม จ.เพชรบุรี และจัดการอบรมมีนักศึกษาสาขาวิชา

จํานวน 4 คน ได�เป4นผู�ช�วยวิทยากรทําให�นักศึกษาได�ฝ&กทักษะในการแปรรูปอาหาร รวมทั้งเข�าระบบการดําเนินการจัด

อบรมบริการวิชาการ

การนําเนื้อปลามาเพิ่มมูลค�าโดยนํามาทําคุกกี้ และใช�สมุนไพรเพื่อ

ลดกลิ่นของปลาในคุกกี้ทําให�ได�ผลิตภัณฑ8ใหม�เป4นสินค�าของ

ชุมชน  โดยเฉพาะที่ฟาร8มทะเลตัวอย�างในสมเด็จพระนางเจ�า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙  อ.บ�านแหลม จ.เพชรบุรี

มีการนําเนื้อปลานวลจันทร8มาทําคุกกี้

1. เพื่อบูรณาการ ผลงานวิจัย “การ

พัฒนาไซรัปน้ําตาลโตนดในเชิง

พาณิชย8”  กับวิชา ปฏิบัติการเฉพาะ

หน�วยวิศวกรรมอาหาร

2. เพื่อให�นักศึกษาเรียนรู�องค8ความรู�

จากชุมชนเรื่องการแปรรูปน้ําตาลโตนด

3. เพื่อให�นักศึกษาสามารถแปรรูป

ไซรัปจากน้ําตาลโตนดได� และเรียนรู�

เครื่องมือในการทําระเหย 4. เพื่อให�

นักศึกษาสามารถตรวจวิเคราะห8

คุณภาพไซรัปจากน้ําตาลโตนดได�

นักศึกษาจํานวน  36 คนได�เรียนรู�องค8

ความรู�จากชุมชนเรื่องการแปรรูป

น้ําตาลโตนด

นักศึกษาจํานวน 36 คน สามารถแปร

รูปไซรัปจากน้ําตาลโตนดได�

1. เชิงปริมาณ

     - จํานวนงานวิจัยที่มีการบูรณาการการการเรียนการสอน 1 

เรื่อง ผลการดําเนินงาน ผลงานวิจัย “การพัฒนาไซรัปน้ําตาลโตนด

ในเชิงพาณิชย8”  มาบูรณาการกับวิชา ปฏิบัติการเฉพาะหน�วย

วิศวกรรมอาหาร

     - จํานวนนักศึกษา 36 คน ผลกการดําเนนินงาน 36 คน

2. เชิงคุณภาพ   

     - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 95

12,000.00 12,000.00 วันที่ 2 มีนาคม  2562 ได�นํานักศึกษารหัส 594271 จํานวน  12 คนที่เรียนวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน�วยวิศวกรรม

อาหารไปลงพื้นที่ที่เตาตาล อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดูการแปรรูปน้ําตาลสด ไซรัปน้ําตาลโตนด  น้ําตาลโตนด 

และ SME ร�านวังตาลที่ทําการแปรรูปน้ําตาลโตนดพาสเจอร8ไรส8

 วันที่ 7มีนาคม  2562 ได�นํานักศึกษารหัส 614271 จํานวน  24คนที่เรียนวิชาวิชาการเตรียมฝ&กประสบการณ8วิชาชีพ

ไปลงพื้นที่ที่เตาตาล อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดูการแปรรูปน้ําตาลสด ไซรัปน้ําตาลโตนด  น้ําตาลโตนด และ 

SME ร�านชูใจที่แปรรูปผลิตภัณฑ8จากลูกตาล

นักศึกษาได�เรียนการแปรรูปน้ําตาลสด ให�เป4นผลิตภัณฑ8  อาทิ

เช�น น้ําตาลสด น้ําตาลป&ก และการแปรรูปผลิตภัณฑ8จากลูกตาล 

เช�นการทําลูกตาลลอยแก�ว จากผู�ประกอบการจริงทั้งในระดับ

ชุมชน  SME ทําให� นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจและมีทักษะ

มากขึ้น มีประสบการณ8ในการทําธุรกิจจากการแปรรูปวัตถุดิบใน

ท�องถิ่น อีกทั้ง มีความเข�าใจการแปรรูปไซรัปจากน้ําตาลโตนดซึ้ง

เป4นการเพิ่มมูลค�าน้ําตาลโตนดให�มากขึ้น

1. เพื่อนําองค8ความรู�จากการวิจัย

บูรณาการสู�การเรียนการสอนและการ

บริการทางวิชาการแก�สังคม

2. เพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�และ

สามารถพัฒนาไปสู�งานวิจัยของ

นักศึกษาเอง

มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแก�สังคม1. งานวิจัยได�รับการเผยแพร�สู�ชุมชน

2. นักศึกษาได�เรียนรู�จากการลงมือ

ปฏิบัติเอง

1. เชิงปริมาณ  

   - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 40คน  ผลการดําเนินงาน 55 คน

   - จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย 1 วิชา ผลการ

ดําเนินงาน 1 รายวิชา

   - จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแก�สังคม 1 กิจกรรม ผลการ

ดําเนินงาน 1 กิจกรรม

2. เชิงคุณภาพ   

   - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความเข�าใจ ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน มากกว�า ร�อยละ 80

   - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน มากกว�า ร�อยละ 80

   - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน มากกว�า ร�อยละ 80

15,000.00 13,483.77 ดําเนินกิจกรรม “การใช�น้ําหมักชีวภาพทดแทนสารละลายมาตรฐานอนินทรีย8ในการผลิตผักไฮโดรโพนิกส8กับการเรียน

การสอนและการบริการทางวิชาการแก�สังคม” ที่โรงเรียนวัดบางลําภู อําเภอบ�านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 25 

มิถุนายน 2562 โดยมีผู�เข�าร�วมกิจกรรมทั้งหมด 55 คน เป4นครู และบุคลากรของโรงเรียนวัดบางลําภู จํานวน 8 คน 

นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จํานวน 34 คน นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร8ในรายวิชาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

 และนักศึกษาในทักษะวิชาชีพไฮโดรโพนิกส8 จํานวน 13 คน เป4นการฝ&กปฏิบัติเพื่อให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�เรียนรู�วิธีการ

ปลูกผักไฮโดรโพนิกส8 ตั้งแต�ขั้นตอนของการเพาะกล�า การย�ายปลูก และการดูแลผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส8 การ

ใช�น้ําหมักชีวภาพในการปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกส8เพื่อทดแทนสารละลายธาตุอาหารอนินทรีย8 และการผลิตจุลินทรีย8

สังเคราะห8แสงสําหรับใช�เป4นปุ|ยในโรงเรียน

1. การใช�น้ําหมักชีวภาพทดแทนสารละลายมาตรฐานอนินทรีย8ใน

ระบบไฮโดรโพนิกส8

2. การผลิตจุลินทรีย8สังเคราะห8แสง

บทเรียนที่ได�รับจากการจัดกิจกรรม

3. การฝ&กทักษะการเป4นพี่เลี้ยงของนักศึกษาที่ร�วมกิจกรรม เพื่อ

เป4นพี่เลี้ยงให�กับน�อง ๆ (กิจกรรมพี่สอนน�อง)      

4. การบูรณาการงานวิจัย มากกว�า 2 เรื่อง กับการบริการวิชาการ

 ได�แก� เรื่อง การใช�น้ําหมักชีวภาพและขี้แดดนาเกลือต�อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดขาวพันธุ8 โตเกียว  บาเกน�า 

และ ผลของจุลินทรีย8สังเคราะห8แสงต�อการเจริญเติบโตของคะน�า

ยอด

การติดตามผลการจัดกิจกรรม ต�องดําเนินการ

อย�างต�อเนื่อง ซึ่งเป4นการทํากิจกรรมกับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปWที่ 4 -6 จึงต�องมี

การส�งต�อการทํางานรุ�นต�อรุ�น เนื่องจากมีการ

ย�ายโรงเรียน ลาออก และการจบการศึกษา 

ควรมีการบูรณาการหรือจัดกิจกรรมในโรงเรียนที่มี

นักเรียนอายุมาก (โต) กว�านี้ เช�น มัธยมศึกษา

ตอนต�น/ตอนปลาย

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ8นม

กล�วยหอมทองเพื่อสุขภาพ รสปรุงแต�ง

ที่ผู�บริโภคยอมรับ

2. เพื่อให�ความรู�ด�านการการแปรรูปนม

กล�วยหอมทองเพื่อสุขภาพ รสปรุงแต�ง 

กับผู�รับการอบรม 

3. เพื่อเป4นการบริการวิชาการแก�สังคม

ได�สูตรและกระบวนการผลิตนมกล�วย

หอมปรุงแต�งรสเพื่อสุขภาพ

ได�นมกล�วยหอมทองรสน้ําผึ้งและรส

ไวท8ช็อคโกแล็ต จํานวน 2 ผลิตภัณฑ8

1. เชิงปริมาณ

     - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 30 คน ผลการดําเนินงาน 34 คน

     - จํานวนผลิตภัณฑ8อาหารที่พัฒนาจํานวน 2 ผลิตภัณฑ8 ผลการ

ดําเนินงาน 2 ผลิตภัณฑ8

2. เชิงคุณภาพ   

     - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�าร�อยละ ร�อย

ละ 80 ผลการดําเนินงาน 91.00

     - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน 89.00

60,000.00 59,699.75 ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ8นมกล�วยหอมทอง จํานวน 2 ผลิตภัณฑ8คือ รสน้ําผึ้งและรสไวท8ช็อคโกแล็ตและไปบริการ

วิชาการ อบรมให�กับกลุ�มผู�แปรรูปกล�วยหอมทองของอําเอท�ายาง จ.เพชรบุรี จํานวน 34 คน ในวันที่ 21 มิถุนายน 

2562

ได�สูตรและกระบวนการผลิตนมกล�วยหอมทองปรุงแต�งรส จํานวน

 2 ผลิตภัณฑ8และสามารถนําไปผลิตเชิงพาณิชย8ได�

กิจกรรมที่ 4 การใช�น้ําหมักชีวภาพทดแทนสารละลายมาตรฐานอนินทรีย8ในการผลิตผักไฮโดรโพนิกส8กับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแก�สังคม (15,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ8นมกล�วยหอมทองปรุงแต�งรสเพื่อสุขภาพ (60,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 3 การบูรณาการงานวิจัย “การพัฒนาไซรัปน้ําตาลโตนดในเชิงพาณิชย8” บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน�วยวิศวกรรมอาหาร (12,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อศึกษาคุณค�าทางโภชนะของ

เปลือกกล�วยปรุงแต�ง

2. เพื่อศึกษาแนวทางการใช�เปลือก

กล�วยปรุงแต�งเป4นวัตถุดิบสําหรับการ

เลี้ยงสัตว8

สูตรอาหารที่เหมาะสําหรับการเลี้ยงไก�

ไข�ระยะไข�จากการใช�วัตถุดิบท�องถิ่น 

(เปลือกกล�วย) เสริมปลาป6นใน

อัตราส�วน 10: 1

แนวทางการใช�วัตถุดิบแหล�งโปรตีนใน

อาหารสัตว8ชนิดใหม� เพื่อลดการใช�ปลา

ป6นและรักษาสิ่งแวดล�อมใน

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว8

เชิงปริมาณ  

     - จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 60 คน  ผลการดําเนินงาน 79 คน

     - จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย 1 วิชา ผลการ

ดําเนินงาน การผลิตสัตว8ปWก/ปiญหาพิเศษทางสัตวศาสตร8

     - จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแก�สังคม 1 กิจกรรม ผลการ

ดําเนินงาน บริการวิชาการแก�ผู�ประกอบการเลี้ยงไก�ไข�ข�านดอนผิง

แดด

80,000.00 59,825.06  ตารางที่ 1 ผลการทดลองเสริมแหล�งโปรตีนจากยีสต8/พืช/สัตว8  เพื่อปรุงแต�งเปลือกกล�วยหอมดิบที่เหลือทิ้งจาก

โรงงานกล�วยฉาบในจังหวัดเพชรบุรี ผลการทดลองพบว�าจากการหมักที่ 21 วัน จากนั้นทํามาทําให�แห�งด�วยวิธีการ

ต�างๆ แล�วนําไปวิเคราะห8ทางเคมีโดยวิธีการประมาณ (Proximate analysis) ปรากฏว�าการหมักเปลือกกล�วยเสริม

ด�วยปลาป6นในอัตราการส�วน 10 : 1 ให�ผลการทดลองดีกว�ากลุ�มอื่นๆ คือมีค�าเฉลี่ยโปรตีนสูงสุด (23.67%) ค�าเฉลี่ยเยื่อ

ใยต่ําสุด (8.95%) ค�าเฉลี่ยเถ�าต่ําสุด (12.18%) และค�าเฉลี่ยพลังงานรวมสูงสุด (3826.15 cal/g) ซึ่งพบความแตกต�าง

กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกลุ�มทดลองอื่นๆ 

ตารางที่ 1 แสดงค�าโภชนะของเปลือกกล�วยเสริมโปรตีน

กลุ�มทดลอง ค�าโภชนะ

 เถ�า (%) ความชื้น (%) ไขมัน (%) โปรตีน (%) เยื่อใย (%) พลังงาน(cal/g)

เปลือกกล�วย 17.91c 0.06c 3.87ab 8.93b 15.45c 3542.00a

เปลือกกล�วย+ยีสต8 24.18a 0.04a 4.52c 14.72c 11.92b 3507.15a

เปลือกกล�วย+แหนแดง 17.34b 0.05b 8.80a 8.40a 14.28c 3656.98d

เปลือกกล�วย+ปลาป6น 12.18d 0.05b 4.05b 23.67d 8.95a 3826.15c

P-value 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

หมายเหตุ: a,b,cและ d หมายถึง ตัวอักษรในแนวตั้งเดียวกันพบความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

กิจกรรมที่ 2 นําผลการศึกษาจากกิจกรรมที่ 1 ไปคํานวณสูตรอาหารโดยเสริมในสูตรอาหารไก�ไข�ระดับต�างๆ (0, 3, 6 

และ 9%) ดังสูตรอาหารต�อไปนี้

ในวงการอาหารสัตว8มีการเตรียมการให�ลดการใช�ปลาป6นโปรตีน

สูงจากทะเล เพื่อรักษาต�นทุนด�านสิ่งแวดล�อม และราคาอาหารที่

แพงขึ้น ดังนั้นการใช�เปลือกกล�วยผ�านกระบวนการหมักโดยการ

เสริมปลาป6นมีผลดีต�อเปอร8เซ็นต8การใช�ปลาป6นในสูตรอาหาร

ลดลง และมีเปอร8เซ็นต8การย�อยได�และการใช�ประโยชน8ได�เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ยังสามารถกําจัดเศษเปลือกกล�วยให�มีมูลค�าเพิ่มขึ้น 

ส�งผลดีต�ออุตสาหกรรมอาหารสัตว8ซึ่งเป4นทางเลือกของวัตถุดิบที่

ดีอีกทางหนึ่งได�

ผลการพิจารณาโครงการล�าช�ามาก ทําให�กว�า

จะได�รับทุนมีระยะเวลาเพียง 5 เดือนกว�า 

ส�งผลกระทบต�อแผนการดําเนินงาน และการ

เบิกจ�ายไม�ทันกับเวลา

เพื่อนําผลงานวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน จํานวนผลงานในรายวิชา / จํานวนผลงานวิจัยที่นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนนวัตกรรม/วิจัย 1. เชิงปริมาณ

   1) จํานวนผลงานวิจัยในรายวิชา 5 ชิ้นงาน บรรลุ (14เรื่อง)

   2) จํานวนผลงานวิจัยที่นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 1 

เรื่อง บรรลุ (1เรื่อง)

บรรลุเป?าหมายร�อยละ บรรลุ ร�อยละ 100

12,000.00 12,000.00   นักศึกษาได�รับประสบการณ8ตรงในการปฎิบัติการและทักษะต�างๆ ในชั้นเรียนจริง

 นักศึกษาได�พัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ผลงานวิจัยที่นําไปใช�ประโยชน8ต�อชุมชน รวมทั้งได�สร�างสรรค8ผลงานวิจัยต�อยอดเพิ่มเติม 

 มีผลงานวิจัยจากการบูรณาการจํานวน 14เรื่อง ที่ได�รับการคัดเลือกเข�าร�วมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2562

1. "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร8ช�วยสอน เรื่อง การเขียนผังงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 1

2. "บทเรียนคอมพิวเตอร8ช�วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร8เบื้องต�นชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 5 โดย Authorware

3. ผลการสร�างสื่อคอมพิวเตอร8ช�วยสอนเรื่อง PowerPoint เบื้องต�น

4. "การ8ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร�างของโปรแกรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 1

5. "การสร�างสื่ออินโฟกราฟฟ}คร�วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง หน�วยรับข�อมูลสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 1 

โรงเรียนห�วยทรายประชาสรรค8

6. "การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟ}กและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข�อเด�นสําหรับคอมพิวเตอร8 All In One

7. "สื่ออินโฟกราฟฟ}คร�วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง หน�วยความจําสํารองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 1

8. "การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟ}กและเทคโนโลยีความเสมือนจริงเรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร8 สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปWที่ 1

9. "การสร�างสื่ออินโฟกราฟฟ}กร�วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง ซอฟต8แวร8คอมพิวเตอร8 รายวิชาซ�อมบ ารุง

คอมพิวเตอร8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 6

10. "การสร�างสื่ออินโฟกราฟฟ}กร�วมเทคโนโลยีเสมือนจริง ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปWที่ 1

นักศึกษาได�ฝ&กทักษะการพัฒนางานวิจัยและได�รับประสบการณ8

จริงในการดําเนินงาน และการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ

งบประมาณที่มาล�าช�า และการเป}ดป}ดเทอมที่

ไม�สอดคล�องกับการใช�งบประมาณ ทําให�

กิจกรรมต�อง มาดําเนินการในช�วงภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมที่ 6 การเพิ่มมูลค�าเปลือกกล�วยเสริมโปรตีนเป4นอาหารสัตว8 (80,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 9 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู�ด�วยทฤษฎีการเรียนรู�แบบการสร�างความรู�นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู�เพื่อการสร�างนวัตกรรมแบบประสบการณ8จริงกับการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร8ช�วยสอนคณิตศาสตร8 (12,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 10 การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการเรียนรู�อย�างเป4นระบบกับการเรียนรู�แบบจินตวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาทางด�านคอมพิวเตอร8 3 คณะวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการเรียนการสอนรายวิชาปiญหาพิเศษ (12,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

เพื่อนําผลงานวิจัยบูรณาการกับการ

เรียนการสอน

จํานวนผลงานในรายวิชา / จํานวน

ผลงานวิจัยที่นํามาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน

นวัตกรรม/วิจัย 1. เชิงปริมาณ 

   1) จํานวนผลงานวิจัยในรายวิชา 5 ชิ้นงาน บรรลุ (5เรื่อง)

   2) จํานวนผลงานวิจัยที่นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน  1 

เรื่อง บรรลุ (1เรื่อง)

บรรลุเป?าหมายร�อยละ บรรลุ ร�อยละ 100

12,000.00 10,500.00 นักศึกษาได�รับประสบการณ8ตรงในการปฎิบัติการและทักษะต�างๆ ในชั้นเรียนจริง

 นักศึกษาได�พัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ผลงานวิจัยที่นําไปใช�ประโยชน8ต�อชุมชน รวมทั้งได�สร�างสรรค8ผลงานวิจัยต�อยอดเพิ่มเติม 

 มีผลงานวิจัยจากการบูรณาการจํานวน 14เรื่อง ที่ได�รับการคัดเลือกเข�าร�วมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังนี้

1 ผลของการใช�เกมคณิตศาสตร8เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ เรื่องอัตราส�วนและร�อยละของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปWที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนอร8ทกรุง

เทพ 28 พฤษภาคม 2562

2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปWที่ 4 โรงเรียนวัดนาพรม 

(มนมหาวิริยาคาร) จังหวัดเพชรบุรี ที่มีต�อการจัดการเรียนการสอนร�วมกับเกมคณิตศาสตร8 เรื่องเศษส�วน การประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนอร8ทกรุงเทพ 28 พฤษภาคม 2562

3 การพัฒนาและประเมินผลความพึงพอใจต�อบทเรียนออนไลน8เรื่องการประยุกต8ของสมการเชิงเส�นตัวแปรเดียวของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 2 โรงเรียนราษฎร8วิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตร

วิชาการ" ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนอร8ทกรุงเทพ 28 พฤษภาคม 2562

4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต�อการใช�สื่อการเรียนรู�ด�วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเรื่องชนิดของรูปสามเหลี่ยม ชั้น

ประถมศึกษาปWที่ 5 โรงเรียนราษฎร8วิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 9 

มหาวิทยาลัยนอร8ทกรุงเทพ 28 พฤษภาคม 2562

5 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต�อการใช�โปรแกรม GeoGebra ประกอบ การจัดการเรียนรู� เรื่องคู�อันดับและกราฟ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 1 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic 

Day ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย 31 พฤษภาคม 2562

นักศึกษาได�ฝ&กทักษะการพัฒนางานวิจัยและได�รับประสบการณ8

จริงในการดําเนินงาน และการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ

งบประมาณที่มาล�าช�า และการเป}ดป}ดเทอมที่

ไม�สอดคล�องกับการใช�งบประมาณ ทําให�

กิจกรรมต�อง มาดําเนินการในช�วงภาคเรียนที่ 2

1. เพื่อบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน

การสอน ให�นักศึกษาเกิดความเข�าใจ

มากยิ่งขึ้น

2. เพื่อเป4นแนวทางในการพัฒนา

นักวิจัยรุ�นใหม�ในอนาคต

ผู�เข�าร�วมกิจกรรมเป4นนักศึกษา จํานวน  91 นักศึกษาสามารถนําความรู�ที่ได�รับไปสร�างงานวิจัยที่เป4นการบูรณาการกับการเรียนการสอนได�1. เชิงปริมาณ  

      1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ > 80 91 คน 

      2) จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 1

 เรื่อง 1 เรื่อง

      3) จํานวนรายวิชาที่นํางานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 1 รายวิชา 1 เรื่อง

2. เชิงเวลา  

      1) กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 4 ไตร

มาส 4

3. เชิงงบประมาณ  

      1) งบประมาณ 6,000 บาท 6,000 บาท

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

6,000.00 6,000.00  ดําเนินการนํางานวิจัยเรื่องความหลากหลายของยูกลีนอยด8ในแม�น้ําเพชรบุรีตอนล�าง จังหวัดเพชรบุรีมาบูรณาการกับ

การเรียนการสอนรายวิชาสัตววิทยา โดยมีผู�เข�าร�วมกิจกรรมเป4นนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว8น้ํา  จํานวน   23  คน

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี จํานวน 23 คนและนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร8 45 คน

นักศึกษาสามารถนําความรู�ที่ได�รับไปใช�กับการเรียนการสอน  

และการทํางานวิจัย

1.  เพื่อสร�างงานวิจัยที่สามารถบูรณา

การกับการเรียนการสอน การวิจัย

2. เพื่อเป4นแนวทางในการทําวิจัยให�แก�

นักศึกษาในวิชาที่นํามาบูรณาการ

ผู�เข�าร�วมกิจกรรมเป4นอาจารย8และนักศึกษา นักศึกษาสามารถนําความรู�ที่ได�รับไปสร�างงานวิจัยที่เป4นการบูรณาการกับการเรียนการสอนได�1.เชิงปริมาณ  

    1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 25  คน 25 คน

    2) จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 1 

เรื่อง 1 เรื่อง

    3) จํานวนรายวิชาที่นํางานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 1 รายวิชา 1รายวิชา

2. เชิงเวลา  

    1)กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 4 ไตรมาส

 4

3. เชิงงบประมาณ  

    1) งบประมาณ 6,000 บาท 6,000 บาท

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

6,000.00 6,000.00 ดําเนินการนํางานวิจัยเรื่องพรรณไม�หอมในสวนพฤกษศาสตร8เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาใช�กับการ

เรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ซึ่งนักศึกษามีความรู�เกี่ยวกับพรรณไม�หอมชนิดต�างๆ ที่มีอยู�ในสวน

พฤกษศาสตร8เพชรวนาลัย  ความหลากหลายของพรรณไม�ในธรรมชาติ มากขึ้นจากการศึกษาจากสภาพจริงในสวน

พฤกษศาสตร8เพชรวนาลัย เพิ่มเติมจากการเรียนรู�ในหนังสือ

 1. นักศึกษามีความรู�เรื่องพรรณไม�หอมและพรรณไม�ชนิดต�างๆ 

ในระบบนิเวศเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 2. นักศึกษาสามารถนําความรู�ที่ได�รับไปสร�างงานวิจัยที่เกี่ยว

พรรณไม�ชนิดต�างๆ ได�

เพื่อนํางานวิจัยมาบูรณาการให�แก�

นักศึกษาในรายวิชาชีววิทยาพ็นฐาน

นักศึกษาได�รับความรู�จากงานวิจัยที่

บูรณาการกับรายวิชา

นักศึกษาสามารถนําเอาความรู�ที่ได�รับ

จากงานวิจัยในรายวิชาไปปรับใช�ในการ

เรียนและการทํางานในอนาคต

1. เชิงปริมาณ การบูรณาการงานวิจัยกับรายวิชา 1 รายวิชา บรรลุ

2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาได�รับความรู�ความเข�าใจจากงานวิจัย บรรลุ

3. เชิงเวลา 1 ภาคการศึกษา บรรลุ

4. เชิงงบประมาณ การเบิกจ�ายเป4นไปตามแผน บรรลุ

บรรลุเป?าหมายร�อยละ

6,000.00 6,000.00 จากการนําเอาองค8ความรู�ที่ได�จากงานวิจัยเรื่องพรรณไม�หอมในสวนพฤกษศาสตร8เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีมาบูรณาการกับรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน โดยดําเนินการสอนให�แก�นักศึกษาในสาขาสัตวศาสตร8และเพาะเลี้ยง

สัตว8น้ํา พบว�า นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจมากขึ้นในเรื่องของพืชไม�หอมซึ่งสามารถนําไปผนวกกับบทเรียนในเรื่อง

อาณาจักรพืช ดังนั้นผมจากการดําเนินงานจึงเป4นไปตามวัตถุประสงค8

องค8ความรู�ในเรื่องของชนิดและชื่อเรียกของพืชที่มีกลิ่นหอมซึ่ง

นักศึกษาสามารถนําไปใช�เป4นความรู�ทั้งทางด�านวิทยาศาสตร8และ

สังคม ในเรื่องประวัติความเป4นมาของพืชหอม และทําให�

นักศึกษาสามารถเรียกชื่อพืชหอมได�อย�างถูกต�อง

กิจกรรมที่ 12 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของยูกลีนอยด8ในแม�น้ําเพชรบุรีตอนล�าง จังหวัดเพชรบุรีกับการเรียนการสอนในรายวิชาสัตววิทยา (6,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 13 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง พรรณไม�หอมในสวนพฤกษศาสตร8เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 (6,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 14 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง พรรณไม�หอมในสวนพฤกษศาสตร8เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน (6,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 15 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข�าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยใช�ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ดบูรณาการกับรายวิชาชีววิทยา 2 (6,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

หนา้ที� 69



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

เพื่อนํางานวิจัยมาบูรณาการให�แก�

นักศึกษาในรายวิชาชีววิทยา 2

นักศึกษาได�รับความรู�จากงานวิจัยที่

บูรณาการกับรายวิชา

นักศึกษาสามารถนําเอาความรู�ที่ได�รับ

จากงานวิจัยในรายวิชาไปปรับใช�ในการ

เรียนและการทํางานในอนาคต

1. เชิงปริมาณ การบูรณาการงานวิจัยกับรายวิชา 1 รายวิชา บรรลุ

2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาได�รับความรู�ความเข�าใจจากงานวิจัย บรรลุ

3. เชิงเวลา 1 ภาคการศึกษา บรรลุ

4. เชิงงบประมาณ การเบิกจ�ายเป4นไปตามแผน บรรลุ

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

6,000.00 6,000.00 จากการนําเอาองค8ความรู�ที่ได�จากงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข�าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี  โดย

ใช�ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ด มาบูรณาการกับรายวิชาชีววิทยา 2 โดยดําเนินการสอนให�แก�นักศึกษาในสาขาชีววิทยา 

และสาขาวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี พบว�า นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจมากขึ้นในเรื่องของพืชซึ่งสามารถนําไป

ผนวกกับบทเรียนในเรื่องอาณาจักรพืช ดังนั้นผลจากการดําเนินงานจึงเป4นไปตามวัตถุประสงค8

องค8ความรู�ในเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมของข�าว

โดยใช�ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ดซึ่งนักศึกษาสามารถนําไปใช�

เป4นความรู�ทั้งทางด�านวิทยาศาสตร8 ในเรื่องความหลากหลายและ

ชนิดของพืช การจําแนกชนิดของพืชโดยใช�ลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาทําให�นักศึกษาเข�าใจและสามารถเรียกชื่อพืชและจําแนกพืช

อื่นๆ ได�อย�างถูกต�องและเข�าใจมากขึ้น

เพื่อนํางานวิจัยมาบูรณาการให�แก�

นักศึกษาในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน

นักศึกษาได�รับความรู�จากงานวิจัยที่

บูรณาการกับรายวิชา

นักศึกษาสามารถนําเอาความรู�ที่ได�รับ

จากงานวิจัยในรายวิชาไปปรับใช�ในการ

เรียนและการทํางานในอนาคต

1. เชิงปริมาณ การบูรณาการงานวิจัยกับรายวิชา 1 รายวิชา บรรลุ

2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาได�รับความรู�ความเข�าใจจากงานวิจัย บรรลุ

3. เชิงเวลา 1 ภาคการศึกษา บรรลุ

4. เชิงงบประมาณ การเบิกจ�ายเป4นไปตามแผน บรรลุ

บรรลุเป?าหมายร�อยละ

6,000.00 6,000.00 จากการนําเอาองค8ความรู�ที่ได�จากงานวิจัยเรื่องผลของไคโตซานต�อการเจริญเติบโตของต�นอ�อนเอื้องผึ้ง (Dendrobium

 lindleyi Steud.) ในหลอดทดลอง กับการเรียนการสอนรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยดําเนินการสอนให�แก�

นักศึกษาในสาขาวิชาชีววิทยา พบว�า นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจมากขึ้นในเรื่องของเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 ซึ่งสามารถนําไปผนวกกับวิชาเรียนได�เป4นอย�างดี ดังนั้นจากการดําเนินงานจึงเป4นไปตามวัตถุประสงค8

องค8ความรู�ในเรื่องเทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย�างถูกต�อง

 และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช�เครื่องมือวิทยาศาสตร8และ

ห�องแลปปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

กิจกรรมที่ 16 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ผลของไคโตซานต�อการเจริญเติบโตของต�นอ�อนเอื้องผึ้ง (Dendrobium lindleyi Steud.) ในหลอดทดลอง กับการเรียนการสอนรายวิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (6,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

เพื่อบูรณาการผลงานวิจัยกับการเรียน

การสอนให�นักศึกษาเกิดความรู� ความ

เข�าใจ และมีทักษะการใช�เครื่องมือ

วิเคราะห8สารประกอบเชองซ�อนเพิ่ม

มากขึ้น

1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่บูรณาการ 

จํานวน 20 คน

2. นักศึกษามีความเข�าใจและทําการทดลองเรื่องการเกิด

สารประกอบเชิงซ�อนและรายงานผลการทดลองได� จํานวน 4 เรื่อง

 การอนุมัติโครงการล�าช�า ทําให�การเบิกจ�าย

ล�าช�าส�งผลต�อกําหนดการที่วางไว�ต�องมีการ

เปลี่ยนแปลงแต�สามารถดําเนินการได�

ระยะเวลาที่กําหนด

เพื่อนําผลงานวิจัยบูรณาการกับการ

เรียนการสอน และนําไปบริการวิชาการ

แก�ชุมชนในอําเภอบ�านลาด จังหวัด

เพชรบุรี

1. เชิงปริมาณ

   1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม > ร�อยละ 80 / 100

   2. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

บริการวิชาการ 1 เรื่อง / 1 เรื่อง

2. เชิงคุณภาพ

   1. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม >3.51 / 4.11

   2. ความรู�ที่ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับ > ร�อยละ 80 /4.13

3. เชิงเวลา

    1. กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาศ 3 /ไตร

มาศ 3 (เดือนมิถุนายน)

4. เชิงงบประมาณ  12,000 บาท / 12,000 บาท

     บรรลุเป?าหมายร�อยละ  100

12,000.00 12,000.00 นักศึกษาสาขาวิชาอาหารฯ ชั้นปWที่ 3 ได�นําความรู�จากงานวิจัยเรื่อง ผลของการทดแทนแป?งข�าวชัยนาทด�วยแป?งข�าว

ไรซ8เบอรี่ต�อคุณภาพด�านประสาทสัมผัสของกวยเตี๋ยวเส�นเล็ก มาพัฒนากวยเตี๋ยวเส�นเล็กเพื่อสุขภาพชนิดต�างๆ

1. เพื่อให�นักศึกษามีความรู�เกี่ยวกับ

งานวิจัย

2. เพื่อให�นักศึกษาสามารถนําความรุ�ไป

ใช�ในการประกอบอาชีพได�

1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 15 คน

2. ความรู�ความเข�าใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 85

3. ระดับความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ระดับ 4.76

4. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําไปใช�ประโยชน8 ร�อยละ 90

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท�องถิ่นของวัด

เขาพระโดยใช�การจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการกับการวิจัย

2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการ

พัฒนาหลักสูตรท�องถิ่นของนักศึกษา

3. เพื่อจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู�เกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตรท�องถิ่นของวัดเขา

พระ

1.   เชิงปริมาณ

   - จํานวนนักศึกษาที่ได�รับการพัฒนาความสามารถในการพัฒนา 

จํานวน 27 คน

   - จํานวนหลักสูตรท�องถิ่น จํานวน 7 หลักสูตร

   - จํานวนแหล�งเรียนรู�ที่ได�รับการพัฒนา 1 แหล�งเรียนรู�

2.   เชิงคุณภาพ

   - หลักสูตรท�องถิ่นมีคุณภาพ ระดับดี

   - แหล�งเรียนรุ�ที่�สภาพพร�อมเป4นแหล�งเรียนรู� ระดับคุณภาพ ดี

15,000.00 15,000.00 1. วัดเขาพระ และโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ8 และสมุทรสงครามมีหลักสูตรท�องถิ่นใช�ในการจัดการ

เรียนการสอน

2. นักเรีนและเยาวชนที่ใช�แหล�งเรียนรู�ตามหลักสุตรท�องถิ่นมีความรัก ภาคภูมิใจในท�องถิ่น

1. เพื่อศึกษาและสังเคราะห8แนวคิดการ

สร�างมูลค�าเพิ่มของผ�าพิมพ8ลายทุ�งนา

ป6าตาล

2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ8ผ�าทุ�งนาป6าตาล

โดยใช�การจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับศิลปะการออกแบบ

3. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�

ผลิตภัณฑ8ผ�าลายทุ�งนาป6าตาล

1.   เชิงปริมาณ

    - จํานวนนักศึกษาที่ได�รับการพัฒนาความสามารถในการพัฒนา 

จํานวน 30 คน

    - จํานวนผลิตภัณฑ8ในการออกแบบ จํานวน 5 ผลิตภัณฑ8

    - จํานวนพื้นที่บริการวิชาการที่ได��บการพัฒนา 1 ชุมชน

2.   เชิงคุณภาพ

   - การออกแบบผลิตภัณฑ8มีคุณภาพ

   เชิงเวลา

   - โครงการแล�วเสร็จตามเวลาที่กําหนด

20,000.00 20,000.00 1. ได�องค8ความรู�เรื่องผลิตภัณฑ8ผ�าพิมพ8ลายผ�าทุ�งนาป6าตาล

2. ได�ต�นแบบผลิตภัณฑ8ผ�าพิมพ8ลายทุ�งนาป6าตาล

3. นักศึกษาพัฒนารูปแบบผ�าพิมพ8ลายของจังหวัดเพชรบุรีตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค8นําเสนอสู�ชุมชน

กิจกรรมที่ 17 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต�านออกซิเดชันของรากหญ�าคากับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย8 2 (6,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 18 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากวยเตี๋ยวเส�นเล็กข�าวไรซ8เบอรี่กับการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป (12,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 19 การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ8ข�าวตูไรซ8เบอรี่ของกลุ�มผู�ผลิตจังหวัดเพชรบุรี กับการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตขนมไทย (6,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 20 การบูรณาการงานวิจัย PLC กับการเรียนการสอน (15,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 21 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ8ผ�าตามเส�นทางสายไหมทางทะเลโดยใช�ผ�าพิมพ8ลายทุ�งนาป6า (20,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 22 การอบรมการเขียนประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช�แบบฝ&กที่เป4นนวัตกรรมจากการวิจัย (6,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อนําผลจากการวิจัยไปใช�ประโยชน8

2. เพื่อส�งเสริมให�มีการใช�ประโยชน8จาก

ผลงานวิจัย

แบบฝ&กการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ

พื้นฐานได�แก� ประโยคบอกเล�า ปฏิเสธ 

คําถาม คําสั่ง ขอร�องนําไปใช�อบรม

ครูผู�สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับ

ประถมศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ ที่จะออกฝ&กสอน จํานวน

 30 คน

ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�ความสามารถ

ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษสูงขึ้น

และนวัตกรรมจากงานวิจัยได�รับการ

เผยแพร�อย�างกว�างขวาง

1. เชิงปริมาณ 

     1) เข�าอบรมมีผลคะแนน Post –test สูงกว�าคะแนน Pre-test 

เป?าหมาย ร�อยละ80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 85

     2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรของคณะต�อความรู�ความ

เข�าใจที่ได�จากการอบรม เป?าหมาย 3.51 ผลการดําเนินงาน 3.51

6,000.00 6,000.00 ข�ารับการอบรมมีความรู�ความสามารถในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษสูงขึ้นและนวัตกรรมจากงานวิจัยได�รับการ

เผยแพร�อย�างกว�างขวาง

 การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได�แก� การเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เป4นสิ่งสําคัญที่คณะต�องให�เป4นไปอย�างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด

 การนําผลงานหรือนวตกรรมที่ได�จากการวิจัยไปบูรณาการกับ

พันธกิจดังกล�าวเป4นอีกวิธีการหนึ่งที่แสดงให�เป4นคุณค�าของ

งานวิจัยที่สามารถนําไปใช�ประโยชน8ได� สําหรับโครงการนี้มี

รายละเอียดดังนี้

 งานวิจัยเรื่อง “ความสามารถในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ

พื้นฐานโดยใช�แบบฝ&กทักษะไวยากรณ8ภาษาอังกฤษเรื่อง 

Sentence Building สําหรับครูผู�สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ

ประถมศึกษาที่ไม�ได�สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จังหวัดเพชรบุรี”

 นวัตกรรม คือ แบบฝ&กการเขียนประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ได�แก� ประโยคบอกเล�า ปฏิเสธ คําถาม คําสั่ง ขอร�อง

  นําไปใช�อบรมครูผู�สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 

และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่จะออกฝ&กสอน

ไม�มีผู�รับผิดชอบโครงการนี้

1. เพื่อบูรณาการงานวิจัยขับเคลื่อน

ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการ

พัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีกับ

การเรียนการสอน  การบริการวิชาการ 

 และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. เพื่อบูรณาการงานวิจัยขับเคลื่อน

ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการ

พัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีสู�การ

สร�างมูลค�าเชิงพาณิชย8

ได�ผลิตภัณฑ8จากวัฒนธรรมชุมชนสู�การ

สร�างมูลค�าเชิงพาณิชย8

เกิดการบูรณาการองค8ความรู�ที่ได�จาก

งานวิจัยกับการเรียนการสอน การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และสามารถสร�างมูลค�า

เชิงพาณิชย8

1. เชิงปริมาณ

       1) จํานวนวิชาที่บูรณาการ  1  วิชา / 1  วิชา

       2) จํานวนการบริการวิชาการ  1  ครั้ง /  1  ครั้ง

       3) จํานวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  1  ครั้ง /  1  ครั้ง

        4) จํานวนผลิตภัณฑ8ที่สามารถต�อยอดเชิงพาณิชย8    1  

ผลิตภัณฑ8  /   1  ผลิตภัณฑ8

2. เชิงคุณภาพ

    สามารถใช�องค8ความรู�จากงานวิจัยสร�างมูลค�าเพิ่มเชิงพาณิชย8กับ

ผลิตภัณฑ8ด�านศิลปวัฒนธรรมในท�องถิ่น  1  ผลิตภัณฑ8  / 1  

ผลิตภัณฑ8

3. เชิงเวลา 1 ปW / 1 ปW

4. เชิงงบประมาณ 12,000 / 12,000

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

12,000.00 12,000.00 ได�ผลิตภัณฑ8จากวัฒนธรรมชุมชนสู�การสร�างมูลค�าเชิงพาณิชย8

เพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยให�

เขียนข�อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน

จากแหล�งทุนภายนอกได�

1. จํานวนนักวิจัยที่ได�รับการพัฒนา

ทักษะในการเขียนข�อเสนอเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล�งทุนภายนอก

2. ข�อเสนอโครงการที่ได�รับการพัฒนา

สามารถขอรับทุนจากแหล�งทุนภายนอก

ได�

องค8ความรู�จากงานวิจัยสามารถ

นําไปใช�ประโยชน8ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและท�องถิ่นได�

1. เชิงปริมาณ

         ร�อยละของนักวิจัยที่ได�รับการพัฒนา ร�อยละ 50  / ร�อยละ 

50

2. เชิงคุณภาพ

         ร�อยละของข�อเสนอโครงการวิจัยที่ได�รับการพัฒนา ร�อยละ 

90 / ร�อยละ 90

3. เชิงเวลา

     การดําเนินงานเป4นไปตามที่กําหนดในโครงการ ร�อยละ 100 / 

ร�อยละ 100

4.เชิงงบประมาณ

     ร�อยละของการใช�จ�ายงบประมาณ  ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80  / 

ร�อยละ 31.45

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 75

700,000.00 220,171.00 นักวิจัยทุกรุ�นของมหาวิทยาลัยสามารถเขียนข�อเสนอโครงการวิจัยได�อย�างมีคุณภาพและเป4นไปตามความต�องการของ

แหล�งทุน สามารถส�งข�อเสนอโครงการเพื่อขอทุนจากแหล�งทุนภายนอกได�

การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสามารถทําได�ในหลายรูปแบบโดย

พิจารณาให�เหมาะสมกับสิ่งที่ต�องการพัฒนา โดยการพัฒนา

นักวิจัยให�สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล�งทุนต�าง ๆ 

ได�นั้น จําเป4นอย�างยิ่งที่จะต�องเขียนข�อเสนอโครงการวิจัยให�ตรง

กับความต�องการของผู�ให�ทุน มีความเหมาะสมสอดคล�อง 

สมเหตุสมผล กันทั้งเรื่องของงานและงบประมาณ

จํานวนนักวิจัยที่ได�รับการพัฒนาจําเป4นต�อง

แบ�งเป4นหลายระยะเพื่อให�เหมาะสมกับ

กลุ�มเป?าหมาย เพื่อไม�ให�กระทบกับการเรียน

การสอนและต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่องเพื่อ

พัฒนานักวิจัยให�ได�ตามเป?าหมายที่ตั้งไว�

กิจกรรมที่ 24 การบูรณาการงานวิจัยการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในจังหวัดเพชรบุรี กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ (ผลิตภัณฑ8น้ําตาลงุน) (12,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 23 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและศิลปสร�างสรรค8 (12,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยในการพัฒนาข�อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล�งทุนภายนอก 700,000 (สถาบันวิจัย)

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนย8วิจัยเฉพาะทางและแสวงหาแหล�งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม (200,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการที่ 25 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ

โครงการที่ 26 โครงการพัฒนาศูนย8วิจัยเฉพาะทางและแสวงหาแหล�งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

เพื่อจัดตั้งศูนย8วิจัยเฉพาะทางเกลือทะเลไทย และต�อยอดองค8ความรู�จากศูนย8วิจัยที่มีอยู�1. เพื่อจัดตั้งศูนย8วิจัยเฉพาะทางเกลือ

ทะเลไทย จํานวน 1 ศูนย8 

2. เพื่อต�อยอดองค8ความรู�จากศูนย8วิจัย

สิงขรมะริดศึกษา

ได�ทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม 1. เชิงปริมาณ

           จํานวนศูนย8วิจัยเฉพาะทาง 1 ศูนย8 /1 ศูนย8

2. เชิงคุณภาพ

          เกิดการต�อยอดองค8ความรู�จากศูนย8วิจัยที่มีอยู�  1 ประเด็น

 / 1 ประเด็น

3. เชิงเวลา

     การดําเนินงานเป4นไปตามที่กําหนดในโครงการ ร�อยละ 100  / 

ร�อยละ 100

4. เชิงงบประมาณ

     ร�อยละของการใช�จ�ายงบประมาณ  ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 / ร�อย

ละ 50

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 75

200,000.00 100,000.00 อยู�ระหว�างการจัดตั้งศูนย8วิจัยเฉพาะทางเกลือทะเลไทย จํานวน 1 ศูนย8 และเกิดการต�อยอดผลิตภัณฑ8จากศูนย8วิจัย

สิงขรมะริดศึกษา ที่ก�อให�เกิดรายได�เพิ่มขึ้น
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

 โครงการวิจัยที่ได�รับการอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณ

แผ�นดิน จํานวนทั้งหมด 19 โครงการเป4นจํานวนเงิน 5,207,600 

บาท  ดําเนินโครงการวิจัย เสร็จสิ้น จํานวน 1 โครงการ และ

ดําเนินการเบิกจ�ายทุนวิจัยในปWงบประมาณ 2562 เป4นจํานวนเงิน 

3,972,212 บาท คงเหลือ 1,235,488 บาท คิดเป4นร�อยละ 76.28

เพื่อศึกษาการนําหญ�าเนเปWยร8มาใช�

ประโยชน8เพื่อเป4นอาหารหยาบหลักใน

การเลี้ยงโคขุนลูกผสมบารห8มันต�อ

ประสิทธิภาพการผลิตต�อการย�อยได� 

ค�าทางชีวเคมีในเลือดและตุ�นทุนการ

ผลิตโคขุน

ทราบอัตราการเจริญเติบโตของโคขุน 

ต�นทุนแลผลกําไร

เป4นรูปแบบการเลี้ยงโคขุนที่ใช�หญ�า

สดเนเปWยร8อหารหยาบหลัก

1. เชิงปริมาณ  

     - อัตราการเจริญเติบโต (ADG) มากกว�า1,000 กรัม/ต�อ/วัน 

ผลการดําเนินงาน ADG เฉลี่ย 1,606.67 กรัม/ต�อ/วัน 

2. เชิงคุณภาพ   

     - คุณค�าทางโภชนากรและค�าการย�อยได�ของหน�าเนเปWยร8 ระดับ

โปรตีนไม�น�อยกว�า 7% ผลการดําเนินงาน 7.76%

     - ค�าการย�อยได�ไม�น�อยกว�า 50% รอผลการวิเคราะห8

100,000.00 70,000.00 ดําเนินการปลูกหญ�าเนเปWยร8และนํามาทดสอบในการเลี้ยงโคขุนลูกผสมบาหร8มัน เพื่อทดสอบการเจริญเติบโตและ

ต�นทุนกําไรที่ได�รับ

เพื่อให�ได�กระบวนการผลิต  และวิธีการจัดสภาวะที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงสาหร�ายพวงองุ�นในโรงเรือน1. รูปแบบของกระบวนการผลิตที่ทําให�

ได�ผลผลิตของสาหร�ายมีปริมาณ และ 

คุณภาพดีเพิ่มขึ้น

2. องค8ความรู�ที่สามารถพัฒนาขยายผล

สู�เชิงพาณิชย8

3. ได�ผลผลิตสาหร�ายพวงองุ�นพร�อม

จําหน�าย

1.การบูรณาการกระบวนการวิจัย สู�การ

เรียนการสอนให�แก�นักศึกษา

2. การบูรณาการองค8ความรู�จาก

งานวิจัยสู�การบริการวิชาการ

3. กระบวนการผลิตสาหร�ายที่พร�อม

เพื่อการสร�างโรงเรือนผลิตสาหร�ายพวง

องุ�นต�นแบบ

1. เชิงปริมาณ  

     - องค8ความรู�ที่สามารถพัฒนาขยายผลสู�เชิงพาณิชย8 1  อยู�

ระหว�างดําเนินการ

     - รูปแบบของกระบวนการผลิตที่ทําให�ได�ผลผลิตของสาหร�ายมี

ปริมาณ และมีคุณภาพ 1 อยู�ระหว�างดําเนินการ

100,000.00 40,000.00 1.  การทดลองระบบเลี้ยง

   จากการดําเนินงานทดลองวิจัยที่ผ�านมาทําการศึกษาวิจัยระบบการเลี้ยงใน 3 รูปแบบ

ได�แก�   1.การเลี้ยงโดยใช�น้ําหมุนเวียน    .2. การเลี้ยงโดยใช�ระบบการเติมอากาศ    และ3.การเลี้ยงแบบใช�ดิน

พบว�า  ในการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียน  มีผลให�การเจริญเติบโตของสาหร�ายดีกว�า ระบบการเติมอากาศ  ในขณะที่การ

เลี้ยงแบบใช�ดิน ทําให�ไม�สามารถควบคุมความเค็มที่ปลดปล�อยจากดินได�  ส�งผลให�สาหร�ายไม�เจริญเติบโตเนื่องจาก

น้ําเค็มเกินไป

2. การทดลองสูตรน้ําทะเลที่ใช�ในการเลี้ยง

  ในเบื้องต�นได�ทดลองน้ําทะเลที่ใช�ในการเลี้ยง เป4น   ชุดการทดลอง ได�แก�   1. น้ําทะเลธรรมชาติ  2. น้ําทะเล

ธรรมชาติ ผสมปุ|ยยูเรีย   3. น้ําทะเลผงผสมปุ|ยสูตรเสมอ 16-16-16    4. น้ําเกลือน้ําทะเลผง  5. น้ําเกลือทะเลผงผสม

ปุ|ยยูเรีย     6. น้ําทะเลผงผสมปุ|ยสูตรเสมอ 16-16-16  7. น้ําทะเลผงผสมขี้แดดนาเกลือ

  ผลการทดลองพบว�า  น้ําทะเลธรรมชาติมีผลให�การเจริญเติบโตที่ดีที่สุด รองลงมาคือ น้ําเกลือทะเลผงผสมขี้แดดนา

เกลือ   และน้ําเกลือทะเลผง

  สิ่งที่กําลังดําเนินการในปiจจุบัน  ได�แก�

- การทดสอบการหาระดับการเติมขี้แดดนาเกลือที่เหมาะสมต�อการเจริญเติบโตของสาหร�าย    

- ระดับของการพรางแสงที่เหมาะสมต�อการเลี้ยงสาหร�ายในระบบโรงเรือน

- การหาอัตราการหมุนเวียนน้ําที่เหมาะสมต�อการเจริญเติบโต   

- การพัฒนาสูตรของเกลือน้ําทะเลผงที่เหมาะสมต�อการเลี้ยงสาหร�าย

  ในขณะนี้ได�ทราบถึงแนวทางในการใช�เกลือน้ําทะเลผงมาพัฒนา

สูตรเป4นเกลือน้ําทะเลผงที่ใช�เพื่อการเลี้ยงสาหร�ายสูตร  1    และ

กําลังอยู�ระหว�างการพัฒนาหาสูตรเกลือน้ําทะเลผงที่ดีกว�าสูตร

1. ปiญหาจากฤดูกาล  ซึ่งส�งผลต�อคุณภาพน้ํา

ทะ   คุณภาพสาหร�าย  และคุณภาพของ

เกลือน้ําทะเลผงที่นํามาใช�ในการทดลอง ซึ่งทํา

ให�เกิดความไม�สม่ําเสมอกันของชุดการทดลอง 

2. ปiญหาจากสถานที่ในการทดลองมีจํากัด  

ทําให�ไม�สามารถดําเนินการทดลองครั้งละ

หลายๆรูปแบบ  จึงต�องใช�เวลาในการศึกษา

ค�อนข�างนาน เพราะต�องทยอยใช�พื้นที่

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

ตรวจสอบการเทียบยกเว�นรายวิชา 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบ

สารสนเทศเพื่อตรวจสอบการเทียบ

ยกเว�นรายวิชา

ได�ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบการ

เทียบยกเว�นรายวิชา

นักศึกษาสามารถดําเนินการตรวจสอบ

รายวิชาที่เรียนมาก�อนเพื่อเทียบยกเว�น

ผลการเรียนได�ด�วยตนเอง

1. เชิงปริมาณ 

          1. ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบการเทียบยกเว�นรายวิชา

 1 ระบบ 

          2. บทความวิจัย 1 เรื่อง 

2. เชิงคุณภาพ 

          1. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบ >3.5

3. เชิงเวลา 100% ผลการดําเนินงาน 90%

4. เชิงงบประมาณ 100% ผลการดําเนินงาน 44%

50,000.00 20,000.00 ในการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจากการศึกษาวิเคราะห8สภาพปiญหาของระบบงานเดิม

โดยการเก็บรวบรวมข�อมูลจากเจ�าหน�าที่โดยวิธีการสัมภาษณ8และนักศึกษาโดยวิธีการสํารวจ ทั้งรวบรวม

เอกสารประกอบ ต�าง ๆ เพื่อทําการพัฒนาและออกแบบระบบ จากข�อมูลที่ได�จากการวิเคราะห8ในขั้นตอน

การสอบถามและสัมภาษณ8 มาใช�ในการออกแบบ ระบบสร�างโมเดลระบบ ออกแบบระบบฐานข�อมูล

รายละเอียดภายใน รูปแบบของข�อมูล เมนูและรายงาน ได�ผลของการออกแบบระบบ ดังนี้

การวิเคราะห8และออกแบบระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบการเทียบยกเว�นรายวิชาเป4นการประยุกต8การใช�งานด�าน

สารสนเทศผ�านระบบเครือข�าย Internet ในการพัฒนาระบบงานเพื่อใช�ในการประมวลผลและการเรียกใช�

ข�อมูลเพื่อตรวจสอบการเลือกวิชาเทียบยกเว�นของนักศึกษา ซึ่งผู�พัฒนาระบบได�วิเคราะห8ระบบงาน

การบริหารจัดการการใช�หลักสูตรเพื่อลดเวลาในการสอบถามของ

นักศึกษาและลดภาระงานของ

เจ�าหน�าที่ อาจารย8ที่ปรึกษา

 การเริ่มระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยล�าช�า การอนุมัติโครงการควรมีความรวดเร็วเพื่อสามารถ

วางแผนในการดําเนินงานวิจัยได�ทันกําหนดเวลา

โครงการที่ 28 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่ม(Value Creation) สู�เชิงพาณิชย8 / อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร�างสรรค8

กิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยทุน วช. (5,207,600) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 2 การเลี้ยงโคขุนลูกผสมบราห8มันโดยใช�หญ�าเนเปWยร8เป4นอาหารหยาบหลัก (100,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนากระบวนการผลิตสาหร�ายพวงองุ�นในโรงเรือน (100,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบการเทียบยกเว�นรายวิชา (50,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 9 แนวทางการบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีแนวโน�มการคงอยู�ของครูไม�ต�อเนื่องของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 เขต 1 (100,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อศึกษาแนวโน�มการคงอยู�ของครู

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 

เขต 1

2. เพื่อศึกษาปiจจัยเชิงสาเหตุของการ

ย�ายของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 

เขต 1

3. เพื่อวิเคราะห8จําแนกตัวแปรที่ส�งผล

ต�อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 เข ต1

4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มี

แนวโน�มการคงอยู�ของครูไม�ต�อเนื่อง

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ8 เขต 1

แนวทางการบริหารคุณภาพโรงเรียนที่

มีแนวโน�มการคงอยู�ของครูไม�ต�อเนื่อง

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ8 1

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 เขต 1 มี

มาตรการในการลดปiญหาเรื่องแนวโน�ม

การคงอยู�ของครูไม�ต�อเนื่องของ

สถานศึกษา

1. เชิงปริมาณ

    ได�แนวทางการบริหารคุณภาพโรงเรียนที่มีแนวโน�มการคงอยู�

ของครูไม�ต�อเนื่องของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 1  1 แนวทาง  / 1 แนวทาง

2. เชิงคุณภาพ

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 เขต 

1 มีมาตรการในการลดปiญหาเรื่องแนวโน�มการคงอยู�ของครูไม�

ต�อเนื่องของสถานศึกษา 1 มาตรการ / 1 มาตรการ

3. เชิงเวลา 1 ปW / 1 ปW

4. เชิงงบประมาณ  100,000 / 70,000

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 70

100,000.00 70,000.00 ได�แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีแนวโน�มการคงอยู�ของครูไม�ต�อเนื่องของสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 เขต 1

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีแนวโน�ม

การคงอยู�ของครูไม�ต�อเนื่องของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 เขต 1

1. เพื่อศึกษาศักยภาพของผู�สูงอายุ 

(Capacity)

2. สถานการณ8ด�านสุขภาพของผู�สูงอายุ

ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

3. สภาพสิ่งแวดล�อม ที่อยู�อาศัย ระบบ

บริการสาธารณที่เป4นมิตรกับผู�สูงอายุ

1. เชิงปริมาณ  

          สํารวจสถานการณ8ผู�สูงอายุ ในเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี  

เป?าหมาย 30 คน ผลการดําเนินงาน 100%    

2. เชิงคุณภาพ  

           สถานการณ8ผู�สูงอายุ : ด�านศักยภาพของผู�สูงอายุ  ด�าน

สุขภาพ ,สภาพสิ่งแวดล�อม ที่อยู�อาศัย และระบบบริการสาธารณที่

เป4นมิตรกับผู�สูงอายุ เป?าหมาย 3 ด�าน ผลการดําเนินงาน 100%    

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 4 ผล

การดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

4. เชิงงบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ�ายจริง 14,000 บาท 

คงเหลือ 6,000 บาท

20,000.00 14,000.00 รอส�งรายงาย 5 บท และเบิกจ�ายงวดสุดท�าย    สถานการณ8ผู�สูงอายุ  

        1.ด�านศักยภาพของผู�สูงอายุ  

        2.ด�านสุขภาพ

        3.สภาพสิ่งแวดล�อม ที่อยู�อาศัย และระบบบริการสาธารณ

ที่เป4นมิตรกับผู�สูงอายุ

 เพื่อประโยชน8ในการ    

            3.1. พัฒนารูปแบบการดูแลผู�สูงอายุด�านสุขภาพ ลด

ความเสี่ยง ลดค�าใช�จ�ายด�านสุขภาพและสร�างเสริมสุขภาวะ

ผู�สูงอายุ 

            3.2 สนับสนุนผู�สูงอายุที่มีศักยภาพทางกาย ด�านอื่น ที่

ส�งเสริมสุขภาพและรายได� เช�น  ด�านอาหาร /ด�านภูมิปiญญาไท /

 ด�านสมุนไพร /การนวด ฯลฯ

 ล�าช�าในการสนับสนุนงบประมาณ  ขณะนี้ยัง

ไม�ได�รับงบประมาณงวดแรก /งวด 2

กระบวนการจัดการ และสนับสนุนการวิจัย

1. เพื่อเป4นเจ�าภาพร�วมในการจัด

ประชุมวิชาระดับชาติและนานาชาติ 

(NCCIT 2019&IC2IT 2019) กับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�า

พระนครเหนือ และสถาบันอุดมศึกษาที่

เป4นเครือข�ายด�านคอมพิวเตอร8และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 12 

สถาบัน 

2. เพื่อให�อาจารย8ของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีประสบการณ8ในการ

นําเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

3. เพื่อสร�างเครือข�ายความร�วมมือใน

ระดับชาติ และนานาชาติกับ

มหาวิทยาลัยที่เข�าร�วมประชุมสัมมนา

วิชาการ  

อาจารย8 นักศึกษา และบุคลากรเข�า

ร�วมกิจกรรม ได�รับความรู�เพื่อเป4น

ประโยชน8ในการพัฒนางานวิจัย การ

เรียน การปฏิบิติงาน

บทความที่นําเสนอในที่ประชุมได�รับ

การยอมรับระดับชาติ เป4นแนวทางใน

การเขียนผลงานวิชาการต�อไป

1. เชิงปริมาณ

         - จํานวนอาจารย8 นักศึกษา และบุคลากรที่เข�าร�วมกิจกรรม 

10 คน ผลการดําเนินงาน 10 คน

         - จํานวนบทความที่นําเสนอในการประชุม 2 เรื่อง ผลการ

ดําเนินงาน 1 เรื่อง 

2. เชิงคุณภาพ

         - ระดับความสําเร็จในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ  7 ข�อ 

ผลการดําเนินงารน 7 ข�อ   

         - ระดับความพึงพอใจของผู�ร�วมงานต�อการจัด

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ระดับ≥3.51 ผลดาร

ดําเนินงาน ระดับมาก

         - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ไม�

น�อยกว�าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 91.17

3. เชิงเวลา

          การดําเนินโครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 2 วัน

 ผลการดําเนินงาน 2 วัน 

4. เชิงงบประมาณ

          ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 30,000 

บาท เบิกจ�ายจริงื 30,000 บาท คงเเหลือ 0 บาท

30,000.00 30,000.00 1. เป4นเจ�าภาพร�วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (NCCIT2019&IC2IT2019) กับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ 

2. อาจารย8นําเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย จํานวน 1 เรื่อง  คือ สมาร8ทฟาร8มแบบไอโอทีสําหรับควบคุมคุณภาพ

ฟาร8มนกนางแอ�นกินรัง (IoT Smart Farm for the Edible-Nest Swiftlet Farm Quality Control)

 งานประชุมวิชาการ เป4นโครงการเพิ่มพูนความรู�ให�กับคณาจารย8

 นักศึกษา เจ�าหน�าที่ รวมถึงสามารถนําไปต�อยอดเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน การปฏิบัติงานเพื่อให�บรรลุเป?าหมายขององค8กร 

อีกทั้งสามารถประยุกต8ไปใช�ทําผลงานเพื่อขอตําแหน�งทาง

วิชาการได�

1. นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควรมี

การจัดโครงการความร�วมมืออย�างสม่ําเสมอ 

2. หาทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย8เพื่อเส

รอมแรงและขวัญกําลังใจในการทําวิจัยมากขึ้น

กิจกรรมที่ 10 การสํารวจสถานการณ8ผู�สูงอายุในเขตพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (20,000) คณะพยาบาลศาสตร8

กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการเผยแพร�งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค8ในระดับชาติหรือนานาชาติ (50,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 4 ร�วมงานมหกรรมวิจัยแห�งชาติ 2562 (300,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการที่ 29 โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร�งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค8ในระดับชาติหรือนานาชาติ

หนา้ที� 75



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร�

องค8ความรู�ด�านการวิจัยจากการจัดการ

ความรู�ของนักวิจัยและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 เกิดองค8ความรู�ด�านการวิจัยจากการ

จัดการความรู�ของนักวิจัย

เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนการทํางาน

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

1. เชิงปริมาณ

    จํานวนผู�เข�าร�วมชมนิทรรศการ 500 / 700

2. เชิงคุณภาพ

    จํานวนองค8ความรู�ที่เผยแพร� 1 / 1

3. เชิงเวลา

     การดําเนินงานเป4นไปตามที่กําหนดในโครงการ ร�อยละ 100  / 

 ร�อยละ 100

4. เชิงงบประมาณ ร�อยละของการใช�จ�ายงบประมาณ  ไม�ต่ํากว�า

ร�อยละ 80  /  ร�อยละ 70.41

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

300,000.00 211,229.28 ได�เผยแพร�ผลงานวิจัยของนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ข�าว น้ําตาล เกลือ

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด�านการวิจัย

ของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยให�สามารถทํางานวิจัยเพื่อ

พัฒนางานประจํา R2R (Routine to 

Research) ได�อย�างมีประสิทธิภาพ    

2. เพื่อนําผลงานวิจัยไปพัฒนางาน

ประจํา และเกิดองค8กรแห�งการเรียนรู�ที่

มีคุณภาพ

บุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยสามารถทํางานวิจัยเพื่อ

พัฒนางานประจํา R2R ได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ

เกิดผลงานวิจัยไปพัฒนางานประจํา 1.เชิงปริมาณ

    จํานวนผู�เข�าอบรม 60 / 50

2. เชิงคุณภาพ

     ผลงานวิจัยไปพัฒนางานประจํา 10  / -

3. เชิงเวลา

     การดําเนินงานเป4นไปตามที่กําหนดในโครงการ ร�อยละ 100  / 

ร�อยละ 100

4. เชิงงบประมาณ

     ร�อยละของการใช�จ�ายงบประมาณ  ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80   / 

ร�อยละ 7.37

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 75

500,000.00 36,836.00 บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสามารถทํางานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจํา R2R วิจัยเพื่อพัฒนางานประจํา R2R

 1. เพื่อพัฒนาผู�นําและแกนนําของ ต.

นายาง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

 2. เพื่อพัฒนาเส�นทางท�องเที่ยวเชิง

นิเวศประวัติศาสตร8โคกเศรษฐี อ.ชะอํา 

จ.เพชรบุรี

 3. เพื่อลดรายจ�ายเพิ่มรายได�ของ

ครัวเรือนเป?าหมายใน ต.นายาง อ.ชะอํา

 จ.เพชรบุรี

1. ชุมชนมีเส�นทางท�องเที่ยวเชิงนิเวศ

ประวัติศาสตร8ทุ�งเศรษฐี อ.ชะอํา จ.

เพชรบุรี

2. ชุมชนมีรายได�เพิ่มมากขึ้นจากการมี

เส�นทางท�องเที่ยวเชิงนิเวศ

ประวัติศาสตร8ทุ�งเศรษฐี อ.ชะอํา จ.

เพชรบุรี

1. เชิงปริมาณ

        1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 120 คน

2.เชิงคุณภาพ

       1. มีเส�นทางการท�องเที่ยวใน ต.นายาง อ.ชะ� จ.เพชรบุรี 1 

เส�นทาง

3. เชิงเวลา

        1. กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

4. เชิงต�นทุน

        1.ค�ายใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ จํานวน 

826,620 บาท

        2. รายได�ของประชาชนใน ต.นายาง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

จํานวน 15 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นร�อยละ 15

1. เพื่อเพิ่มจํานวนสมาชิกกลุ�มทอผ�า

บ�านสามเรือน และจักสาน

 2. เพื่อพัฒนาฝWมือการออกแบบ

ผลิตภัณฑ8จากผ�าทอบ�านสามเรือน และ

เครื่องจักสาน

 3. เพื่อเพิ่มรายได�ในครัวเรือนชุมชน

บ�านสามเรือนด�วย

 4. เพื่อสร�างช�องทางด�านการตลาดของ

ผ�าทอและเครื่องจักสาน

จัดตั้งศูนย8ทอผ�าพื้นเมือง เพื่อเพิ่มรายได�

ให�กับชุมชนอย�างยั่งยืน รวมทั้งเป4นการ

พัฒนาลายผ�าให�มีความทันสมัยแต�ยังคง

เอกลักษณ8ของชุมชนบ�านสามเรือน

ลายผ�าได�รับการอนุรักษ8 สืบสานต�อยอด

 อย�างยั่งยืน

1. เชิงปริมาณ 

   - มีกลุ�มทอผ�าบ�านสามเรือน 1 ศูนย8 

   - ลายผ�าได�รับการพัฒนา 1 รูปแบบ

   - มีกลุ�มงานจักสาน 1 ศูนย8

   - งานจักสานได�รับการพัฒนา 1 รูปแบบ

2. เชิงคุณภาพ

      - ชุมชนได�รับการต�อยอดอย�างยั่งยืน 1 ชุมชน

337,700.00 211,520.00  มีการรวบรวมผู�มีฝWมือทางการทอผ�า และดึงศักยภาพของแต�ละคนออกมาเพื่อออกแบบลายผ�า โดยมีเทคนิคทาง

วิชาการเข�าไปช�วยเหลือ เช�นการพัฒนาสู�ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 มีการรวบรวมผู�มีฝWทางการการจักสาน และทางคณะฯ ได�นําผู�เชี่ยวชาญมาแสริมความรู�ให�กับชุมชน ทําให�งานจักสาน

มีรูปแบบที่หลากหลายน�าสนใจ และสามารถออกขายสู�ท�องตลาดได�มากขึ้น

ชาวชุมชนมีความสามารถด�านการทําผลิตภัณฑ8อยู�แล�ว คณะได�

เข�าไปเสริมให�เกิดทักษะ และพัฒนารูปแบบให�ทันสมัยมากขึ้น ทํา

ให�ในชุมชนเกิดความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาต�อยอด เพื่อให�

เอกลักษณ8 ของชุมชนยังคงอยู� และได�เผยแพร�สู�คนภายนอกมาก

ขึ้น

เวลาในการดําเนินกิจกรรมไม�ตรงกับคนใน

ชุมชน ทําให�ต�องเลื่อนกิจกรรมหลายครั้ง

ชุมชนควรได�รับการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง และ

ถ�ายทอดให�คนรุ�นหลักได�สืบทอดต�อไป

กิจกรรมที่ 1 การจัดการท�องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร8โคกเศรษฐี อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี (826,620) คณะครุศาสตร8

โครงการที่ 32 โครงการแก�ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย R2R (500,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการที่ 30 โครงการสนับสนุนงานวิจัย R2R

กิจกรรมที่ 2 การแก�ไขปiญหาความยากจนด�วยการส�งเสริมและพัฒนากลุ�มอาชีพหัตถกรรมพื้นบ�าน : การทอผ�า การทําผลิตภัณฑ8จากผ�าทอและการทําเครื่องจักสาน ณ บ�านสามเรือน (337,700) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 3 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ8ผักผลไม�ไร�สารเคมีชุมชนบ�านสามเรือน (66,076) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

หนา้ที� 76



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. พัฒนากลุ�มเกษตรกรผู�ปลูกผักผลไม�

ไร�สารเคมีให�มีการรวมกลุ�มอย�างเป4น

รูปธรรม

2. ลดรายจ�ายเพิ่มรายได�ของเกษตรกรที่

เข�าร�วมโครงการฯ

3. พัฒนาผลผลิตให�ได�รับการรับรอง

มาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร

ปลอดภัย

4. เพิ่มช�องทางการขายผลผลิตให�แก�

เกษตรกรที่เข�าร�วมโครงการฯ

5. น�อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู�การปฏิบัติตามศาสตร8

พระราชาอย�างยั่งยืน

 ชาวบ�านมีการรวมกลุ�มและจัดตั้งเป4นวิสาหกิจชุมชนพี่น�องเกษตรอินทรีย8 ลดรายจ�ายเพิ่มรายได�ของเกษตรกรที่เข�าร�วมโครงการฯ พัฒนาผลผลิตให�ได�รับการรับรองมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย1.จํานวนครัวเรือนเป?าหมาย 10 ครัวเรือน

2.ช�องทางการระบายสินค�าเพิ่มขึ้น 2 ช�องทาง

3.รายได�ครัวเรือนของเกษตรกรผู�เข�าร�วมโครงการเพิ่มขึ้นใน

ปWงบประมาณ 2562 ร�อยละ 15

4. ผลผลิตได�รับการรับรองมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร

ปลอดภัย 1 มาตรฐาน

52,408.72 21,392.36 1. ในช�วงแรกของโครงการมีสมาชิก 13 ราย แต�ได�มีสมาชิกออกจากกลุ�มเนื่องจากไม�ประสงค8ที่จะปลูกผักโดยไม�ใช�

สารเคมี จึงเหลือสมาชิก เพียง 7 ราย

2. ช�องทาง ได�แก� 1.โรงพยาบาลหนองหญ�าปล�อง ซึ่งรับซื้อผลผลิตไปประกอบอาหาร และ2.ตลาดหน�าโรงพยาบาล

หนองหญ�าปล�อง 3.สมาชิกขายผลผลิตให�คนในชุมชนบ�านสามเรือนและตลาดนัดบริเวณใกล�เคียง

3. รายได�เพิ่มขึ้น ร�อยละ 10 เนื่องจากหน�าแล�งที่ผ�านมา บ�านสามเรือนขาดแคลนน้ําไม�มีน้ําสําหรับรดผักช�วงเวลา

ดังกล�าวจึงมิได�ปลูกพืชผัก ทําให�ขาดรายได� อีกทั้งสมาชิกส�วนใหญ�ไม�ทําบัญชีรายรับรายจ�าย ทําให�ไม�สามารถสรุปตัว

เลขที่แน�นอนได�

4. สมาชิกยังไม�ได�รับการรับรองมาตรฐานเนื่องจากสมาชิกยังคงใช�สารเคมีบางประเภท ขาดแคลนงบประมาณในการ

ทําแนวกันชน และบ�อพักน้ําตามมาตรฐานการรับรอง PGS

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบสารเคมีตกค�างเบื้องต�นโดยความอนุเคราะห8จาก รพ.หนองหญ�าปล�อง ไม�พบสารเคมีตกค�าง

ผลการดําเนินงาน

 ชาวบ�านมีการรวมกลุ�มและจัดตั้งเป4นวิสาหกิจชุมชนพี่น�องเกษตรอินทรีย8 เพื่อร�วมกันถ�ายทอดองค8ความรู�ในการ

เพาะปลูกผักผลไม�ไร�สารเคมีและจัดจําหน�าย ทั้งนี้ การรวมกลุ�มยังคงประสบปiญหาเพราะสมาชิกส�วนใหญ�ไม�ให�ความ

ร�วมมือในการปฏิบัติตามมาตรฐาน PGS ทําให�ไม�สามารถขอรับการรับรองได� อีกทั้งสมาชิกไม�ทําตามปฏิทินการ

เพาะปลูกที่วางไว� ทําให�ไม�มีสินค�าส�งตลาดตามที่ได�ตกลงกันไว�

1. องค8ความรู�ด�านมาตรฐานเกษตรอินทรีย8 PGS

2. การปลูกผักโต�ะเพื่อลดค�าใช�จ�ายในการเพาะปลูก และง�ายต�อ

การควบคุม

1.ไม�สามารถขอรับรองมาตรฐานได� เนื่องจาก 

สมาชิกยังแอบใช�สารเคมีบางอย�าง เช�น ยูเรีย 

โบรอน, ไม�สร�างแนวกันชนเพื่อป?องกัน

สารเคมีและสัตว8เลี้ยง และไม�ทําการบําบัดน้ํา

ก�อนใช�รดต�นไม� 

2.สมาชิกไม�เปลี่ยนชนิดของพืชผักที่ผลิตตาม

ความต�องการของตลาด อีกทั้งผลผลิตยังมี

ปริมาณน�อย ทําให�ไม�สามารถส�งตลาดบนได�

3.สมาชิกไม�ทําบัญชีรายรับ-รายจ�าย

4.ปiญหาภัยแล�ง ทําให�รายได�ไม�เป4นไปตามที่

วางไว�

การดําเนินงานควรเริ่มจากความต�องการของ

ชาวบ�าน มิใช�การเลือกพื้นที่หรือกลุ�มตัวอย�างจาก

ความต�องการของมหาวิทยาลัยหรือผู�นําชุมชน

เท�านั้น เพราะการดําเนินการเช�นนั้น ทําให�เกิด

ปiญหาตามมามากมาย โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง

ความร�วมมือของชาวบ�าน

1. เพื่อพัฒนากลุ�มวิสาหกิจชุมชนบ�าน

โป6งเก�งพัฒนา

2. เพื่อส�งเสริมการแปรรูปผลกล�วยน้ําว�า

3. เพื่อเพิ่มรายได�แก�ชุมชน

1. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนบ�านโป6งเก�งพัฒนา

2. ผลิตภัณฑ8การแปรรูปกล�วยน้ําว�า

รายได�ของชาวบ�านในชุมชนบ�านโป?ง

เก�งพัฒนาเพิ่มขึ้นในปWงบประมาณ 2562

1. เชิงปริมาณ

ชาวบ�านที่เข�าร�วมโครงการในชุมชนโป6งเก�งพัฒนา เป?าหมาย 20 ผล

การดําเนินงาน 18 ครัวเรือน

2. เชิงคุณภาพ

รายได�ของชาวบ�านในชุมชนบ�านโป?งเก�งพัฒนาเพิ่มขึ้นใน

ปWงบประมาณ 2562 เป?าหมาย ร�อยละ 15 ผลการดําเนินงาน ร�อย

ละ 15

320,000.00 1. ชาวบ�านมีการรวมกลุ�มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ8โดยการแปรรูปกล�วยน้ําว�า เช�น กล�วยผง กล�วยอบ และกล�วยตาก 

2. ชุมชนสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในชุมชน มาใช�ให�เกิดประโยชน8 และเพิ่มรายได�แก�        

       ผู�ชาวบ�านในชุมชน

การสร�างมูลค�าเพิ่มให�กับ กล�วยน้ําว�า ด�วยการผลิตแป?งกล�วยจาก

พลังงานทดแทน” ผู�ใหญ�บ�านให�ข�อมูลเพิ่มเติมว�า “เกิดจาก

แนวคิดครบวงจรกับการใช�พลังงานสะอาดผลิตภัณฑ8ชุมชน ที่

ได�มาจาก วัตถุดิบในท�องถิ่น ทําให�ได�ผลิตภัณฑ8 ที่มีคุณภาพ และ

ช�วยรักษาสภาพแวดล�อมโดยรวม”  

  ลักษณะของ “แป?งกล�วย” เกิดจากการแปรรูปกล�วยเป4นแป?ง

กล�วยที่มีคุณค�าทางโภชนาการสูงกว�าแป?งหลายชนิด เช�น แป?ง

ข�าวโพด แป?งมันสําปะหลัง เป4นต�น เนื่องจากกล�วยเป4นแหล�งที่

อุดมไปสารอาหาร มีการศึกษา เกี่ยวกับองค8ประกอบทางเคมี

ของกล�วย พบว�ากล�วย 1 ผล สามารถให�พลังงานประมาณ 100 

แคลอรี่ มีน้ําตาล ธรรมชาติอยู� 3 ชนิด คือ ซูโครส ฟรุคโทส และ

กลูโครส รวมไปถึงเส�นใยและกากอาหาร กล�วยอุดมด�วยวิตามิน บี

 6 ที่ช�วยกระตุ�นระบบภูมิต�านทาน แร�ธาตุอย�างแมกนีเซียมและ

โพแทสเซียม ที่ช�วยป?องกันโรคความดัน โปรตีนที่อยู�ในกล�วยมี

กรดอะมิโนอาร8จินิน และฮีสติดิน ซึ่งมีความจําเป4นต�อการ

เจริญเติบโตของทารก นอกจากนี้การสุกของกล�วยแต�ละระยะ

ยังให�สรรพคุณทางยาแตกต�างกัน กล�วยดิบแก�โรคกระเพาะ 

กล�วยห�าม แก�ท�องเสีย ชดเชยโพแทสเซียมให�แก�ร�างกาย กล�วย

สุกแก�ท�องผูกมีเพกตินมากเพิ่มกากใยแก�ลําไส� และกล�วย งอม

เวลาในการลงพื้นที่ไม�เพียงพอ

1. เพื่อส�งเสริมในการลดรายจ�ายแสหุง

ต�มให�แก�ชุมชนหนองประดู� อ.เชาย�อย 

จ.เพชรบุรี

2. เพื่อพัฒนาและส�งเสริมการผลิตก�าซ

ชีวภาพใช�ในชุมชน

3. เพื่อส�งเสริมให�ชุมชนเห็นความสําคัญ

ของการใช�พลังงานทดแทน

 การผลิตก�าซชีวภาพใช�ในชุมชน การลดรายจ�ายแสหุงต�มให�แก�ชุมชน 1. เชิงปริมาณ

        1) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม

        2) การทําเกษตรอินทรีย8เพิ่มขึ้น ร�อยละ 30

        3) รายได�ของกลุ�มเพิ่มขึ้น 15 %  ร�อยละ 30

2. เชิงคุณภาพ

        1) กิจกรรมระยะที่ 1 ลงพื้นที่ศึกษาข�อมูลและจัดตั้งกลุ�ม 

จํานวน 1 กลุ�ม

        2) กิจกรรมระยะที่ 2 ส�งเสริมการผลิตแก�สชีวภาพจากสิ่ง

เหลือใช�ทางการเกษตร

             -การทําบัญชีครัวเรือน  ร�อยละ 50

             -การให�ความรู�ในเรื่องการผลิตแก�สชีวภาพจากสิ่งเหลือ

ใช�ทางการเกษตร ร�อยละ 50

             -การสาธิตการสร�างและการใช�งานระบบผลิตแก�ส

ชีวภาพสําหรับครัวเรือน  ร�อยละ 50

100,000.00 35,000.00 1. เพื่อเป4นต�นแบบและแนวทางในการลดค�าใช�จ�ายในครัวเรือนให�แก�ชุมชนหนองประดู� อ.เขาย�อย

2. เพื่อให�เกิดแนวทางในการใช�พลังงานทดแทนในชุมชน

3. เพื่อให�ครัวเรือนในชุมชนใช�แนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต

การลดรายจ�ายเพื่อสร�างคุณภาพชีวิตที่ดีให�แก�ชุมชน ขาดบุคลากรในการช�วยติดต�อประสานงาน  ความยากลําบากในการเบิกจ�าย

กิจกรรมที่ 11 คัดเลือก 20 ครัวเรือนเข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ และจัดทําแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร�างอาชีพเสริมให�กับประชาชนในเขตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี (19,600) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 5 ส�งเสริมชุมชนเพื่อลดรายจ�ายในครัวเรือนด�วยระบบผลิตแก�สชีวภาพจากมูลสัตว8 และเศษอาหาร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองประดู� อําเภอเขาย�อย จังหวัดเพชรบุรี (100,400) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 4 ส�งเสริมและพัฒนากลุ�มอาชีพชุมชนบ�านโป6งเก�งพัฒนาเพื่อการเพิ่มรายได�ของประชาชน (285,720) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อนําเสนอและออกแบบกิจกรรม

ต�าง ๆ ร�วมกับชุมชน และคัดเลือก 20 

ครัวเรือนเข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ 

2. เพื่อให�เกิดแผนงานในโครงการ

พัฒนาและสร�างอาชีพเสริมให�กับ

ประชาชนในเขตชุมชนโค�งตาบาง 

อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่

ส�งเสริมการเพิ่มรายได�ให�กับชุมชน

1. จํานวนแผนงานที่ได�จากกิจกรรม

ระดมความคิดเห็นของผู�นําชุมชนและ

ตัวแทนครัวเรือนชุมชนโค�งตาบาง และ

สรุปแผนงานการดําเนินกิจกรรมของ

ชุมชนโค�งตาบางภายในระยะ 6 เดือน 

2. ได�จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริม

สําหรับครัวเรือนชุมชนโค�งตาบาง ซึ่งได�

จากกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อ

ออกแบบกิจกรรมต�าง ๆ ร�วมกับชุมชน 

สอดคล�องกับวัตถุประสงค8ของโครงการ

แก�ไขปiญหาความยากจน 

3. จํานวนครัวเรือนชุมชนโค�งตาบางที่

เข�าร�วมโครงการ ซึ่งได�จากการจัด

กิจกรรมสํารวจครัวเรือน และคัดเลือก

จํานวนครัวเรือนเป?าหมายเข�าร�วม

โครงการ

1. จํานวนแผนงานที่แสดงกิจกรรมและ

ระยะเวลาการจัดทํากิจกรรมพัฒนา

อาชีพเสริมของชุมชนโค�งตาบาง

2. จํานวนกิจกรรมที่พัฒนาอาชีพเสริม

ที่สอดคล�องกับวัตถุประสงค8ของโครงการ

3. จํานวนครัวเรือนเป?าหมายที่ได�

คัดเลือกจากกิจกรรมสํารวจครัวเรือน

1. เชิงปริมาณ

    - จํานวนกิจกรรมแก�ไขปiญหา 3 กิจกรรม / 5 กิจกรรม

    - จํานวนครัวเรือนเป?าหมายที่เข�าร�วมกิจกรรม 20 ครัวเรือน / 

20 ครัวเรือน

    - จํานวนแผนงานในโครงการพัฒนาและสร�างอาชีพเสริมให�กับ

ประชาชนในเขตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 

แผนงาน / 1 แผนงาน 

2.  เชิงเวลา

      - โครงการสําเร็จตามกําหนดเวลา ไตรมาส 3 / ไตรมาส 3

3. เชิงงบประมาณ 19,600 บาท /19,600 บาท

บรรลุเป?าหมายร�อยละ ร�อยละ 100.00

19,600.00 19,600.00 1. ได�กิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร�างอาชีพเสริมให�กับประชาชนในเขตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี

2. ได�ชาวบ�านที่มีรายได�น�อย 20 ครัวเรือนเข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ 

3. ได�แผนงานในพัฒนาและสร�างอาชีพเสริมให�กับประชาชนในเขตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่

ส�งเสริมการเพิ่มรายได�ให�กับชุมชน

1. การจัดทําแบบสํารวจครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพจะช�วยให�การ

สํารวจครัวเรือนได�รับข�อมูลที่ละเอียด ครบถ�วน และสามารถ

นํามาวิเคราะห8ปiญหาต�าง ๆ ของชุมชนเป?าหมายได�เป4นอย�างดี

2. การจัดทํากิจกรรมระดมความเห็นเพื่อออกแบบแผนงานและกิ

จรรมพัฒนาอาชีพเสริมของชุมชนโค�งตาบาง จากผู�นําชุมชน 

ชาวบ�าน และบุคลากรจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในการดําเนินงาน

จะช�วยให�แผนงาน และกิจกรรมที่ออกแบบร�วมกัน ส�งผลให�ทําได�

จริง และมีประสิทธิภาพในอนาคต อีกทั้งยังสอดคล�องกับ

วัตถุประสงค8ของการดําเนินงานโครงการ และเกิดการดําเนินงาน

อย�างเป4นรูปธรรม และเกิดความร�วมมือของการทํางานในทุกภาค

ส�วน

3.  การจัดกิจกรรมการวางแผนงานร�วมกันของหน�วยงานและ

ชุมชน ส�งผลให�ชุมชนเกิดความมุ�งมั่น และมั่นใจในการทํากิจกรรม

 และมีความมุ�งหวังจะพัฒนาชีวิตของตนให�มีการพัฒนาและมี

คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

1. เพื่อจัดทําผลิตภัณฑ8นวดเพื่อสุขภาพ

จากสมุนไพรในป6าชุมชนโค�งตาบาง ให�

มีความหลากหลาย มีความน�าสนใจ 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ8และ

สินค�าของชุมชนให�ได�มาตรฐานเพิ่ม

สูงขึ้น 

3. เพื่อให�มีความรู�ในการทําตลาด

ออนไลน8 ออฟไลน8 การหาตลาด การ

กระจายสินค�าชุมชน การทําเว็บไซต8 

การประชาสัมพันธ8 ช�องทางการตลาด 

ทั้งในด�านบริการชุมชนนวดไทยเพื่อ

สุขภาพ และการจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ8

นวดเพื่อสุขภาพให�เกิดรายได�เพิ่มขึ้นใน

ครัวเรือนและชุมชน 

4. ชุมชนมีรายได�เพิ่มสูงขึ้น สามารถ

แก�ไขปiญหาความยากจนหรือผู�มีรายได�

น�อย

1. จํานวนครัวเรือนเป?าหมายที่เข�าร�วม

กิจกรรม

2. จํานวนผลิตภัณฑ8นวดไทยเพื่อ

สุขภาพชุมชนโค�งตาบาง 

3. ความรู�ในการจัดทําผลิตภัณฑ8และ

การทําตลาดออนไลน8 ออฟไลน8 การหา

ตลาด การกระจายสินค�าชุมชน การทํา

เว็บไซต8 การประชาสัมพันธ8 ช�องทาง

การตลาด ทั้งในด�านบริการชุมชนนวด

ไทยเพื่อสุขภาพ และการจัดจําหน�าย

ผลิตภัณฑ8นวดเพื่อสุขภาพให�เกิดรายได�

เพิ่มขึ้นในครัวเรือนและชุมชน 

4. อาชีพเสริมและรายได�ที่เพิ่มสูงขึ้น ที่

ส�งผลต�อการแก�ไขปiญหาความยากจน

หรือผู�มีรายได�น�อย

5. จํานวนช�องทางจัดจําหน�าย

ผลิตภัณฑ8ของชุมชน

1. ชุมชนได�รับความรู�และสามารถ

จัดทําผลิตภัณฑ8นวดเพื่อสุขภาพจาก

สมุนไพรในป6าชุมชนโค�งตาบาง ให�มี

ความหลากหลาย มีความน�าสนใจ

2. ผลิตภัณฑ8นวดเพื่อสุขภาพของชุมชน

ได�รับการยกระดับคุณภาพให�มี

มาตรฐานที่เพิ่มสูงขึ้น 

3. ชุมชนได�รับความรู�ในการทําตลาด

ออนไลน8 ออฟไลน8 การหาตลาด การ

กระจายสินค�าชุมชน การทําเว็บไซต8 

การประชาสัมพันธ8 ช�องทางการตลาด 

ทั้งในด�านบริการชุมชนนวดไทยเพื่อ

สุขภาพ และการจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ8

นวดเพื่อสุขภาพ และสามารถจําหน�าย

ผลิตภัณฑ8ให�เกิดรายได�เพิ่มขึ้นใน

ครัวเรือนและชุมชน 

4. การจําหน�ายผลิตภัณฑ8ส�งผลให�

รายได�ของชุมชนเพิ่มสูงขึ้น และช�วย

แก�ไขปiญหาความยากจนให�กับชุมชนได�

1. เชิงปริมาณ

- จํานวนครัวเรือนเป?าหมายที่เข�าร�วมกิจกรรม 20 ครัวเรือน / 20 

ครัวเรือน

- จํานวนผลิตภัณฑ8นวดเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรป6าชุมชน เช�น ลูก

ประคบ น้ํามันนวด พิมเสนน้ํา ยาหม�อง สบู�สมุนไพร สมุนไพรแช�เท�า

 เกลือแช�เท�า เกลือสปา และเกลือขัดตัว เป4นต�น 2 ชิ้น ต�อ 

ผลิตภัณฑ8 / 350 ชิ้น ต�อ ผลิตภัณฑ8 

- ประชากรในชุมชนมีอาชีพเสริม และมีรายได�ของประชาชน

กลุ�มเป?าหมายที่เข�าร�วมโครงการเพิ่มขึ้น ร�อยละ 15 / อยู�ระหว�าง

การจัดจําหน�ายสินค�าชุมชน (วิเคราะห8รายได�)

- ช�องทางการจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ8และสินค�าชุมชนเช�น เพจ

เฟสบุ�ค เว็บไซต8 ตลาดชุมชน ฯลฯ เป4นต�น  อย�างน�อย 3 ช�องทาง /

 6 ช�องทาง (ได�แก� เพจเฟสบุค ไลน8 รพ.สต.ท�ายางสาธารณสุข

อําเภอท�ายาง ชุมชนโค�งตาบาง ร�านจันทาไพลสปา 

กรุงเทพมหานคร)

2. เชิงคุณภาพ

- ชุมชนในครัวเรือนได�รับความรู�ในการยกระดับผลิตภัณฑ8และ

สินค�าชุมชน ร�อยละ 80 / ร�อยละ 100

- ชุมชนในครัวเรือนได�รับความรู�ในการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อ

355,500.00 355,500.00 1. ชุมชนได�รับความรู�และสามารถจัดทําผลิตภัณฑ8นวดเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรในป6าชุมชนโค�งตาบาง ให�มีความ

หลากหลาย มีความน�าสนใจ

2. ผลิตภัณฑ8นวดเพื่อสุขภาพของชุมชนได�รับการยกระดับคุณภาพให�มีมาตรฐานที่เพิ่มสูงขึ้น 

3. ชุมชนได�รับความรู�ในการทําตลาดออนไลน8 ออฟไลน8 การหาตลาด การกระจายสินค�าชุมชน การทําเว็บไซต8 การ

ประชาสัมพันธ8 ช�องทางการตลาด ทั้งในด�านบริการชุมชนนวดไทยเพื่อสุขภาพ และการจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ8นวดเพื่อ

สุขภาพ และสามารถจําหน�ายผลิตภัณฑ8ให�เกิดรายได�เพิ่มขึ้นในครัวเรือนและชุมชน 

4. การจําหน�ายผลิตภัณฑ8ส�งผลให�รายได�ของชุมชนเพิ่มสูงขึ้น และช�วยแก�ไขปiญหาความยากจนให�กับชุมชนได�

1. องค8ความรู�การจัดทําผลิตภัณฑ8นวดไทยเพื่อสุขภาพ (ได�แก� 

ลูกประคบ พิมเสนน้ํา ยาหม�องไพล สบู�กลีเซอรีน ผงขัดหน�า 

เกลือสปาขัดผิว น้ํามันนวดสมุนไพร) ที่ได�ถ�ายทอดสู�ชมชน ทําให�

ชุมชนเกิดการเรียนรู�และองค8ความรู�ในการจัดทําผลิตภัณฑ8

สมุนไพรที่มีคุณภาพและได�มาตรฐาน

2. การมีส�วนร�วมของชุนชนในการจัดหาตลาด การจัดจําหน�าย

ผลิตภัณฑ8ของชุมชน ส�งผลให�ชุมชนเกิดความเชื่อมั่น เกิดความ

ร�วมมือที่ดีในการพัฒนาศักยภาพการในการพัฒนาอาชีพเสริม

เพื่อหารายได� ส�งผลต�อวิถีชีวิตของคนในชุมชน และการมีรายได�

เสริมจากรายได�หลักมากขึ้น ส�งผลให�คุณภาพชีวิตดีขึ้น

1. เพื่อจัดเวทีพูดคุยและสรุปการ

ดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ร�วมกับชุมชน

2. เพื่อจัดเก็บข�อมูลรายได�ก�อน-หลัง

การดําเนินกิจกรรมในโครงการ เพื่อ

จัดทํารายงานและประเมินผลการ

ดําเนินงาน และจัดเก็บฐานข�อมูลจัดทํา

รายงานผลและเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน

ต�อไป

1. จํานวนครัวเรือนเป?าหมาย

2. จํานวนรายงานผลโครงการ

1. จํานวนครัวเรือนเป?าหมายที่ได�

คัดเลือกจากกิจกรรมสํารวจครัวเรือน

2. รายงานผลโครงการที่แสดงกิจกรรม

และผลแสดงตัวชี้วัดของการจัดทํา

กิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมของชุมชน

โค�งตาบาง

1. เชิงปริมาณ

- จํานวนครัวเรือนเป?าหมายที่เข�าร�วมกิจกรรม 20 ครัวเรือน / 20 

ครัวเรือน

- จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 ฉบับ  / 1 ฉบับ 

2. เชิงเวลา

- โครงการสําเร็จตามกําหนดเวลา ไตรมาส 4  / ไตรมาส 4

3. เชิงงบประมาณ 29,000 บาท / 29,000 บาท

บรรลุเป?าหมายร�อยละ ร�อยละ 100.00

29,000.00 29,000.00 1. ได�ข�อมูลและผลสรุปการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ของโครงการ

2. ได�ข�อมูลรายได�ก�อน-หลังการดําเนินกิจกรรมในโครงการ และรายงานประเมินผลการดําเนินงาน

1. การจัดทํากิจกรรมระดมความเห็นเพื่อสรุปแผนงานและกิ

จรรมพัฒนาอาชีพเสริมของชุมชนโค�งตาบาง จากผู�นําชุมชน 

ชาวบ�าน และบุคลากรจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในการดําเนินงาน

จะช�วยให�ได�รับข�อเสนแนะในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมใน

อนาคต ที่ส�งผลต�อการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชนให�มีคุณภาพ มี

รายได�เพิ่มขึ้น ส�งผลให�วิถีชีวิตดีขึ้น

2.  การจัดกิจกรรมสรุปการดําเนินงานร�วมกันของหน�วยงานและ

ชุมชน ส�งผลให�ชุมชนเกิดความมุ�งมั่น และมั่นใจในการทํากิจกรรม

 และมีความมุ�งหวังจะพัฒนาชีวิตของตนให�มีการพัฒนาและมี

คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 12 อบรมเชิงปฏิบัติการการทําผลิตภัณฑ8นวดเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรและการนวดพื้นฐานด�วยสมุนไพรระยะที่ 1-3 เพื่อพัฒนาและสร�างอาชีพเสริมให�กับประชาชนในเขตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี (355,500) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 13 ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมสรุปการดําเนินงาน และจัดเก็บข�อมูล (29,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 14 ศึกษาดูงานเพลินกายแผนไทย & สปา และศึกษาดูงานหมู�บ�านท�องเที่ยวเชิงนวัตวิถีเพื่อพัฒนาและสร�างอาชีพเสริมให�กับประชาชน ในเขตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี (39,690) คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อให�ชุมชนได�เห็นวิถีชีวิตต�นแบบ

เรื่องการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และนวัต

วิถีของชุมชนต�นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�และส�งผลให�

ชุมชนเกิดองค8ความรู�จากชุมชนต�นแบบ

2. เพื่อให�ชุมชนสามารถนําองค8ความรู�

จากชุมชนต�นแบบมาประยุกต8ใช�กับ

ชุมชนของตนเอง เกิดแรงบันดาลใจ

และมีความคิดสร�างสรรค8ในการ

ประยุกต8ใช�ประสบการณ8ที่ได�รับจาก

ชุมชนตัวอย�าง และสร�างชุมชนเข�มแข็ง

ของตนเองต�อไป

1. จํานวนครัวเรือนเป?าหมาย

2. จํานวนองค8ความรู�ที่ชุมชนได�รับจาก

การศึกษาดูงาน

1. ชุมชนได�เห็นวิถีชีวิตต�นแบบเรื่องการ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ และนวัตวิถีของ

ชุมชนต�นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู�และส�งผลให�ชุมชน

เกิดองค8ความรู�จากชุมชนต�นแบบ

2. ชุมชนสามารถนําองค8ความรู�จาก

ชุมชนต�นแบบมาประยุกต8ใช�กับชุมชน

ของตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและมี

ความคิดสร�างสรรค8ในการประยุกต8ใช�

ประสบการณ8ที่ได�รับจากชุมชนตัวอย�าง

 และสร�างชุมชนเข�มแข็งของตนเองต�อไป

1. เชิงปริมาณ

- จํานวนครัวเรือนเป?าหมายที่เข�าร�วมกิจกรร 20 ครัวเรือน / 20 

ครัวเรือน

2. เชิงคุณภาพ

- จํานวนองค8ความรู�ที่ชุมชนได�รับจากการศึกษาดูงานชุมชนต�นแบบ

 2 องค8ความรู� / 3 องค8ความรู�

3. เชิงเวลา

- โครงการสําเร็จตามกําหนดเวลา ไตรมาส 3 / ไตรมาส 3

4. เชิงงบประมาณ 39,690 บาท/ 39,600 บาท

บรรลุเป?าหมายร�อยละ ร�อยละ 100.00

39,600.00 39,600.00 1. ชุมชนได�เห็นวิถีชีวิตต�นแบบเรื่องการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และนวัตวิถีของชุมชนต�นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู�และส�งผลให�ชุมชนเกิดองค8ความรู�จากชุมชนต�นแบบ 3 องค8ความรู� ได�แก� 1. หลักคิดการเป4นผู�นําใน

การพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็งและยั่งยืน 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ8ของชุมชนครบวงจรเพื่อรายได�ที่ยั่งยืน 3. แนวทางการ

ประกอบอาชีพนวดไทยที่ถูกต�องตามกฎหมายรับรองและการเข�าร�วมหลักสูตรมาตรฐานนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 

ชั่วโมง)

2. ชุมชนสามารถนําองค8ความรู�จากชุมชนต�นแบบมาประยุกต8ใช�กับชุมชนของตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและมีความคิด

สร�างสรรค8ในการประยุกต8ใช�ประสบการณ8ที่ได�รับจากชุมชนตัวอย�าง และสร�างชุมชนเข�มแข็งของตนเองต�อไป

1. การได�รับความรู�และประสบการณ8ของชาวบ�านจากผู�นํา

ต�นแบบ/ชุมชนต�นแบบที่ประสบความสําเร็จในการสร�างชุมชนให�

เข�มแข็ง ทําให�ชุมชนโค�งตาบางมองเห็นความเป4นไปได� มีความ

เชื่อมั่น และความพยายามในการนําข�อคิด/หลักคิดกลับไป

ประยุกต8ต�อยอดแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและ

ชุมชนของตนเอง

2. การศึกษาดูงานในสถานที่จริง ส�งผลให�ชาวบ�านสามารถเก็บ

เกี่ยวประสบการณ8และความรู�กลับไปสร�างเสริมทักษะในการ

สร�างอาชีพเสริมของตนเอง ส�งผลให�เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และได�

แสดงศักยภาพของตนเองมากขึ้น อีกทั้งการหารายได�เสริมจาก

รายได�หลักช�วยให�ครัวเรือนมีรายได�หมุนเวียนสําหรับใช�จ�ายใน

ครัวเรือนและในชีวิตประจําวัน อีกทั้งเกิดรายได�กลุ�มที่ช�วยส�งเสริม

ให�ชุมชนเข�มแข็งต�อไป

1 เพื่อประเมินสถานะความยากจนของ

กลุ�มเป?าหมาย ก�อน-หลังกิจกรรม

 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพสร�างความเข็ม

แข็งให�กับสมาชิก

 3 เพื่อเพิ่มรายได�จากการแปรรูปมูลวัว

 4 เพื่อเพิ่มรายได�จากดินเกษตร

 5 เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได�จากการ

ลอกใบจาก

 6 เพื่อลดรายจ�ายด�านสุขภาพและ

ได�รับการวางแผนด�านสุขภาพ

การเพิ่มรายได�ให�กับชุมชน 15 % การจัดการความยากจนในชุมชน 1. เชิงปริมาณ  

          จํานวนครัวเรือนเป?าหมาย  เป?าหมาย 30 ครัวเรือน ผล

การดําเนินงาน 30 ครัวเรือน

           การเพิ่มรายได�ให�กับครัวเรือน  เป?าหมาย 15%ผลการ

ดําเนินงาน อยู�ระหว�างการติดตามผล

2. เชิงคุณภาพ  

          สมาชิกได�รับการวางแผนด�านสุขภาพ  เป?าหมาย  30 

ครัวเรือน ผลการดําเนินงาน 30 ครัวเรือน      

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 3 ผล

การดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3

4. เชิงงบประมาณ 235,020 บาท เบิกจ�ายจริง 83,224 บาท 

คงเหลือ 151,776 บาท

235,020.00 83,224.00  สามารถเพิ่มรายได�ในกิจกรรม เปลี่ยนขี้เป4นเงินให�กับชุมชน การจัดการมูลวัวที่สามารถสร�างรายได�และรูปแบบการจัดการ

บริหารชุมชนเพื่อกําหนดวัตถุประสงค8ร�วมกับของชุมชน

ไม�สามารถเบิกจ�ายในกิจกรรมบางกิจกรรมที่

ขออนุมัติเนื่องจากขัดกับระเบียบการเงินการ

คลัง

ควรมีระเบียบที่ไม�ขัดต�อการพัฒนาชุมชนคือความ

ต�องการชองชุมชนเพื่อสร�างประโยชน8ที่แท�จริงของ

โครงการ

1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพด�านการบริการ

วิชาการแก�บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี

2.  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม

บริการวิชาการในการพัฒนาท�องถิ่นให�

เกิดประโยชน8สูงสุดต�อสังคม

ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับการพัฒนา มี

ความรู�ในการจัดกระบวนการชุมชนโดย

ใช�กระบวนการมีส�วนร�วม

สามารถนําความรู�การจัดกระบวนการ

ชุมชนไปดําเนินงานในพื้นที่โดยใช�

วิธีการจัดประชุมอย�างสร�างสรรค8 และ

ใช�กระบวนการในการดึงข�อมูลอัน

ประกอบไปด�วย ปiญหาและความ

ต�องการของชุมชน และองค8ความรู�จาก

ชุมชนได�

1. จํานวนบุคลากรที่เข�าร�วมกิจกรรมการพัฒนา 50 คน มีอาจารย8

และเจ�าหน�าที่เข�าร�วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองด�านการจัด

กระบวนการชุมชน จํานวน 52 คน -

2. รูปแบบการจัดกระบวนการชุมชน 1 รูปแบบ เกิดรูปแบบการจัด

กระบวนการในชุมชน 3 รูปแบบ ได�แก� การใช�เส�นเวลา (Time 

line) การจัดประชุมอย�างสร�างสรรค8 และการทําแผนผังชุมชน -

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

356,198.00 355,698.00 1.  เกิดคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการแก�ไขปiญหาความยากจนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ8 จํานวน 

12 พื้นที่ โดยมีหัวหน�าคณะทํางานแต�ละพื้นที่เป4นผู�ขับเคลื่อนงานระหว�างชุมชนและมหาวิทยาลัยฯ เรียกว�า ผู�จัดการ

ชุมชน

2. ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับการพัฒนา มีความรู�ในการจัดกระบวนการชุมชนโดยใช�กระบวนการมีส�วนร�วม โดยใช�วิธีการ

จัดประชุมอย�างสร�างสรรค8 เพื่อให�สามารถลงพื้นที่ชุมชนและใช�กระบวนการในการดึงข�อมูลอันประกอบไปด�วย ปiญหา

และความต�องการของชุมชน และองค8ความรู�จากชุมชนได�

1. บทเรียนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ การรับสมัครผู�เข�าร�วม

โครงการโดยใช�วิธีการยื่นใบสมัครด�วยตนเองโดยไม�ต�องผ�าน

หน�วยงานต�นสังกัด ทําให�ผู�เข�าร�วมโครงการรู�สึกมีความอิสระใน

ตัวเอง มีการบูรณาการศาสตร8ต�างๆในการทํางาน สามารถเข�า

ร�วมกิจกรรมร�วมกันได�ด�วยความกลมกลืนโดยไม�ต�องคํานึงถึง 

ตําแหน�ง บทบาท และสถานะของตนเอง จึงสามารถก�อตั้ง

คณะทํางานแต�ละพื้นที่ที่มาจากความเชี่ยวชาญในแต�ละสาขา 

และสามารถบูรณาการศาสตร8ในการแก�ไขปiญหาในพื้นที่ได�

1. เพื่อจัดทําเครื่องมือประเมินสถานะ

ความยากจนของกลุ�มเป?าหมาย ก�อน-

หลังกิจกรรม

2. เพื่อจัดเก็บข�อมูลครัวเรือนของ

กลุ�มเป?าหมายการให�บริการ

3. เพื่อจัดทําฐานข�อมูลชุมชนเป?าหมาย

การพัฒนา

ได�เครื่องมือการจัดเก็บข�อมูลราย

ครัวเรือน

สามารถนําเอาเครื่องมือการจัดเก็บ

ข�อมูลรายครัวเรือนไปใช�เก็บข�อมูลและ

นําสู�การจัดทําระบบฐานข�อมูลชุมชน

เพื่อเป4นสารสนเทศในการตัดสินใจได�

1. ครัวเรือนเป?าหมายที่ได�รับการจัดเก็บข�อมูล 160 คน มีการ

จัดเก็บข�อมูลรายครัวเรือนและข�อมูลชุมชนในพื้นที่เป?าหมายของ

จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 100 ครัวเรือน -ข�อมูลการจัดเก็บที่ไม�

สมบูรณ8และไม�เรียบร�อย ต�องมีการจัดเก็บเพิ่มเติม ยังไม�ได�ทําการ

บันทึกลงระบบ

2. เครื่องมือประเมินสถานะความยากจน 1 ชุด มีการแต�งตั้ง

คณะกรรมการจัดทําเครื่องมือประเมินสถานะความยากจน เพื่อ

จัดทําเครื่องมือแก�คณะทํางานชุมชนไปใช�จัดเก็บข�อมูล -

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 50

137,880.00 55,084.88 1.ได�เครื่องมือการจัดเก็บข�อมูลรายครัวเรือนเพื่อใช�ประเมินสถานะความยากจนของครัวเรือน 

2. ได�ข�อมูลรายครัวเรือนและข�อมูลชุมชนเพื่อนําไปจัดทําระบบฐานข�อมูลของชุมชน

ข�อมูลการจัดเก็บที่ไม�สมบูรณ8และไม�เรียบร�อย

 ต�องมีการจัดเก็บเพิ่มเติม ยังไม�ได�ทําการ

บันทึกลงระบบ

ควรมีการจัดเก็บข�อมูลรอบแรกให�เสร็จสิ้นภายใน

ไตรมาส 2 เพื่อมีเวลาในการเปรียบเทียบผลของ

การเก็บข�อมูลรอบที่ 2

กิจกรรมที่ 18 จัดเก็บข�อมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําฐานข�อมูลชุมชน (137,880) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 19 พัฒนาศักยภาพผู�นําชุมชนด�วยศาสตร8พระราชาเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน (96,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 15 ส�งเสริมและพัฒนาชุมชนตําบลหนองขนานขจัดความยากจน (235,000) คณะพยาบาลศาสตร8

กิจกรรมที่ 16 โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืนตามพระราโชบาย (356,198) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

หนา้ที� 79



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อให�ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู�

ความเข�าใจและเห็นถึงความสําคัญของ

การทําบัญชีรับ-จ�าย

2. เพื่อให�ผู�นําชุมชนมีแนวทางในการ

พัฒนางานของชุมชน เสริมสร�างความ

รัก ความสามัคคี ความร�วมมือและความ

เข�มแข็งของชุมชน

3. เพื่อสืบสานแนวทางตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ผู�เข�าร�วมโครงการ สามารถทําบัญชีรับ-

จ�าย ต�นทุนเกษตรกรได�,ผู�เข�าร�วมอบรม

มีความรู�ในการจัดการโรคพืช ด�วยวิธี

ทางธรรมชาติ

1.จํานวนชุมชนที่เข�าร�วมโครงการ 10 ชุมชน มีชุมชนเป?าหมายเข�า

ร�วมโครงการ จํานวน 8 ชุมชน ได�แก� 

1)ชุมชนโป6งเก�งพัฒนา อําเภอชะอํา

2)ชุมชนนายาง อําเภอชะอํา

3)ชุมชนบ�านโค�งตาบาง อําเภอท�ายาง

4)ชุมชนหนองขนาน อําเภอเมือง

5)ชุมชนบ�านดอนมะขามย�างเนื้อ อําเภอบ�านแหลม

6)ชุมชนโป6งสลอด อําเภอบ�านลาด

7)ชุมชนบ�านไร�มะขาม อําเภอบ�านลาด

8)ชุมชนบ�านสามเรือน อําเภอหนองหญ�าปล�อง -การจัดกิจกรรม

แบ�งเป4น 3 ครั้งเพื่อความประหยัด เหมาะสมโดยใช�สถานที่ที่พร�อม 

และรวมกลุ�มชุมชนมาอบรม ทําให�ชุมชนไม�สะดวกในการมาอบรมใน

เรื่องการเดินทางและเวลาในการมาอบรม จํานวน 2 ชุมชน

2. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 200 คน มีผู�เข�าร�วมกิจกรรมชุมชนละ 

20 คน จํานวน จํานวน 8 ชุมชน รวมเป4นจํานวน 160 คน  

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 0

96,000.00 58,950.00 ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู�ความเข�าใจและเห็นถึงความสําคัญของการทําบัญชีรับ-จ�าย สามารถทําบัญชีรับ-จ�าย ต�นทุน

เกษตรกรได�

การจัดกิจกรรมแบ�งเป4น 3 ครั้งเพื่อความ

ประหยัด เหมาะสมโดยใช�สถานที่ที่พร�อม 

และรวมกลุ�มชุมชนมาอบรม ทําให�ชุมชนไม�

สะดวกในการมาอบรมในเรื่องการเดินทางและ

เวลาในการมาอบรม จํานวน 2 ชุมชน

1. เพื่อเป4นแหล�งในการถ�ายทอดองค8

ความรู�ชุมชนต�นแบบน�อมนําศาสตร8

พระราชาเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

2. เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่มให�กับชุมชน และ

เพิ่มรายได�ให�กับคนในชุมชน

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ8

ข�าวของชุมชน

ห�องปฏิบัติการที่ผ�านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ8ที่ได�มาตรฐาน 1. เชิงปริมาณ

   - รายได�ของสมาชิกเพิ่มขึ้น ร�อยละ 15 / -

   - ผลิตภัณฑ8จากข�าวที่ได�รับการยกระดับมาตรฐาน อย.  3 ชนิด /

 -

2. เชิงคุณภาพ

   - ศูนย8อาหารปลอดภัยสามารถผ�านมาตรฐาน (GAP,GMP,อย.)  3

 มาตรฐาน / 1 มาตรฐาน

3. เชิงเวลา ไตรมาส 3 /  ไตรมาส 4

4.เชิงงบประมาณ 1,000,0000 

บรรลุเป?าหมายร�อยละ

84,600.00 72,750.00 1. จัดอบรมให�ความรู�ยกระดับการผลิตภัณฑ8ข�าวชุมชนไร�มะขามสู�มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) เมื่อวันที่ 

7 มิถุนายน 2562

2. ประสานความร�วมมือสาธารณสุขอําเภอมาเป4นพี่เลี้ยงในการดําเนินการไปสู�มาตรฐานต�างๆ

3. ปรับปรุงห�องปฏิบัติการที่จะให�สําหรับผลิตภัณฑ8อาหารจากข�าว

4. นําผลผลิตที่ได�ส�งสู�การตรวจมาตรฐาน (โดยชุมชนเป4นผู�ดําเนินการ)

1. การที่ผลิตภัณฑ8ของชุมชนจะไปสู�มาตรฐานนั้นมีหลาย

กระบวนการและความพร�อม มหาวิทยาลัยลงไปช�วยเหลือได�

เพียงสิ่งสนับสนุนบางสิ่ง แต�ไม�ตอบโจทย8ทั้งหมด การไปสู

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของชุมชนถึงไปได�ช�าและไม�ทันในช�วง

งบประมาณ

2. ชุมชนไม�ทําบัญชีรายรับรายจ�าย ทําให�การเปรียบเทียบหา

รายได�ทําได�ค�อนข�างยาก เนื่องจากกลุ�มเป?าหมายไม�มีเวลา งาน

ค�อนข�างเยอะ

กิจกรรมที่ 20 ยกระดับผลิตภัณฑ8ข�าว ชุมชนบ�านไร�มะขาม สู�มาตรฐานอาหารปลอดภัย ( Food Safety ) (224,600) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

หนา้ที� 80



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เป4นต�นแบบในการเรียนรู�การบริหาร

จัดการน้ําอย�างมีประสิทธิภาพ

2. สร�างชุมชนต�นแบบเพื่อขจัดปiญหา

ความยากจนอย�างยั่งยืน

1. แหล�งเรียนรู�ต�นแบบในการเรียนรู�

การบริหารจัดการน้ําอย�างมี

ประสิทธิภาพในชุมชนจํานวน 1 ชุมชน

2. กลุ�มเกษตรกรที่ได�รับการถ�ายทอด

เทคโนโลยี จํานวน 1 กลุ�ม

เกษตรกรสามารถเรียนรู�และมีความ

เข�าใจการบริหารจัดการน้ําอย�างมี

ประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถนําองค8

ความรู�ที่ได�รับการถ�ายทอดไปขจัด

ปiญหาความยากจนอย�างยั่งยืนได�

1. เชิงปริมาณ   

     - แหล�งเรียนรู�ต�นแบบในการเรียนรู�การบริหารจัดการน้ําอย�างมี

ประสิทธิภาพในชุมชน 1 ชุมชน ผลการดําเนินงาน แหล�งเรียนรู�

ต�นแบบชุมชนไร�มะขามอ. บ�านลาด จ. เพชรบุรี จํานวน 1 ชุมชน

     - กลุ�มเกษตรกรที่ได�รับการถ�ายทอดเทคโนโลยี 1 กลุ�ม ผลการ

ดําเนินงาน กลุ�มเกษตรกรชุมชนไร�มะขาม จํานวน 1 กลุ�ม 

     - จํานวนเกษตรกรที่เข�ามาเรียนรู�ในแหล�งเรียนรู� 40 คน ผลการ

ดําเนินงาน เกษตรกรชุมชนไร�มะขาม จํานวน 41 คน

     - การเผยแพร�/ถ�ายทอดองค8ความรู�สู�ชุมชน 1 ครั้ง ผลการ

ดําเนินงาน องค8ความรู�ที่ได�ถ�ายทอดให�กับชุมชนไร�มะขาม จํานวน 2

 ครั้ง ในวันที่ 18 และ 19 กรกฎาคม 2562

2. เชิงคุณภาพ  

     - ต�นทุนในการบริหารจัดการน้ําลดลง ร�อยละ 10 ผลการ

ดําเนินงาน คิดเป4นร�อยละ 11.50

     - สมาชิกในกลุ�มเกษตรนําเทคโนโลยีมาประยุกต8และปรับใช� 

ร�อยละ 60 ผลการดําเนินงาน คิดเป4นร�อยละ 62.00

     - ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข�ามาเรียนรู�ในแหล�งเรียนรู� 

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงานคิดเป4นร�อยละ 97.67

140,000.00 134,700.00 ดําเนินกิจกรรมการฝ&กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการน้ําชุมชนต�นแบบเพื่อขจัดปiญหาความยากจน ณ 

ศูนย8เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.)ชุมชนไร�มะขามอ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี จํานวน 2 ครั้ง 

เมื่อวันที่ 18 และ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทีมวิทยากรคือ นายทนงศักดิ์ ทองมนต8 นายฆาแวน คําดีและอาจารย8 

ดร.บุญชาติ คติวัฒน8โดยมีเกษตรกรในชุมชนไร�มะขามเข�าร�วมกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 41 คน ได�รับความรู�และฝ&ก

ปฏิบัติเรื่อง การคํานวณ การออกแบบ และการติดตั้งระบบน้ําเพื่อการเกษตร หลักการทํางานและการใช�ระบบปi�มน้ํา

พลังงานแสงอาทิตย8สูบน้ําเพื่อการเกษตร ทํางานโดยตรงจากแผงโซล�าร8เซลล8 (ปi�มน้ําโซล�าร8เซลล8) ซี่งเป4นนวัตกรรม

พลังงานทดแทนที่ช�วยลดต�นทุนการผลิตด�านค�าไฟฟ?าและน้ํามันจากการสูบน้ําวิธีดั้งเดิมได� รวมทั้งวิธีการบํารุงรักษา

และการซ�อมแซม

องค8ความรู�การบริหารจัดการน้ําอย�างมีประสิทธิภาพและการใช�

นวัตกรรมพลังงานทดแทนที่ช�วยลดต�นทุนการผลิตด�วยปi®มน้ํา

พลังงานแสงอาทิตย8สําหรับการเกษตร (ปi®มน้ําโซล�าร8เซลล8)

1.เพื่อร�วมกันวางแผนแก�ปiญหาด�าน

กระบวนการผลิตและราคาผักกูดใน

ชุมชนกะเหรี่ยงโปว8บ�านสองพี่น�อง 

ตําบลสองพี่น�อง อําเภอแก�งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี

2. เพื่อร�วมขับเคลื่อนแผนแก�ปiญหา

ด�านกระบวนการผลิตและราคาผักกูด

ในชุมชนกะเหรี่ยงโปว8บ�านสองพี่น�อง 

ตําบลสองพี่น�อง อําเภอแก�งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี ไปสู�การพัฒนาอย�าง

เป4นรูปธรรม

ประกอบด�วย

- ผักกูดอนามัย

- แปลงทดลองผักกูดปลอดภัย

- ข�อมูลด�านสารอาหารและโภชนาการ

ในผักกูด

- ข�อมูลด�านสารพิษตกค�างในร�างกาย

เกษตรกร

- ข�อมูลด�านสุขภาพของชุมชน

- โลโก�สินค�า

- แพคเกจจิ้ง

- ข�อมูลภูมิปiญญาลายผ�า

- ผลิตภัณฑ8ต�นแบบ

- สื่อประชาสัมพันธ8

- กระบวนการในการบรรจุผัก

- สูตรอาหารที่มีคุณค�าทางโภชนาการ 

- แผนธุรกิจ  “ผักกูด”

- หนังสือข�อมูลด�านประวัติศาสตร8 วิถี

ชีวิต ภูมิปiญญา ของชาวบ�านสองพี่น�อง

ประกอบด�วย

- ผักกูดปลอดภัยต�อการบริโภค

- ข�อมูลด�านสารอาหารและโภชนาการ

ในผักกูดไปต�อยอดด�านการสร�าง

มูลค�าเพิ่ม

- การใส�ใจในขั้นตอนการผลิตและการ

ดูแลสุขภาพของเกษตรกร

- การลดใช�สารเคมีในการปลูกผัก

- บุคคลสามารถจดจําสินค�าของชุมชน

- รายได�ที่เพิ่มขึ้นจากการจําหน�าย

ผลิตภัณฑ8

- บุคคลภายนอกรู�จักชุมชนในมุมมอง

ต�างๆได�มากขึ้น

- ชาวบ�านสามารถเก็บรักษาผักก�อนนํา

ขาย หรือระหว�างขายได�นานขึ้น

- จําหน�ายในเชิงการท�องเที่ยว หรือเพื่อ

อาชีพเสริมได�

- ช�องทางการจัดจําหน�ายเพิ่มขึ้น

- “ผักกูด” วิถีกะเหรี่ยงโปว8 เป4นที่รู�จัก

   1. แปลงทดลองการปลูกผักกูดปลอดภัย 1 แปลง มีแปลง

ทดลองการปลูกผักกูดในพื้นที่ของเกษตรกร โดยมีปiจจัยเดียวกัน

กับพื้นที่ปลูกผักกูด ดูแลแปลงโดย นักศึกษาและอาจารย8คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร -พื้นที่ปลูกอยู�ห�างไกลจากมหาวิทยาลัยมากใช�

เวลาในการเดินทาง สามารถดูแลได�เฉพาะวันหยุด 

   2. สารสนเทศของชุมชน 1 ชุด มีการจัดเก็บข�อมูลชุมชนด�าน

วัฒนธรรม และจัดทําเป4นสารสนเทศเผยแพร�ลงลงในหนังสือและ

วารสาร -

   3. สื่อประชาสัมพันธ8ของชุมชน 1 ชุด กําลังดําเนินการ -

   4. อาหารจากการแปรรูปผักกูด 2 ชนิด มีการต�อยอดสูตรอาหาร

จากผักกูด 5 เมนู ดําเนินการโดยสาขาอาหารและโภชนาการ -

   5. การยืดอายุการเก็บรักษาผักกูด 2 วิธี กําลังดําเนินการ ไม�

สามารถจัดซื้อเครื่องมือได�จึงต�องคิดค�นหาวิธีการที่ไม�ต�องใช�

เครื่องมือ

   6. โลโก�ผักกูดของชุมชน 1 ชิ้น มีการจัดทําโลโก�กลุ�มผักกูด

ปลอดภัย จํานวน 5 ตรา และชุมชนคัดเลือกเพื่อเป4นตราของกลุ�ม 1

 ตรา โดยสาขาศิลปะและการออกแบบ -

   7. บรรจุภัณฑ8ของผ�า  2 ชิ้น มีการจัดทําต�นแบบบรรณจุภัณฑ8ผ�า

ให�ชุมชนเลือก จํานวน 3 แบบ และชุมชนเลือกใช� 2 แบบ -

360,050.00 206,844.60 • มีแปลงทดลองการปลูกผักกูดในพื้นที่ของเกษตรกร โดยมีปiจจัยเดียวกันกับพื้นที่ปลูกผักกูด 

• มีการจัดเก็บข�อมูลชุมชนด�านวัฒนธรรม และจัดทําเป4นสารสนเทศเผยแพร�ลงลงในหนังสือและวารสาร

• มีการต�อยอดสูตรอาหารจากผักกูด 5 เมนู 

• มีการจัดทําโลโก�กลุ�มผักกูดปลอดภัย 

• มีการจัดทําต�นแบบบรรณจุภัณฑ8ผ�าให�ชุมชนเลือก 

• มีการจัดทําต�นแบบผลิตภัณฑ8จากผ�าทอ 2 ชิ้น คือ กระเป|าถือ และกระเป|าคล�องแขน

• เกิดแผนงานขับเคลื่อนโครงการชุมชนบ�านสองพี่น�อง 1 แผน

• มีการทดสอบสารอาหารและสารตกค�างในผักกูดจากแปลงเกษตรกร 5 แปลง

• มีการตรวจสอบสารพิษตกค�างในเลือดของกลุ�มเกษตรกร และให�ความรู�ด�านการป?องกันตัวเองจากสารพิษ

อยู�ระหว�างการดําเนินการรวบรวมข�อมูลและถอดบทเรียน

กิจกรรมที่ 23 พัฒนาชุมชนต�นแบบชุมชนรูปธรรมบ�านสองพี่น�องโดยความร�วมมือของทุกภาคส�วนภายใต�โครงการแก�ไขปiญหาความยากจน (92,100) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 21 ยกระดับผลิตภัณฑ8ข�าว ชุมชนบ�านไร�มะขาม สู�มาตรฐานอาหารปลอดภัย ( Food Safety ) (140,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 22 พัฒนาชุมชนต�นแบบชุมชนรูปธรรมบ�านสองพี่น�องโดยความร�วมมือของทุกภาคส�วนภายใต�โครงการแก�ไขปiญหาความยากจน (360,050) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

หนา้ที� 81



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ

ผักกูดอนามัย ให�แก�เกษตรกรบ�านสอง

พี่น�อง ตําบลสองพี่น�อง อําเภอแก�ง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

2. เพื่อจัดทําแปลงทดลองปลูกผักกูด

ปลอดภัย บ�านสองพี่น�อง ตําบลสองพี่

น�อง อําเภอแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

1. ผักกูดอนามัย

2. แปลงทดลองปลูกผักกูดปลอดภัย

1. ผักกูดปลอดภัยต�อการบริโภค 1. เชิงปริมาณ  

     - มีผู�เข�าร�วมอบรมการปลูกผักอนามัยและปลอดภัย 15 คน ผล

การดําเนินงาน 28 คน

     - มีผู�เข�าร�วมศึกษาดูงานการบรรจุและยืดอายุผักและสร�าง

เครือข�ายตลาดสินค�าเกษตรอินทรีย8 10 คน   ผลการดําเนินงาน 18

 ค

     - มีแปลงทดลองปลูก (สาธิต) ผักกูด อย�างน�อย 1 แปลง ผล

การดําเนินงาน 1 แปลง

2. เชิงคุณภาพ   

     - ผักกูดจากแปลงปลูกเกษตรกรมีความปลอดภัย อย�างน�อย 1 

แปลง ผลการดําเนินงาน 5 แปลง

92,100.00 82,123.86 1. การอบรมให�ความรู�การปลูกผักอนามัยและปลอดภัย 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 มีการอบรมให�ความรู�การปลูกผักอนามัยและปลอดภัย ให�แก�เกษตรกรผู�ปลูก

ผักกูด ผู�ที่สนใจ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร8รวมจํานวน 28 คน ณ สถาบันการเงินชุมชนบ�านสอง

พี่น�องตําบลสองพี่น�อง อําเภอแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี คุณป}ยนันท8 พวงจันทร8  นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติการ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร เป4นวิทยากร ซึ่งในการอบรมผู�เข�าอบรมได�รับ

ความรู�เกี่ยวกับ มาตรฐานสินค�าเกษตร (Good Agricultural Practice : GAP) ตลอดจนวิทยากรได�ลงพื้นที่ฟาร8ม

เกษตรกรคุณธนพร เอี่ยมสมัย และคุณวิรัช ตีวี เพื่อให�ข�อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติในการขอ GAPโดยเมื่อเสร็จสิ้น

การอบรมเกษตรกรทั้ง 2 ท�านได�มีการส�งเอกสารเพื่อขอ GAP ซึ่งปiจจุบันอยู�ในขั้นตอนการรอเจ�าหน�าที่มาตรวจแปลง

ปลูก

2.การทําแปลงสาธิตปลูกผักกูด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได�รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เกี่ยวกับการทําแปลงสาธิตการปลูก

ผักกูด ซึ่งได�ทําแปลงปลูก ณ แปลงปลูกผักกูดคุณธรพร เอี่ยมสมัย เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมโดยมีลักษณะ

เป4นพื้นดินปนทราย และใกล�แหล�งน้ํา โดยแปลงปลูกมีขนาดกว�าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 0.3 เมตร จํานวน 4 แปลง 

แต�ละแปลงใส�วัสดุปลุกได�แก� ขุยมะพร�าว กาบมะพร�าวสับ แกลบดํา ดิน ทราย และปุ|ยคอก  1 แปลง ปลูกผักกูด 26 

หน�อ และได�มีการเดินระบบน้ําแบบอัตโนมัติ ดําเนินการตั้งแต�เดือนพฤษภาคม 2562 เป4นต�นมาซึ่งการดูแลนั้นผู�

ดําเนินงานได�มีการถอนหญ�าทุกสัปดาห8 และใส�ปุ|ยคอก (ปุ|ยขี้ไก�) เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งผักกูดที่ปลูกในแปลงสาธิตมีการ

เจริญเติบโตได�ดี และเริ่มมีการแตกหน�อใหม�

3. การศึกษาดูงาน การบรรจุ การยืดอายุผัก และสร�างเครือข�ายตลาดสินค�าเกษตรอินทรีย8

    เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 ผู�ดําเนินงาน เกษตรผู�ปลูกผักกูด และนักศึกษาผู�รับผิดชอบการดูแลแปลงสาธิต 

ได�ทราบเกี่ยวกับกระบวนการปลูกผักกูด และการทําแปลงปลูก

เพื่อเข�าสู�มาตรฐาน GAP

1. เพื่อเสริมสร�างรายได�ให�แก�ประชาชน

โดยการสร�างมูลค�าแก�ขยะ

2. เพื่อสืบสานภูมิปiญญาท�องถิ่นจากรุ�น

สู�รุ�น

3. เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยให�เกิด

ประโยชน8สูงสุด

ประชาชนในชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าว

พัฒนา มีความรู�ความเข�าใจในการ

จัดการขยะอย�างถูกวิธี

ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา เป4นชุมชน

ต�นแบบการจัดการขยะระดับประเทศ 

ก�อให�เกิดรายได�แก�ชุมชนจากการ

จําหน�ายสินค�าชุมชนแก�คณะที่มาศึกษา

ดูงาน

  1. จํานวนครัวเรือนที่เข�าร�วมโครงการ 20 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่

เข�าร�วมโครงการพัฒนาเป4นครัวเรือนจัดการขยะ จํานวน 20 

ครัวเรือน -

   2. คณะศึกษาดูงาน 20 คณะ ในปWงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี

คณะมาศึกษาดูงานชุมชนไม�ต่ํากว�า 30 คณะ -

   3. ผลิตภัณฑ8ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ8 ชุมชนสามารถนําขยะทั่วไปและ

ขยะรีไซเคิลมาสร�างเป4นผลิตภัณฑ8ชุมชน ได� 3 ผลิตภัณฑ8 ได�แก� 1) 

หมวกจากซองน้ํายาปรับผ�านุ�ม 2) ดอกไม�ประดิษฐ8จากถุงสี 3) 

กระถางต�นไม�จากผ�าเหลือใช� -

   4. ชุมชนต�นแบบการจัดการขยะ 1 ชุมชน ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าว

พัฒนา ได�รับการคัดเลือกให�เป4นชุมชนต�นแบบกาจัดการขยะของ

จังหวัดเพชรบุรี ประเภทชุมชนขนาดกลาง มีคณะมาศึกษาดูงาน

ชุมชนไม�ต่ํากว�า 30 คณะ/ปW -

    5.รายได�ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยภาพรวม ร�อยละ 15 ยังไม�ได�

ติดตามผล -

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 80

114,400.00 32,095.00 1. ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนามีรายได�เพิ่มจากงานประจําจากการรับศึกษาดูงานชุมชนจัดการขยะเสริมสร�างมูลค�าขยะ

2. ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา มีจัดการขยะได�ประโยชน8สูงสุด โดยมีการจัดการขยะครบทุกประเภทอย�างมี

ประสิทธิภาพ

3. ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนาเป4นชุมชนต�นแบบการจัดการขยะครบวงจร โดยมีผู�มาศึกษาดูงานตลอดทั้งปW

4.1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

ผู�รับผิดชอบโครงการฯและเจ�าหน�าที่

4.2 เพื่อกํากับติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของผู�รับผิดชอบโครงการ

4.3  เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการต�อมหาวิทยาลัย

มีคณะทํางานกํากับติดตาม

ความก�าวหน�าของโครงการ

ได�ลงตรวจติดตามโครงการ คณะ

ผู�ติดตามได�ให�คําแนะนําในการดําเนิน

โครงการให�เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. เชิงปริมาณ

     โครงการที่ได�รับการกํากับติดตามในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ8 ชุมชน 12

2. เชิงคุณภาพ

     แผนการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ8 

ชุมชน 12

3. เชิงเวลา

    -  การจัดซื้อและเบิกจ�ายแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

    -  การกํากับติดตามโครงการและเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

4. เชิงงบประมาณ

     งบประมาณที่ได�รับการจัดสรร 100,000

บรรลุเป?าหมายร�อยละ

100,000.00 23,270.00 คณะผู�กํากับติดตามลงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการทํางานของหัวหน�าโครงการ ในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ8

เห็นการถ�ายทอดองค8ความรู�ของหัวหนาโครงการสู�ชุมชน และรับ

ความรู�จากภูมิปiญญาชุมชนมาปรับใช�ในโครงการได�

 การลงพื้นที่บางพื้นที่ไม�แจ�งวัน เวลาที่จะลง

ไปดําเนินการ และวันเวลาไม�ตรงกัน

กิจกรรมที่ 24 เสริมสร�างรายได�ให�แก�ประชาชนชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา โดยการสร�างมูลค�าแก�ขยะมูลฝอยในชุมชน (150,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 25 โครงการหนุนการทํางานและกํากับติดตามตามศาสตร8พระราชา (100,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 26 จ�างเจ�าหน�าที่โครงการ (240,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อขับเคลื่อนงานด�านการพัฒนา

ท�องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ8

2. เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานให�

เป4นไปตามแผนของโครงการ

มีเจ�าหน�าที่ประจําโครงการจํานวน 2 อัตราเจ�าหน�าที่ประจําโครงการสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ1. เชิงปริมาณ

     จํานวนเจ�าหน�าที่  2 คน

2. เชิงคุณภาพ

     เจ�าหน�าที่ประจําโครงการสามารถปฏิบัติงาน  ตามแผนงานได�

อย�างมีประสิทธิภาพ 

ร�อยละ 100

3.เชิงเวลา

     การเบิกจ�ายแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร�อยละ 100

4. เชิงงบประมาณ

     งบประมาณเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ  193,548.36 บาท 

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

193,548.36 103,548.36 1. มีเจ�าหน�าที่ประจําโครงฯ ประสานงานและขับเคลื่อนงานด�านการพัฒนาท�องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ8

2. เกิดการกํากับติดตามผลการดําเนินงานโครงการแก�ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบทในพื้นที่จังหวัด

เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ8

3.รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานภายใต�โครงการแก�ไขความยากจนให�มหาวิทยาลัยทราบได�ตามเวลา

  1. เรียนรู�ระบบการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาให�เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

  2. การบริหารจัดการเวลาเพื่อการบริการวิชาการให�เกิด

ประโยชน8แก�ประชาชนและท�องถิ่นมากที่สุด

  3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และพัฒนาตัวเององค8กร

เป4นงานบริการวิชาการ เจ�าหน�าที่จําเป4นต�อง

มีความอดทน และต�องทํางานนอกเวลา

 เป4นโครงการที่เป4นประโยชน8ต�อท�องถิ่น เนื่องจาก

เกิดการจ�างงาน ทําให�บุคลากรในท�องถิ่นมีงานทํา 

และได�มีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถิ่น จึงความมี

โครงการต�อไป

1. เพื่อจัดตั้งสํานักงาน สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่และ

ผู�รับผิดชอบโครงการฯ

2. เพื่อกํากับติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของผู�รับผิดชอบโครงการ

3.  เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการต�อมหาวิทยาลัย

มีวัสดุและครุภัณฑ8ที่จําเป4นต�อการ

ทํางานในศูนย8ประสานงานศาสตร8 

พระราชามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได�ใช�ประโยชน8จากวัสดุและครุภัณฑ8ต�อ

การปฏิบัติงานของศูนย8ฯอย�างคุ�มค�า

1. เชิงปริมาณ

     จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ8ได�ตามที่กําหนด  ร�อยละ 88.88

2. เชิงคุณภาพ

     ได�ประโยชน8จากวัสดุและครุภัณฑ8ต�อศูนย8 ร�อยละ 100

3. เชิงเวลา

     การจัดซื้อและเบิกจ�ายแล�วเสร็จตามระยะเวลา  ที่กําหนด ร�อย

ละ 100

4. เชิงงบประมาณ

     งบประมาณเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 90,000 บาท 

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 88.88

90,000.00 80,000.00 เจ�าหน�าที่ ผู�รับผิดชอบโครงการ และผู�กํากับติดตาม ปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป?าหมาย ผู�ที่มา

ติดต�อประสานงานได�รับความสะดวกสบายในการมาใช�บริการ

 ระบบการบริหารจัดการ ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ8ใน

การจัดตั้งศูนย8ฯ

ต�องแลกงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ8ทํา

ให�เกิดความล�าช�า

เป4นโครงการที่เป4นประโยชน8ต�อท�องถิ่น เนื่องจาก

เกิดการจ�างงาน ทําให�บุคลากรในท�องถิ่นมีงานทํา 

และได�มีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถิ่น จึงความมี

โครงการต�อไป

กิจกรรมที่ 28 จัดตั้งศูนย8ประสานงานศาสตร8พระราชามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (90,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหน�าโครงการ

แก�ไขความยากจนในเขตพื้นที่จังหวัด

เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ8

2. เพื่อส�งเสริมในเกิดการพัฒนาชุมชน 

ต�อยอดสิ่งที่มี และชุมชนมีรายได�เพิ่มขึ้น

3. เพื่อความสําเร็จตรงตามเป?าหมายใน

การแก�ปiญหาความยากจนของพื้นที่

จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ8

หัวหน�าโครงการเข�าร�วมโครงการร�อยละ 80 หัวหน�าโครงการได�รับความรู�ความ

เข�าใจเกี่ยวกับพื้นที่บริการวิชาการ และ

ระบบการบริหารจัดการโครงการแก�ไข

ความยากจนของประชาชนในเขตชนบท

1. เชิงปริมาณ

    - ผู�จัดการชุมชนที่เข�าร�วมโครงการแก�ไขปiญหาความยากจน 18

 คน

    - องค8ความรู�ที่ได�รับจากการศึกษาดูงาน 2 องค8ความรู�

    - แผนยุทธศาสตร8เพื่อแก�ไขปiญหาความยากจน 1 แผน

2. เชิงคุณภาพ

    -ผู�จัดการชุมชนสามารถนําความรู�ไปแก�ไขในโครงการของตนเอง

ได� ร�อยละ 80

3 เชิงเวลาโครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร�อยละ 80

4 เชิงงบประมาณ บาท 61,202 

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 80

61,202.00 50,408.00  ผู�เข�าร�วมโครงการในครั้งนี้ได�รับความรู�และแนวทางการปฏิบัติงานในด�านการพัฒนาท�องถิ่นเพื่อแก�ไขความยากจน

ของประชาชนในเขตชนบท และได�รับความรู�ในการปฏิบัติงานเพื่อเป4นต�นแบบและปรับใช�ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ8

  1. เรียนรู�ระบบบริหารจัดการชุมชน และการสร�างชุมชน

พลังงานสะอาด

  2. พัฒนาองค8ความรู�ด�านการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อลด

ต�นทุนการเลี้ยงเป4ดและไก�

  3. เรียนรู�การทอผ�าพื้นเมือง 

  4. แลกเปลี่ยนเรียนรู�การทําแก�สชีวภาพเพื่อใช�ในครัวเรือน

  5. แลกเปลี่ยนเรียนรู�การสร�างระบบบริหารจัดการด�านบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชน

สภาพดินฟ?าอากาศ  เป4นช�วงที่มีฝนตกบ�างใน

บางพื้นที่ดูงาน

เป4นโครงการที่เหมาะสม เนื่องจากหัวหน�า

โครงการที่ร�วมกิจกรรมได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�และ

ข�อมูลใหม�ๆเป4นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ร�วมจัดนิทรรศการเพื่อถ�ายทอดองค8

ความรู�การแปรรูปเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ8

จากข�าว งานวันถ�ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

เริ่มต�นฤดูกาลผลิตใหม� (Field Day) ปW 

2562 อําเภอบ�านลาด

วิธีการสาธิตการเพิ่มมูลค�าสินค�าเกษตร

ให�เป4นผลิตภัณฑ8สร�างมูลค�า

เกษตรกรที่สนใจได�รับความรู� และ

สามารถซักถามข�อสงสัย จนสามารถ

นําไปพัฒนาผลิตภัณฑ8ของตนเอง

เชิงปริมาณ  

     - เกษตรกรที่เข�าร�วมชมนิทรรศการ ไม�น�อยกว�า 250 คน ผล

การดําเนินงาน >700 คน

     - ผลิตภัณฑ8แปรรูปจากข�าวที่เกษตรกรได�เรียนรู� อย�างน�อย 3 

ผลิตภัณฑ8 ผลการดําเนินงาน 3 ผลิตภัณฑ8

เชิงคุณภาพ   

     ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ร�วมเรียนรู� ร�อยละ 80  ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 85

23,000.00 22,957.27   คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข�าร�วมการจัดนิทรรศการการแปรรูปเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ8จากข�าวงานวันถ�ายทอด

เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต�นฤดูกาลผลิตใหม� (Field Day) ปW 2562”ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย8เรียนรู�การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) อําเภอบ�านลาด ตําบลถ้ํารงค8 อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี

เกษตรกรจากทุกตําบลของอําเภอบ�านลาด เข�าร�วม จํานวน 500 คน โดยได�รับการตอบรับจากรัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ8  มาเป}ดงาน โดยจากการประชุมคณะทํางาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ8 2562 มีมติขอรับ

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ด�านการให�ความรู�ด�านวิชาการ : สถานีที่ 3 เรื่องการแปรรูปเพื่อเพิ่ม

มูลค�าผลิตภัณฑ8จากข�าว โดยมุ�งเน�นรูปแบบของนิทรรศการที่จับต�องได� เกษตรกรมาเรียนรู�และสามารถนําไปปฏิบัติได�

จริง ตลอดจนได�แนวคิดไปปรับปรุงงานเกษตรของตนเองได�  

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได�เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล�าว จึงได�จัดโครงการ “ร�วมจัดนิทรรศการการแปรรูปเพิ่ม

มูลค�าผลิตภัณฑ8จากข�าวงานวันถ�ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต�นฤดูกาลผลิตใหม� (Field Day) ปW 2562”  โดยนําองค8

ความรู�ด�านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ8จากข�าวของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย มีอาจารย8ที่เข�าร�วมจัด

นิทรรศการดังนี้

 1. ผศ. อรอนงค8 ศรีพวาทกุล ได�จัดนําบูธการสาธิตวิธีการทําชาข�าวไรเบอรี่เข�าร�วมจัดแสดง 

 2. ผศ. ดร. จินตนา วิบูรลย8ศิริกุล ได�จัดนําบูธการสาธิตวิธีการโจ�กข�าวสําเร็จรูปเข�าร�วมจัดแสดง

 3. นางสาวสุวรรณา ด�วงงาม ได�จัดนําบูธการสาธิตการทําสบู�จากน้ํามันรําข�าวเข�าร�วมจัดแสดง

 โดยได�รับความสนใจจากเกษตรกรร�วมงานเป4นอย�างมาก โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมุ�งหวังว�าจะเกิดเป4น

แรงผลักดันให�เกษตรกรหันมาเพิ่มมูลค�าสินค�าเกษตร เพื่อเพิ่มรายได�ให�กับเกษตรกรอีกช�องทางหนึ่ง

  เกษตรกรผู�ร�วมงานได�รับองค8ความรู� วิธีการทําชาข�าวไรเบอรี่, 

วิธีการโจ�กข�าวสําเร็จรูป และการทําสบู�จากน้ํามันรําข�าวและร�วม

ปฏิบัติการเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ8จากข�าวในซุ�มนิทรรศกาลของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1 เพื่อพัฒนาชุมชนหนองจอกให�เป4น

ชุมชนท�องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม

2 เพื่อสนับสนุนให�เกิดการรวมกลุ�ม

พัฒนาผลิตภัณฑ8แปรรูปบัวหลวงพระ

ราชินี

3 เพื่อสนับสนุนให�ชุมชนมีรายได�เพิ่มขึ้น

โครงการนี้มีเป?าหมายที่จะสนับสนุนให�

ชุมชนหนองจอกเป4นชุมชนท�องเที่ยงเชิง

วัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อ

ประชาสัมพันธ8ชุมชน และสนับสนุนให�

เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ8ที่ได�จากบัว

หลวงพระราชินีไม�น�อยกว�า 2 ผลิตภัณฑ8

ผลจากการดําเนินโครงการจะทําให�

ชุมชนหนองจอกเป4นแหล�งศึกษาดูงาน

ของ นักพฤษศาสตร8 ด�านการอนุรักษ8

พันธุกรรมพืชบัวหลวง พระราชินีอย�าง

ครบวงจรแห�งเดียว ในประเทศไทย  มี

การสร�างผลิตภัณฑ8ที่แปรรูปต�อยอด

สินค�าจาก บัวหลวงพระราชินี และ

พัฒนาชุมชนเก�าหนองจอกสู�การ

ท�องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมระดับประเทศ

1 เชิงปริมาณ จํานวนผลิตภัณฑ8จากบัวหลวงราชินี เป?าหมาย 2 ผล

การดําเนินงาน 5

2 ชุมมีรายได�เพิ่มขึ้น เป?าหมาย 200,000 บาท ผลการดําเนินงาน 

300,000 บาท

3 มีผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย 500 คน ผลการดําเนินงาน 1,000

 คน

250,000.00 250,000.00 โครงการได�เข�าไปจัดกิจกรรมร�วมกับชุมชนดังนี้

1. การจัดกิจกรรมบํารุงรักษาบัวหลวงพระราชินี การจัดกิจกรรมเป4นลักษณะของการเข�าไปบํารุงบัวหลวงที่คลอง

หนองจอกให�มีสภาพที่สมบูรณ8 โดยมีความร�วมมือจากนักศึกษา และหน�วยงานของท�องถิ่นเป4นอย�างดี ทําให�บัวหลวงที่

มีสภาพทรุดโทรมให�มีดอกและใบที่สวยงาม

2. สนับสนุนให�ชุมชนทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ8จากบัวหลวง 

3. การจัดกิจกรรมเป}ดบ�านย�านชุมชนเก�าหนองจอกครั้งที่ 3 ในชื่องาน หลงรักหนองจอก ชมดอกบัวหลวงพระราชินี 

เพื่อเป4นการประชาสัมพันธ8ชุมชนหนองจอกให�เป4นที่รู�จัก โดยกิจกรรมที่สําคัญคือ การนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟเพชรบุรี

ไปที่หนองจอก การกิจกรรมเช�น การวาดภาพวิถีหนองจอกของเยาวชนในชุมชน การแข�งขันตําขนมจีน การจัด

นิทรรศการเล�าความเป4นมาของชุมชน การจัดกิจกรรมแสดงแสงสีเสียง และการออกร�านขายสินค�าชุมชน และสาธิต

อาหารที่พัฒนาจากบัวหลวง

1. การร�วมกิจกรรมกับชุมชนต�องมีความสม่ําเสมอทั้งการจัด

ประชุมเพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจ การลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม

ต�าง ๆ 

2. การจัดกิจกรรมทําให�ชุมชนตื่นตัวและเกิดสํานึกที่ดีต�อชุมชน 

เช�น การรับรู�ความสําคัญของชุมชนของกลุ�มเด็กนักเรียนในพื้นที่ 

การมีตัวแทนชุมชนเข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ 

3. การจัดเก็บข�อมูล ต�องมีการหารูปแบบของการจัดเก็บข�อมูล

ชุมชนให�มากกว�านี้ ไม�ว�าจะเป4นเรื่องรายได�ที่เกิดขึ้นจากการจัด

กิจกรรม ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจัดกิจกรรม

การประสานงานร�วมกับชุมชน มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกแต�ควรให�ชุมชน

เป4นผู�ดําเนินงานหลัก ทั้งในด�านการคิดรูปแบบ

กิจกรรม การนําเสนอผลงานของชุมชน

กิจกรรมที่ 29 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหน�าโครงการแก�ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท (61,202) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 30 ร�วมจัดนิทรรศการการแปรรูปเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ8จากข�าว งานวันถ�ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ เริ่มต�นฤดูกาลผลิตใหม� (Field Day) ปW 2562 อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี (23,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 31 การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนหนองจอกสู�การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู�เศรษฐกิจสร�างสรรค8 (250,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 32 บริหารจัดการสํานักงานบริหารโครงการพัฒนาท�องถิ่นตามพระราโชบาย(สพช.) (93,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1 เพื่อจัดตั้งสํานักงาน สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่และ

ผู�รับผิดชอบโครงการฯ

2 เพื่อกํากับติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของผู�รับผิดชอบโครงการ

3 เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการต�อมหาวิทยาลัย

ได�สํานักงานบริหารโครงการพัฒนา

ท�องถิ่นตามพระราโชบาย (สพช.)

ผู�รับผิดชอบโครงการมีผู�ประสานงาน

เพื่อการดําเนินงานที่รวดเร็วขึ้น

1. เชิงปริมาณ

   - จัดซื้อวัสดุได�ตามกําหนด ร�อยละ 100

2.  เชิงคุณภาพ

    - ประโยชน8จากวัสดุต�อศูนย8ฯ ร�อยละ 100

3. เชิงเวลา

    - การจัดซื้อและเบิกจ�ายและเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร�อย

ละ 100

4 เชิงงบประมาณ

    - ค�าใช�จ�ายของโครงการเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ  93,000 บาท 

93,000.00 18,917.00 ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ8เพื่อใช�ในโครงการบริหารจัดการสํานักงานบริหารโครงการพัฒนาท�องถิ่น ตามพระรา

โชบาย (สพช.)

เป4นสถานที่ติดต�อประสานงานโครงการพัฒนาท�องถิ่นตามพระราโชบาย  เป4นงบประมาณแผ�นดิน จึงไม�สามารถซื้อ

ครุภัณฑ8ได�ด�วยตัวเอง ต�องแลกงบประมาณ

จากแหล�งอื่นก�อน

1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพด�านการบริการ

วิชาการแก�บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี

2.  เพื่อถอดบทเรียนการจัด

กระบวนการและการพัฒนาชุมชน

3.  เพื่อวางแผนการดําเนินการพัฒนา

ท�องถิ่นประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถประเมินผล

การดําเนินโครงการ สกัดข�อมูลและ

องค8ความรู�จากการลงพื้นที่ชุมชนได�

สามารถนําความรู�จากการสกัดข�อมูลไป

ต�อโครงการต�อเนื่อง ปรับปรุงวิธีการ

ดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพ โดยการ

ทําแผนการดําเนินงานในปWต�อไป

1. จํานวนบุคลากรที่เข�าร�วมกิจกรรมการพัฒนา 50 คน มีอาจารย8

และเจ�าหน�าที่เข�าร�วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง จํานวน 46 คน - 

มีอาจารย8ที่เป4นคณะทํางานลาออกหลายท�านทําให�ผลด�านปริมาณ

ไม�บรรลุตามเป?า

-บุคลากรรี่ทํางานในพื้นที่กับตัวแทนของคณะเป4นคนเดียวกันทํา

ให�ผลด�านปริมาณไม�บรรลุตามเป?า

2. องค8ความรู�จากการถอดบทเรียนการบริการวิชาการ 1 ชุด ได�

ข�อมูลจากการถอดบทเรียนในการให�บริการวิชาการ ในประเด็น 

ปiญหาในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น

ให�บรรลุเป?าหมาย จากวิธีการ Tree Problem  -ช�วงจัดกิจกรรมมี

หลายกิจกรรมทําให�อาจารย8ต�องปฏิบัติหลายภารกิจไม�สามารถเข�า

ร�วมกิจกรรมได� หรือเข�าร�วมแต�ไม�ครกระบวนการ ข�อมูลที่ได�จึงเป4น

ข�อมูลที่สรุปจากกลุ�มผู�อบรมที่เข�าร�วมครบกระบวนการ

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

154,000.00 149,402.96 1. ผู�เข�าร�วมโครงการได�มีการประเมินประสิทธิภาพการทํางานในชุมชนของโครงการตนเอง สามารถระบุปiญหาที่ส�งผล

ต�อการทําให�โครงการไม�บรรลุ และสามารถหาแนวทางในการจัดการปiญหานั้นได�

2. ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับการพัฒนา มีความรู�ในการสกัดข�อมูล โดยใช�วิธีการ Tree Problem ทําให�ทราบปiญหาที่

แท�จริงของชุมชน

3. ได�ข�อมูลจากการถอดบทเรียนในการให�บริการวิชาการ ในประเด็น ปiญหาในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อ

การพัฒนาท�องถิ่นให�บรรลุเป?าหมาย จากวิธีการ Tree Problem

ได�ข�อมูลจากการถอดบทเรียนในการให�บริการวิชาการ ในประเด็น

 ปiญหาในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น

ให�บรรลุเป?าหมาย จากวิธีการ Tree Problem

1. มีอาจารย8ที่เป4นคณะทํางานลาออกหลาย

ท�านทําให�ผลด�านปริมาณไม�บรรลุตามเป?า

2. บุคลากรรี่ทํางานในพื้นที่กับตัวแทนของ

คณะเป4นคนเดียวกันทําให�ผลด�านปริมาณไม�

บรรลุตามเป?า

3. ช�วงจัดกิจกรรมมีหลายกิจกรรมทําให�

อาจารย8ต�องปฏิบัติหลายภารกิจไม�สามารถเข�า

ร�วมกิจกรรมได� หรือเข�าร�วมแต�ไม�ครกระบวน

การ ข�อมูลที่ได�จึงเป4นข�อมูลที่สรุปจากกลุ�มผู�

อบรมที่เข�าร�วมครบกระบวนการ

ควรมีการมอบหมายผู�รับผิดชอบงานในระดับคณะ

ให�มีความชัดเจน และควรมีการจัดทําปฏิทินงาน

ร�วมกันในทุกยุทธศาสตร8

1. เพื่อลดรายจ�ายเพิ่มรายได�ของ

เกษตรกรในหมู�บ�านห�วยเกรียบ ต.ทอง

มงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

2. เพื่อน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู�การปฏิบัติตามศาสตร8

พระราชา

3. เพื่อพัฒนากลุ�มเกษตรอินทรีย8

ต�นแบบให�เกิดขึ้นในชุมชน

4. เพื่อลดปริมาณสารเคมี

หมู�บ�านห�วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จชาวชุมชนเกิดองค8ความรู�ไปพัฒนาอาชีพ ทําให�ชุมชนมีรายได�เพิ่มขึ้น1. เชิงปริมาณ ชาวชุมชนเข�าร�วมโครงการ 30 คน

2. เชิงคุณภาพ ชาวชุมชนได�รับความรู�และสามารถนําความรู�ไปใช�ให�

เกิดประโยชน8 ร�อยละ 80

99,300.00 94,913.00 ได�ชุมชนต�นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 ชุมชน คือชุมชนห�วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.

ประจวบฯ

ได�รับความรู�เพื่อนําไปสร�างรายได�เพิ่มให�แก�ชุมชน “การเลี้ยงไก�พันธ8ไข�”

กิจกรรมที่ 34 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืนตามพระราโชบาย (รุ�นที่ 2) (154,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 36 การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ�านห�วยเกรียบตามศาสตร8พระราชาสู�หมู�บ�านต�นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (99,300) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 1 ส�งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเองและผู�อื่นจังหวัดเพชรบุรี (1,000,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการที่ 33 ส�งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเองและผู�อื่นจังหวัดเพชรบุรี 
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อพัฒนาชุมชนต�นแบบความรัก 

ความสามัคคี ความเข�าใจในสิทธิหน�าที่ 

ของตนเอง และผู�อื่น ภายใต�พื้นฐาน

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8เป4น

ประมุข

2. เพื่อนําแนวทางการพัฒนาชุมชน

ต�นแบบความรัก ความสามัคคี ความ

เข�าใจในสิทธิหน�าที่ของตนเอง และ

ผู�อื่นภายใต�พื้นฐานประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย8เป4นประมุขไปเผยแพร�

ในพื้นที่ชุมชนที่มีความจําเป4นในการ

พัฒนา

หลักสูตรสร�างความรัก ความสามมัคคีในชุมชนชุมชนต�นแบบด�านความรัก ความสามัคคี 1. เชิงปริมาณ

   - ชุมชนต�นแบบความรัก ความสามัคคี ความเข�าใจในสิทธิหน�าที่ 

ของตนเอง และผู�อื่นภายใต�พื้นฐานประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย8เป4นประมุข 1 ชุมชน / 2 ชุมชน

   - ชุมชนที่มีความรัก ความสามัคคี ความเข�าใจในสิทธิหน�าที่ ของ

ตนเอง และผู�อื่นภายใต�พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8

เป4นประมุข 10 ตําบล / 10 ตําบล

2. เชิงคุณภาพ

   - แผนการพัฒนาชุมชน 10 ตําบล / 10 ตําบล 

   - รูปแบบการพัฒนาชุมชนต�นแบบรู�รักสามัคคี   10 ตําบล / 10 

ตําบล 

3. เชิงเวลา ไตรมาส 3 /ไตรมาส 3

4. เชิงงบประมาณ 1,000,0000 

บรรลุเป?าหมายร�อยละ

1,000,000.00 929,943.60 ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร�วมกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเพชรบุรี 

ร�วมกันออกแบบหลักสูตรการอบรมจํานวน 2 วัน เลือกพื้นที่ดําเนินงานโครงการ จํานวน 10 พื้นที่ ในจังหวัดเพชรบุรี 

ดังนี้

ลําดับที่ วันที่ พื้นที่

1 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ8 2562 ตําบลดอนขุนห�วย

2 7-8 กุมภาพันธ8 2562 ตําบลไร�ใหม�พัฒนา

3 22-23 กุมภาพันธ8 2562 ตําบลไร�โคก

4 2-3 มีนาคม 2562 ตําบลเขาย�อย

6 12-13 มีนาคม 2562 ตําบลปากทะเล

7 19-20 เมษายน 2562 ตําบลท�าไม�รวก

8 22-23 เมษายน 2562 ตําบลหนองหญ�าปล�อง

9 24-25 เมษายน 2562 ตําบลสองพี่น�อง

10 26-27 เมษายน 2562 ตําบลโพไร�หวาน และ ตําบลท�าเสน

ระยะที่ 2 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 มีการจัดกิจกรรมปฏิญาณตนของพสกนิกรจังหวัดเพชรบุรีสู�การเป4นจังหวัด

ต�นแบบด�านการรู�รักสามัคคี โดยการรวมเอากลุ�มชุมชนเป?าหมายที่เข�าร�วมโครงการ ชุมชนละ 100 คน 10 ชุมชน มา

ทําพิธีถวายสัตปฏิญาณตนและร�วมกันแปรอักษรเป4นคําว�า ทรงพระเจริญ และเลข ๑๐ 

ระยะที่ 3 คัดเลือกชุมชนที่มีความพร�อมและมีศักยภาพสู�ชุมชนต�นแบบ จํานวน 2 ชุมชน คือ

  - ชุมชนท�าไม�รวก อําเภอท�ายาง ชุมชนต�นแบบ 1 อําเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ

1. ปริมาณผู�เข�าร�วมอบรมมีค�อนข�างมากการ

ที่ทุกคนจะร�วมทําทุกกิจกรรมตลอดการอบรม

เป4นไปได�ค�อนข�างยาก 

2. ระยะเวลาในการอบรมนาน กระทบต�อการ

ประกอบอาชีพของกลุ�มเป?าหมายที่เลือกมา

เข�าร�วมกิจกรรม

3. การให�ความร�วมมือของแต�ละพื้นที่ มาก

น�อยไม�เท�ากัน
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อสร�างและพัฒนาชุมชนต�นแบบรู�

รัก สามัคคีฯ “น�าอยู� น�ากิน น�าเที่ยว”

2. เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนในตําบล

เป?าหมายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ8

เกิดความรัก ความสามัคคี ความเข�าใจ

ในสิทธิหน�าที่ของตนเองและผู�อื่น

3. เพื่อนําแนวทางการพัฒนาชุมชน

ต�นแบบรู�รัก สามัคคี “น�าอยู� น�ากิน น�า

เที่ยว” ไปเผยแพร�ในพื้นที่ชุมชนที่ความ

จําเป4นในการพัฒนา

1. ชุมชนต�นแบบรู�รัก สามัคคี “แบบน�า

อยู� น�ากิน น�าเที่ยว” จํานวน 1 ชุมชน 

2. ประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ8 

จํานวน 1,000 คน (10 ตําบล) ได�เข�า

ร�วมโครงการ

เกิดชุมชนเข�มแข็งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ81.เชิงปริมาณ

  1. ชุมชนต�นรู�รัก สามัคคี “แบบน�าอยู� น�ากิน น�าเที่ยว” 1 ชุมชน

  2. ตําบลเป?าหมายที่เข�าร�วมกิจกรรม 10 ตําบล

  3. ประชาชนในตําบลกลุ�มเป?าหมายเข�าร�วมกิจกรรม 1,000 คน

2. เชิงคุณภาพ

  1. รูปแบบการพัฒนาชุมชนต�นแบบ 10 ชุมชน

  2. ตําบลเป?าหมายที่เข�าร�วมกิจกรรม 10 ตําบล

482,800.00 135,610.00 1. มีการจัดอบรมให�ความรู�และอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการบริหารชุมชน การปลูกและอนุรักษ8สมุนไพร ผัก

พื้นฐาน การพัฒนาศักยภาพการท�องเที่ยวชุมชน การคัดแยกขยะและการแปรรูปขยะ การวิเคราะห8หาศักยภาพชุมชน 

เพื่อสร�างชุมชนต�นแบบรู�รัก สามัคคีฯ “น�าอยู� น�ากิน น�าเที่ยว” ณ ชุมชนหมู�บ�านรวมไทย ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ8 โดยมีประชาชนเข�าร�วม 100 คน

2. มีการจัดอบรมให�ความรู�และอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการบริหารชุมชนสู�ความรัก ความสามัคคี และสิทธิ

หน�าที่ของความเป4นพลเมือง ณ ชุมชนบ�านหนองไพรวัลย8 ตําบลศาลาลัย , อําเภอสามร�อยยอด , หมู�บ�านโพธิ์เรียง 

ตําบลกุยเหนือ อําเภอกุยบุรี , หมู�บ�านหนองกะทิง ตําบลกุยบุรี และหมู�บ�านเขาแดง ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี โดยมีผู�

เข�าอบรมทั้งสิ้น 600 คน

รูปแบบการพัฒนาชุมชนต�นแบบ และแผนการพัฒนาชุมชนใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ8

ด�านการติดต�อประสานงานกับชุมชน และการ

เบิกจ�ายงบประมาณ

    1. เพื่อส�งเสริมให�นักเรียนใน

โรงเรียนที่เข�าร�วมโครงการมีคะแนนผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทยผ�าน

เกณฑ8คะแนน ร�อยละ 50

     2. เพื่อสร�างองค8ความรู�ในการเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์คะแนนทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

 วิชาภาษาไทย

1.   เชิงปริมาณ

   - จํานวนโรงเรียนที่เข�าร�วมโครงการ จํานวน 40 โรงเรียน  

2.เชิงคุณภาพ

  - นักเรียนในโรงเรียนที่เข�าร�วมโครงการมีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทยผ�าน

เกณ8คะแนน ร�อยละ 50 โรงเรียนที่ได�คะแนนมากกว�าร�อยละ 50 มี

จํานวน 75% 

3.  เชิงเวลา

  - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 3

445,468.00 445,468.00  โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ8 โรงเรียนที่ได�คะแนนมากกว�าร�อยละ 50 มีจํานวน 75%

    1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการัดการ

เรียนรู�เพื่อการอ�านออกเขียนได�ที่เน�น

การส�งเสริมความรอบรู�เรื่องสุขภาวะ

และคุณธรรมจริยธรรม

    2. เพื่อสร�างความตระหนักต�อสุข

ภาวะของนักเรียนผ�านการจัดการเรียนรู�

เพื่อการอ�านออกเขียนได�

    3. เพื่อเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนผ�านการจัดการเรียนรู�เพื่อ

การอ�านออกเขียนได�

 1. นักเรียนอ�านออกเขียนได� ร�อยละ 85 

    2. จํานวนสื่อ/นวัตกรรมด�านการอ�านที่เน�นเรื่องสุขภาวะและ

คุณธรรมจริยธรรม ร�อยละ 80

    3. โรงเรียนต�นแบบอ�านออกเขียนได� สุขภาวะและคุณธรรม 

ร�อยละ 100

    4. ฐานข�อมูลโรงเรียนอ�านออกเขียนได� 1 ฐานข�อมูล

950,000.00 0.00 อยู�ระหว�างดําเนินโครงการ

การส�งเสริมแหล�งการเรียนรู�โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

และประจวบคีรีขันธ8ภายใต�ยกระดับคุณภาพการเรียนรู�ด�านการอ�าน

 การเขียนและการคิดวิเคราะห8ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน โดยแบ�งออกเป4นเป4น 4 กิจกรรม คือ 

  กิจกรรมที่ 1 การสํารวจ/ประเมินติดตามผลในระยะที่ 1 ตาม

ปWงบประมาณ 2561  ช�วงระหว�างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 

โดยการลงพื้นที่ติดตามงานเดิม กิจกรรมในระยะที่ 1 ตาม

ปWงบประมาณ 2561 ที่ผ�านมา  โดยสอบถาม ติดตามงานห�องสมุด  

โดยการสัมภาษณ8และบันทึกภาพก�อนและหลัง เพื่อเปรียบเทียบ

งานในระยะที่ผ�านมาจากผู�อํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน และผู�รับผิดชอบดูแลห�องสมุด โดยลงพื้นที่สํารวจ

ห�องสมุดกองทุนทั้ง 17 โรงเรียน และจัดทําเป4นกรอบในการพัฒนา

ห�องสมุด  การวิเคราะห8ความต�องการ ปiญหาที่เกิดขึ้นแล�วเสนอผล

การวิเคราะห8การพัฒนาห�องสมุดแก�คณะกรรมการ 

  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล�งการเรียนรู�(ห�องสมุด) เป4นการปรับปรุง

ห�องสมุดโรงเรียนต�นแบบให�เหมาะแก�การเรียนรู� โดยร�วมมือกับ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร8และบรรณารักษศาสตร8 คณะ

มนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 ช�วงระหว�างวันที่ 29 เมษายน- 26 

มิถุนายน 2562 โดยการลงพื้นที่ปฏิบัติจัดห�องสมุด ทําความสะอาด

กิจกรรมที่ 2 ส�งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเองและผู�อื่น (482,800) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

โครงการที่ 34 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู�ด�านการอ�านการเขียนและการคิดวิเคราะห8ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเพิ่มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (445,468) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 2 บูรณาการเพื่อพัฒนาการอ�านออกเขียนได� สุขภาวะและคุณธรรม (950,000) คณะครุศาสตร8

กิจกรรมที่ 4 การส�งเสริมแหล�งการเรียนรู�โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ8 (396,840) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนา้ที� 87



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

เพื่อจัดทําเส�นทางท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สายเกลือ จังหวัดเพชรบุรี

จํานวนผลิตภัณฑ8ที่ได�รับการพัฒนา 2 

ผลิตภัณฑ8เส�นทางท�องเที่ยว 5 เส�นทาง

รายได�ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน

กลุ�มเป?าหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 

ต�อปW

1. เชิงปริมาณ  

     - จํานวนผลิตภัณฑ8ที่ได�รับการพัฒนา ผลิตภัณฑ8 2 ผลการ

ดําเนินงาน 2 ผลภัณฑ8

2. เชิงคุณภาพ   

     - เส�นทางท�องเที่ยว เส�นทาง 5 ผลการําเนินงาน 5 เส�นทาง

580,000.00      1 วางแผนการดําเนินงาน

     2 ประสานงานร�วมกับหน�วยงานต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง

     3 สํารวจข�อมูลพื้นฐานของชุมชนโดยพิจารณาร�วมกับข�อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง

     4 จัดเวทีประชาคมเพื่อสําตรวจความต�องการของชุมชน

     5 ประสานงานและลงพื้นที่เพื่อประชุมกรรมการเพื่อชี้แจงเป?าหมายดําเนินการให�มีความเข�าใจตรงกัน

     6 ประสานความร�วมมือและแบ�งส�วนผู�รับผิดชอบทุกภาคส�วนประชุมกําหนดแผนการทํางานให�สอดคล�องกับ

ยุทธศาสตร8

     7 จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส�วน

     8 ดําเนินโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ 4 อําเภอ เขตจังหวัดเพชรบุรี ได�แก�

           - หมู�บ�านเกลือทะเล (Sea Salt Valley) อ.บ�านแหลม จ.เพชรบุรี

โดยการคัดเลือกพื้นที่ดําเนินโครงการเนื่องจากปiญหาราคาเกลือทะเลตกต่ํา ในปW 2558-2559 ได�มีการดําเนินโครงการ

แบบต�อเนื่องร�วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ8 ชุมนุมสหกรณ8เกลือทะเลไทย สหกรณ8เกลือทะเลไทย จํากัด และ

ผู�ประกอบการเกลือได�ดําเนินการจัดทําโครงการต�อเนื่อง พร�อมทั้งได�รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ�มภาคกลาง

ตอนล�าง 2 ในปWงบประมาณ 2560-2561 และในปWงบประมาณ 2562 นี้ได�รับงบประมาณสนับสนุนด�านการจัดทํา

มาตรฐานเกลือทะเลไทยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ8 ซึ่งในปiจจุบันอยู�ระหว�างการดําเนินการสร�างความรู�ความ

เข�าใจและแนวทางปฏิบัติเพื่อการทํานาเกลือที่ดี ยกระดับเกลือทะเลและผลิตภัณฑ8สู�มาตรฐาน และเสริมหนุนให�เกิด

การท�องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ ด�วยการใช�ทรัพยากรและศักยภาพภายในชุมชน

      - โรงเรียนผู�สูงอายุหาดเจ�าสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

โดยการคัดเลือกพื้นที่ดําเนินโครงการเนื่องจากเป4นพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ 1 คณะ 1 อําเภอ ตามนโยบายของ

 ยกระดับเส�นทางท�องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงเกษตรโดยการ

เชื่อมโยงแหล�งท�องเที่ยวเข�าด�วยกันเป4นเครือข�ายเส�นทาง

ท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือ ภายใต�กรอบการดําเนินการ THAI 

(T-Tourism, H-Health, A-Agricultural, I-Integration)การบูร

ณาการเส�นทางท�องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพใน 4อําเภอ ได�

เส�นทางท�องเที่ยวไม�ต่ํากว�า 5 เส�นทาง ได�แก�

1. หมู�บ�านเกลือทะเล (Sea Salt Valle) อ.บ�านแหลม จ.เพชรบุรี 

2. โรงเรียนผู�สูงอายุหาดเจ�าสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

3. ครัวสีเขียวบ�านในดง อ.ท�ายาง จ.เพชรบุรี

4. สวนสมุนไพรและแหล�งโอโซนธนาคารต�นไม� 3 อย�างประโยชน8

 4 อย�างตําบลป6าเด็ง อ.แก�งกระจาน จ.เพชรบุรี

ดําเนินงานตามที่ได�แบ�งงานประสานความร�วมมือผู�รับผิดชอบทุก

ภาคส�วนประชุมกําหนดแผนการทํางานให�สอดคล�องกับ

ยุทธศาสตร8 เริ่มแผนดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 ในการพัฒนา

สินค�า/กิจกรรมประจําเส�นทาง จุดท�องเที่ยวใหม�ๆ แผนที่

ท�องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ ดําเนินกิจกรรมทดสอบเส�นทาง

ท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือ และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ8

เผยแพร�การจัดการท�องเที่ยวทุกเส�นทางให�ประชาคมได�ทราบ

เส�นทางได�แก� 1)ป6าเด็ง-บ�านในดง, 2)บ�านในดง-หาดเจ�าสําราญ, 

สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ไม�เอื้ออํานวยต�อ

การลงพื้นที่

1. เพื่อพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวเชิง

สุขภาพสายเกลือตําบลบางขุนไทร

2. เพื่ออบรมให�ความรู�และฝ&ก

ปฏิบัติการพัฒนาแพคเก็จจิ้งสินค�าเชิง

สุขภาพสายเกลือของตําบลบางขุนไทร

ได�พัฒนามูลค�าผลิตภัณฑ8เพื่อสุขภาพ ได�แก� ผักปลอดสารพิษ1. ประชาชนในชุมชนมีความรู�และเจต

คติที่ดีต�อการดูแลสุขภาพ การไม�ใช�

สารเคมี และลงทะเบียนปลูกผักปลอด

สารพิษเพิ่มขึ้น 10 ครัวเรือน

2. กลุ�มเป?าหมายที่เข�าร�วมโครงการมี

รายได�เพิ่มขึ้นร�อยละ 80

3. กลุ�มเป?าหมายที่เข�าร�วมโครงการมี

การขยายผลการปลูกผักปลอดสารพิษ

ให�แก�เพื่อนบ�าน ทําให�มีการลงทะเบียน

ปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น 3 ครัวเรือน

4. ผู�ใหญ�บ�านที่เข�าร�วมโครงการมีความ

ประสงค8จะขยายผลการปลูกผักปลอด

สารพิษให�แก�หมู�บ�านในความรับผอด

ชอบ 1 หมู�บ�าน

1. เชิงปริมาณ  

          ระดับความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย ร�อย

ละ 80  ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

2. เชิงคุณภาพ  

          1.จํานวนผลิตภัณฑ8ทางการท�องเที่ยว เป?าหมาย ไม�น�อย

กว�า 1 ชิ้น    ผลการดําเนินงาน 1 ชิ้น

          2. รายได�ของชุมชนเพิ่มขึ้น (จากจํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ) 

เป?าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ10    ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 80

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 3 ผล

การดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3

4. เชิงงบประมาณ 70,000 บาท เบิกจ�ายจริง 69,022 บาท 

คงเหลือ 978 บาท

70,000.00 69,022.00 1. ประชาชนในชุมชนมีความรู�และเจตคติที่ดีต�อการดูแลสุขภาพ การไม�ใช�สารเคมี และลงทะเบียนปลูกผักปลอด

สารพิษเพิ่มขึ้น 10 ครัวเรือน

2. กลุ�มเป?าหมายที่เข�าร�วมโครงการมีรายได�เพิ่มขึ้นร�อยละ 80

3. กลุ�มเป?าหมายที่เข�าร�วมโครงการมีการขยายผลการปลูกผักปลอดสารพิษให�แก�เพื่อนบ�าน ทําให�มีการลงทะเบียน

ปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น 3 ครัวเรือน

4. ผู�ใหญ�บ�านที่เข�าร�วมโครงการมีความประสงค8จะขยายผลการปลูกผักปลอดสารพิษให�แก�หมู�บ�านในความรับผิดชอบ 1

 หมู�บ�าน

1. ความรู�และเจตคติที่ดีต�อการดูแลสุขภาพ จากการไม�บริโภค

ผักที่ใส�สารเคมี 

2. ความรู�และเจตคติที่ดีต�อการปลูกผักปลอดสารพิษ

3. ความรู�และเจตคติที่ดีต�อการยกระดับมูลค�าสินค�า และ

ผลิตภัณฑ8

การจัดสรรเวลาในการรวมตัวกันของ

เกษตรกรทําได�ยาก

บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่

เกี่ยวข�อง และนํานักศึกษาลงไปปฏิบัติงานจริงใน

ชุมชน จะช�วยในเรื่องความต�อเนื่องของการผลิต 

และการตลาด รวมถึงการเพิ่มรายได� และ

ประสบการณ8ให�แก�ชุมชนและนักศึกษา

1. เพื่อพัฒนาเส�นทางท�องเที่ยวเชิง

สุขภาพสายเกลือ…

2. เพื่ออบรมให�ความรู�และฝ&กปฏิบัติใน

การจัดการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสาย

เกลือ

พัฒนามูลค�าผลิตภัณฑ8ของชุมชน  

ผลผลิตกาแฟท�องถิ่นและชาหญ�าหวาน

เพื่อสุขภาพ

ได�เส�นทางการท�องเที่ยวชุมชนท�องพง

ไพรวิถีคนกับป6าบ�านป6าเด็ง

1. เชิงปริมาณ   ผู�เข�าร�วมโครงการ ผู�เข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย 80

 ผลการดําเนินงาน 85

2. เชิงคุณภาพ   ผลิตภัณฑ8ทางท�องเที่ยว เป?าหมาย 2 ชิ้น ผลการ

ดําเนินงาน 3

150,000.00 40,000.00 1. การลดต�นทุนการผลิตของชาวเกษตรกร การทําปุ|ยหมัก การลดรายจ�าย และการเพิ่มรายได�ของเกษตรกรการ

ส�งเสริมสร�างการเกษตรปลอดภัยของชุมชน โดยลดการใช�สารเคมีและปรับเปลี่ยนการใช�สารชีวภาพ เพื่อเข�าสู�เกษตร

ปลอดภัย   ในการเพาะปลูกพืช รวมถึง สวนทุเรียน  ขนุน แผนพัฒนาเส�นทางการท�องเที่ยวเชิงสวนเกษตรอินทรีย8 ป6า

บ�านป6าเด็ง

2. อบรมการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค�าของชุมชน กล�วยฉาบหักมุก  ขนุนทอดกรอก พร�อมสินค�าของชุมชนแบบใหม�

 ในผลผลิตกาแฟ (ตรากาแฟป6าเด็ง)    การทําชาหญ�าหวาน  ชาดอกกาแฟ  เป4นต�น ไป

1. กระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค�าของชุมชนและตัว

เกษตรกร เช�น  กล�วยฉาบหักมุก  ขนุนทอดกรอก พร�อมสินค�า

ของชุมชนแบบใหม� ภายใต�อัตลักษ8ของท�องถิ่น ในผลผลิตกาแฟ 

(ตรากาแฟป6าเด็ง)    การทําชาหญ�าหวาน  ชาดอกกาแฟ  เป4นต�น

 ไป

2. เส�นทางการท�องเที่ยวเชิงสวนเกษตรอินทรีย8ป6าบ�านป6าเด็ง 

เกษตรกรการส�งเสริมสร�างการเกษตรปลอดภัยของชุมชน โดยลด

การใช�สารเคมีและปรับเปลี่ยนการใช�สารชีวภาพ ในสวนเกษตร 

เพื่อเข�าสู�เกษตรปลอดภัย ในพื้นที่ป6าเด็ง

1. ช�วงระยะเวลาที่มีอย�างจํากัดจึงทําให�

คณะทํางานประสานงานรกับช�วงกิจกรรมไม�

ตรงกันระหว�างชุมชนพื้นที่

2.  พื้นที่มีเวลาที่ไม�ตรงกับกรอบแนวทางการ

จัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว� เนื่องจาก

การประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่

ควรสามารถปรับแผนกิจกรรมได�อย�างตามความ

เหมาะสมกับช�วงระยะเวลาของพื้นที่เพื่อให�ได�งาน

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเส�นทางท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือทะเลไทย (580,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการที่ 36 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสินค�าเชิงสุขภาพสายเกลือทะเลไทยของตําบลบางขุนไทร (70,000) คณะพยาบาลศาสตร8

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเส�นทางท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือทะเลไทย (150,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อพัฒนาศูนย8บริการและการ

จัดการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่

ตําบลหาดเจ�าสําราญ บนเส�นทาง

ท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือทะเลไทย

2. เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก�ประชาชนและ

ชุมชนจากการพัฒนาบริการเชิงสุขภาพ

 และการจัดการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สายเกลือทะเลไทยอย�างมั่นคงและยั่งยืน 

3. เพื่อยกระดับภาวะสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

จัดการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือ

ทะเลไทย

4. เพื่อพัฒนาชุมชนต�นแบบการจัดการ

ท�องเที่ยวสุขภาพดีวิถีไทยชายทะเลฝi�ง

ตะวันออก

1. ศูนย8บริการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จํานวน 1 แห�ง

2. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 40 คน

3. จํานวนรูปแบบบริการเชิงสุขภาพ 

อย�างน�อย 2 รูปแบบ

4. ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับการพัฒนา

และนําความรู�ไปใช�ประโยชน8ได� ไม�น�อย

กว�าร�อยละ 80

5. ผู�สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตาม

หลัก 3 อ. 2 ส. ได�ดีขึ้น ไม�น�อยกว�าร�อย

ละ 80

6. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการ

 ระดับดีขึ้นไป ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80

รายได�ที่เพิ่มขึ้นของผู�เข�าร�วมโครงการ 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 10

1. เชิงปริมาณ  

          -จํานวนศูนย8บริการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป?าหมาย 1 ศูนย8 

 ผลการดําเนินงาน 1 ศูนย8

          -จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย 40 คน  ผลการ

ดําเนินงาน 40 คน

          -จํานวนรูปแบบบริการเชิงสุขภาพ เป?าหมาย อย�างน�อย 2 

รูปแบบ  ผลการดําเนินงาน 3 รูปแบบ

          -รายได�ที่เพิ่มขึ้นของผู�เข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย ร�อยละ 

10  รอผลการประเมิน

2. เชิงคุณภาพ  

          -ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับการพัฒนาและนําความรู�ไปใช�

ประโยชน8ได� เป?าหมาย  ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 45

          -ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการ ระดับดีขึ้นไป 

เป?าหมาย ร�อยละ 80  ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 3 ผล

การดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3

4. เชิงงบประมาณ 300,000 บาท เบิกจ�ายจริง 300,000 บาท 

คงเหลือ 0 บาท

300,000.00 300,000.00   ผลการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย8บริการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนหาดเจ�าสําราญ ระหว�างวันที่ 11 กุมภาพันธ8 – 

30 เมษายน 2562

1.พัฒนาศูนย8บริการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนหาดเจ�าสําราญ 

2.จัดอบรมหลักสูตรนวดสปาเพื่อสุขภาพและการออกกําลังกายริมชายหาด ระหว�างวันที่ 11 กุมภาพันธ8 – 1 เมษายน 

2562 

3. จัดทําสื่อการสอนและประชาสัมพันธ8โครงการในรูปแบบคลิปวิดีโอเผยแพร�ในสื่อออนไลน8 เช�น ลายน8 ยูทูป

4. จัดทําโบรชัวร8ประชาสัมพันธ8บริการของศูนย8

1. การดําเนินโครงการพัฒนาศูนย8บริการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ชุมชนหาดเจ�าสําราญให�ประสบผลสําเร็จ จําเป4นอย�างยิ่งที่จะต�อง

ประสานความร�วมมืออย�างใกล�ชิดกับองค8กรและหน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง ได�แก� เทศบาลตําบลหาดเจ�าสําราญ โรงพยาบาล

ส�งเสริมสุขภาพตําบลหาดเจ�าสําราญ ชมรมผู�ประกอบการร�านค�า

หน�าหาดเจ�าสําราญ ชมรม อสม. ชมรมผู�สูงอายุ รวมทั้งผู�นําใน

ชุมชน เช�น กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ประธานกลุ�มต�างๆ ในชุมชน เพื่อ

สร�างการมีส�วนร�วมและความรู�สึกการเป4นเจ�าของ

2. การจัดกิจกรรมอบรมตามหลักสูตรนวดสปาเพื่อสุขภาพและ

การออกกําลังกายริมชายหาด จําเป4นอย�างยิ่งที่ต�องยึดผู�เรียนเป4น

ศูนย8กลางและมีการปรับเปลี่ยนเวลาให�สอดคล�องกับบริบทของ

พื้นที่และเวลาว�างของผู�เข�ารับการอบรม เนื่องจากส�วนใหญ�เป4น

ผู�ประกอบการและผู�ที่ทํางานรับจ�างใช�แรงงานอยู�บริเวณชายหาด

เจ�าสําราญอยู�ก�อนแล�ว ผู�รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมควรให�

ความสําคัญในการค�นหาความต�องการที่แท�จริงและตอบสนอง

ความต�องการเหล�านั้น จึงจะทําให�ผู�เข�ารับการอบรมเกิดความ

สนใจและมีแรงจูงใจในการเข�าร�วมกิจกรรมอย�างต�อเนื่องตั้งแต�

ต�นจนจบหลักสูตรโดยไม�ล�มเลิกหรือถอนตัวกลางคัน

1. ปiญหากระบวนการอนุมัติโครงการล�าช�าทํา

ให�การดําเนินงานบางกิจกรรมอาจไม�เป4นไป

ตามแผน 

2. เนื่องจากตําบลหาดเจ�าสําราญเป4นแหล�ง

ท�องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห�งหนึ่งของจังหวัด

เพชรบุรี ประชาชนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพ

ประจํา ทําให�ไม�มีเวลาในการเข�าร�วมกิจกรรม

เต็มเวลาตามกําหนดการที่จัดให� เป4นเหตุให�มี

กลุ�มผู�เข�าร�วมกิจกรรมบางส�วนไม�สามารถผ�าน

การอบรมตามที่หลักสูตรกําหนด ทําให�ไม�

สามารถสําเร็จการอบรมและรับใบ

ประกาศนียบัตรการสําเร็จหลักสูตรได� 

3. จากการประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของชุมชน

เพื่อหาข�อสรุปเป4นแนวทางในด�านการบริหาร

จัดการ และการจัดระบบการให�บริการของ

ศูนย8บริการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งไม�

สามารถดําเนินการได�โดยคณะพยาบาลศาสตร8

เท�านั้น ยังขาดหน�วยงานที่เป4นเจ�าภาพหลักที่

ชัดเจนในชุมชน

1. ในการจัดกิจกรรมในครั้งต�อไปควรปรับเวลา

เหลือครั้งละ 3 ชั่วโมง/วันในช�วงเวลาเช�าตามความ

สะดวกของผู�ร�วมกิจกรรม 

2. ควรมีการประสานความร�วมมือกับระหว�างกลุ�ม

ผู�ประกอบการ เทศบาลตําบลหาดเจ�าสําราญ และ

โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลหาดเจ�าสําราญ 

เพื่อร�วมกันเป4นเจ�าภาพหลัก วางแนวทางในการ

พัฒนามีคุณภาพยิ่งขึ้น และผลักดันให�เกิดการ

รวมกลุ�มเป4นวิสาหกิจชุมชนต�อไป

3. ควรมีการพัฒนาต�อยอดให�ผู�ผ�านการอบรมและ

ได�นําไปประกอบอาชีพจริงในพื้นที่ได�รับการอบรม

หลักสูตรการนวดที่ผ�านการรับรองมาตรฐานจาก

กระทรวงสาธารณสุข และสนับสนุนให�ผู�ผ�านการ

อบรมเข�ารับการทดสอบมาตรฐานฝWมือแรงงาน

แห�งชาติระดับที่ 1 ด�านการนวดต�อไป 

9.4 เสนอให�ทางเทศบาลหาดเจ�าสําราญวางแผน

จัดสรรงบประมาณเพื่อร�วมสนับสนุนการจัด

กิจกรรมพัฒนาอย�างต�อเนื่องจนเป4นชุมชนต�นแบบ

ด�านการจัดบริการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพต�อไป

1.เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สําหรับเก็บเกี่ยวตาลโตนด

2.เพื่อถ�ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ให�กับชุมชนได�นําไปใช�ในเก็บเกี่ยว

ตาลโตนดและแปรรูปผลิตภัณฑ8จาก

ตาลโตนด

3. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการพึ่งพา

ตนเองของชุมชนตาลโตนดได�อย�าง

ยั่งยืน และสามารถใช�เป4นแนวทาง

ให�กับชุมชนเกษตรกรอื่นๆ นําไปปฏิบัติ

ได�

1. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสําหรับเก็บ

เกี่ยวตาลโตนด

2. ถ�ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ให�กับชุมชนได�นําไปใช�ในเก็บเกี่ยว

ตาลโตนด

3. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการพึ่งพา

ตนเองของชุมชนตาลโตนดได�อย�าง

ยั่งยืน และสามารถใช�เป4น แนวทาง

ให�กับชุมชนเกษตรกรอื่นๆ นําไปปฏิบัติ

ได� (ชุมชนที่ได�การพัฒนาเป4นต�นแบบ  

ต.หนองกะปุ อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี)

เพื่อเป4นต�นแบบแนวปฏิบัติในการ

พึ่งพาตนเองของชุมชนตาลโตนดได�

อย�างยั่งยืน

1. เชิงปริมาณ

        1) จํานวนชุมชนที่ได�รับการพัฒนา จํานวน 1 ชุมชน

        2) จํานวนต�นแบบนวัตกรรม  จํานวน 1 ชุด

        3) จํานวนเกษตรกรในชุมชนมีส�วนร�วมในการชี้แจงปiญหา

และความต�องการเทคโนโลยี ร�อยละ 80

800,000.00 109,440.00    คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได�ดําเนินโครงการโดยตามลําดับขั้นตอนดังนี้

    1. ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมปiญหาที่เกี่ยวข�องกับตาลโตนด ด�วยวิธีการดังนี้

        1.1 สัมภาษณ8เกษตรกรตาลโตนด ในพื้นที่อําเภอบ�านลาดและจังหวัดใกล�เคียง

        1.2 ทําแบบสํารวจปiญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรตาลโตนด

    2. สํารวจเครื่องมือในการทําตาลโตนด วิถีชาวบ�านในการทําตาลโตนดในปiจจุบัน

    3. ประสานความร�วมมือและแบ�งส�วนผู�รับผิดชอบทุกภาคส�วนประชุมกําหนดแผนการทํางานให�สอดคล�องกับ

ยุทธศาสตร8

    4. จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส�วน

    5. จัดการระดมความคิดเห็นจากเกษตรกรตาลโตนด และออกแบบสํารวจเกษตรกรตาลโตนด เพื่อให�ทราบถึง

ปiญหาอย�างทั่วถึงและรวดเร็ว

    6. อบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมตาลโตนดเพื่อช�วยเกษตรกรสวนตาลโตนด” อีกทั้งยังอบรมเชิง

ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถนํามาประยุกต8ใช�กับกระบวนการผลิตตาลโตนดอีกด�วย วันที่ 21 สิงหาคม 2562 

เวลา 8.00-17.00 น. ณ หมู� 2 ต.หนองกะปุ อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผู�เข�าอบรม ไม�ต่ํากว�า 60 คน

    7. อบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “ถ�ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับนวัตกรรมตาลโตนด” โดยมีวัตถุประสงค8ในการถ�ายทอด

เครื่องมือในเก็บผลิตผลิตที่ได�จากตาลโตนด เพื่อลดปiญหาการขาดแคลนแรงงานคนของเกษตรกร อีกทั้งยังเป4นการ

ประชาสัมพันธ8มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให�เป4นที่รู�จักอีกด�วย

  อาจารย8ในคณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ได�นําองค8ความรู�เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ได�รับนํามาต�อยอด

งานวิจัยให�มีประสิทธิภาพและแก�ปiญหาภายในท�องถิ่นจังหวัด

เพชรบุรีและจังหวัดใกล�เคียง

กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนาศูนย8บริการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนหาดเจ�าสําราญ บนเส�นทางท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือทะเลไทย (300,000) คณะพยาบาลศาสตร8

กิจกรรมที่ 7 ยกระดับคุณค�าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนตาลโตนดตลอดห�วงโซ�คุณค�า (Value Chain) ระยะที่ 1 (โครงการตามบริบทของตนเอง) (800,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 9 การเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ8กุ�งเคยของอําเภอบ�านแหลมจังหวัดเพชรบุรี (600,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ8กุ�งเคยของ

อําเภอบ�านแหลมจังหวัดเพชรบุรีที่

ได�รับการพัฒนา 2 ผลิตภัณฑ8

2. รายได�ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน

กลุ�มเป?าหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 

ต�อปW

ผลิตภัณฑ8ที่ได�รับการพัฒนา 2 

ผลิตภัณฑ8

รายได�ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน

กลุ�มเป?าหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 

ต�อปW

1. เชิงปริมาณ  

     - จํานวนผลิตภัณฑ8 ผลิตภัณฑ8 2 ผลการดําเนินงาน 2 ผลิตภัณฑ8

2. เชิงคุณภาพ   

     - ผลิตภัณฑ8ได�รับการพัฒนายกระดับชุมชน 1 ชุมชร  ผลการ

ดําเนินงาน 1ชุมชน

600,000.00      1. วางแผนการดําเนินงาน

     2. ประสานงานร�วมกับหน�วยงานต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง

     3. สํารวจข�อมูลพื้นฐานของชุมชนโดยพิจารณาร�วมกับข�อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง

     4. จัดเวทีประชาคมเพื่อสําตรวจความต�องการของชุมชน

     5. ประสานงานและลงพื้นที่เพื่อประชุมกรรมการเพื่อชี้แจงเป?าหมายดําเนินการให�มีความเข�าใจตรงกัน

     6. ประสานความร�วมมือและแบ�งส�วนผู�รับผิดชอบทุกภาคส�วนประชุมกําหนดแผนการทํางานให�สอดคล�องกับ

ยุทธศาสตร8

     7. จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส�วน

     8. ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

          - พัฒนาบุคลากรโดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับกุ�งเคยและผลิตภัณฑ8 จํานวน 40 คน

          - พัฒนากระบวนการ ยกระดับกระบวนการผลิตโดยใช�นวัตกรรมแผงตากเคยอัจฉริยะที่ถูกสุขลักษณะอนามัย

ต�นแบบร�วมกับผู�ประกอบการ

          - พัฒนาสินค�า ยกระดับภูมิปiญญาสร�างมูลค�าเพิ่มด�วยการพัฒนาผลิตภัณฑ8จากเคยสนองความต�องการของ

ชุมชนไม�น�อยกว�า 2 ชิ้นงาน

          - พัฒนาการตลาด เพิ่มการเข�าถึงข�อมูลสินค�าด�วย QR Code และจัดทําฐานข�อมูลด�านการผลิตทําการตลาด

ธุรกิจเพื่อสังคม ขอรับการสนับสนุนสินค�าประมงพื้นบ�านที่เป4นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และภูมิสังคมของชุมชนชายฝi�ง 

บทเรียนชุมชนด�านการอนุรักษ8

     9. ติดตามดูแลความก�าวหน�าโครงการ

     10. กิจกรรมถอดบทเรียนและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อดําเนินกิจกรรมในรุ�นถัดไป

ดําเนินการลงพื้นที่สํารวจสถานการณ8ประมงเคยและการผลิตแปร

รูปกะป} ประสานผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายในชุมชนเพื่อเก็บข�อมูล

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 62 วันที่ 13

 พฤษภาคม 62และ 10 , 29 , 30มิถุนายน 62ณ บางขุนไทรหมู�ที่

 2 , 3, 8 , 9 และ 10 อําเภอบ�านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตาม

ขั้นตอนดังนี้

     1. พัฒนาบุคลากรโดยจัดการเวทีระดมสมองร�วมกับชาวบ�าน

ในการค�นหาแนวทางจัดการทรัพยากรกุ�งเคยจํานวน 42 คน 

ประกอบด�วยชาวบ�านในชุมชน 10 คนและนักศึกษาสาขาพัฒนา

ชุมชน จํานวน 32 คนผ�านกระบวนการวิจัยแบบมีส�วนร�วม

     2. พัฒนาการผลิตสินค�ากะป}เคยอนามัยโดยการลงตรวจ

เยี่ยมและให�คําแนะนําในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให�ถูก

สุขลักษณะมากยิ่งขึ้นจํานวน 10 รายและยกระดับภูมิปiญญา

สร�างมูลค�าเพิ่มด�วยการพัฒนาผลิตภัณฑ8เคยเพื่อสนองความ

ต�องการของชุมชนไม�น�อยกว�า 2 ชิ้นงานได�แก� กะป}ก�อน น้ําเคยผง

     3. พัฒนาการตลาด เพิ่มการเข�าถึงข�อมูลสินค�าด�วย QR 

Code และจัดทําฐานข�อมูลด�านการผลิตทําการตลาดธุรกิจเพื่อ

สังคม ขอรับการสนับสนุนสินค�าประมงพื้นบ�านที่เป4นมิตรกับ

สิ่งแวดล�อม เนื่องจากผลิตผลจากเคยเป4นการจับจากธรรมชาติ 

เนื่องจากปWนี้สภาพอากาศร�อนจัด สลับกับมี

พายุฝนฟ?าคะนองเป4นระยะ ทําให�ปริมาณการ

เกิดของกุ�งเคยคลาดเคลื่อนไปจากเดิมคือ 

ปกติกุ�งเคยจะเกิดและว�ายเข�าสู�ประมาณต�น

เดือนพฤษภาคม แต�ในปWนี้กุ�งเคยว�ายเข�าสู�

ชายฝi�งประมาณปลายเดือนมิถุนายน ทําให�

การดําเนินงานล�าช�า

คณะผู�ดําเนินงานได�สลับขั้นตอนการแปรรูปขึ้นมา

ก�อนเพื่อจัดเวทีการอบรมชาวบ�าน แล�วจึงถอด

องค8ความรู�ในการประมงและแปรรูปเคย

เพื่อพัฒนาสมรรถนะแรงงานในพื้นที่

จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ8 

ตาม 10 อุตสาหกรรมเป?าหมาย

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะ

ทางด�านหุ�นยนต8ในโรงงานอุตสาหกรรม

2. เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะ

วิชาชีพในด�าน Network

3. เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะ

วิชาชีพในการออกแบบและติดตั้ง 

ระบบสายดิน ระบบไฟฟ?า

 พัฒนาและยกระดับสมรรถนะในพื้นที่

จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ8 ให�

ตรงตามตาม 10 อุตสาหกรรมเป?าหมาย

1. เชิงปริมาณ

        1) จํานวนชุมชนที่ได�รับการพัฒนา จํานวน 1 ชุมชน

        2) จํานวนต�นแบบนวัตกรรม  จํานวน 1 ชุด

        3) จํานวนเกษตรกรในชุมชนมีส�วนร�วมในการชี้แจงปiญหา

และความต�องการเทคโนโลยี ร�อยละ 80

656,000.00 302,528.22 คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได�ดําเนินโครงการโดยตามลําดับขั้นตอนโดยมีแผนการดําเนินงาน 

ดังนี้

1. วางแผนการดําเนินงาน

2. ประสานงานร�วมกับหน�วยงานต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง

3. สํารวจข�อมูลพื้นฐานของชุมชนโดยพิจารณาร�วมกับข�อมูล

พื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง

4. จัดเวทีประชาคมเพื่อสํารวจความต�องการของชุมชน

5. ประสานงานและลงพื้นที่เพื่อประชุมกรรมการเพื่อชี้แจง

เป?าหมายดําเนินการให�มีความเข�าใจตรงกัน

6. ประสานความร�วมมือและแบ�งส�วนผู�รับผิดชอบทุกภาคส�วน

ประชุมกําหนดแผนการทํางานให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร8

7. จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการบูรณาการการทํางานกับทุกภาค

ส�วน

8. ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ณ สวนตาลลุงถนอม อําเภอบ�าน

ลาด จังหวัดเพชรบุรี

9. ติดตามดูแลความก�าวหน�าโครงการ

10. กิจกรรมถอดบทเรียนและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อ

ดําเนินกิจกรรมในรุ�นถัดไป

สืบเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีโครงการยุทธศาสตร8ต�นแบบเมือง

เศรษฐกิจสร�างสรรค8 เมืองเพชรบุรีเมืองตาลโตนด พ.ศ. 

2555-2559 โดยได�รับความร�วมมือจากทุกภาคส�วน ในการนี้

อาจารย8ในคณะวิศวกรรมศาสตร8และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได�นําองค8ความรู�

เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ได�รับนํามาต�อยอด

งานวิจัยให�มีประสิทธิภาพและแก�ปiญหา

ภายในท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด

ใกล�เคียง

1. เพื่อให�การท�องเที่ยวบ�านสามเรือน 

และยางน้ํากลัดใต� มีความน�าสนใจและ

ทันสมัยมากขึ้น

 2. เพื่อให�ชาวชุมชนสามารถจัดการ

ท�องเที่ยวได�ด�วยตนเอง

นําความรู�ทางวิชาการเข�าไปสนับสนุน 

ส�งเสริมเพื่อให�เกิดความน�าสนใจและ

ยกระดับการท�องเที่ยวบ�านสามเรือน

ชาวชุมชนสามารถจัดการท�องเที่ยวเอง

ได�และอนุรักษ8วัฒนธรรมได�อย�างยั่งยืน

1. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู�เข�าร�วมกิจกรรม เป?าหมาย ระดับ

 3.51 ผลการดําเนินงาน 4.82 

เชิงคุณภาพ

 1. มีการนําสื่อดิจิตอลไปพัฒนาการท�องเที่ยว เป?าหมาย อย�างน�อย

 2 รูปแบบ ผลการดําเนินงาน 1) ช�วยพัฒนาเส�นทางท�องเที่ยวให�มี

ความน�าสนใจ สวยงาม โดดเด�นมากที่สุด และช�วยทําให�

นักท�องเที่ยวสามารถทดลองเที่ยวแบบเสมือนจริงตามเส�นทางบนจอ

 smart phone ก�อนที่จะไปท�องเที่ยวจริงๆในพื้นที่ 2) ทําระบบ qr

 code ช�วยให�การเข�าถึงข�อมูลหรือการซื้อขายผลิตภัณฑ8ในเส�นทาง

ท�องเที่ยว

100,000.00 100,000.00  1. มีแผนที่เส�นทางท�องเที่ยวที่น�าสนใจ โดดเด�น ทันสมัย 

 2. มีนักท�องเที่ยวมาที่บ�านสามเรือนเพิ่มขึ้น 

 3. มีการจําหน�ายสินค�าในเส�นทางท�องเที่ยวได�มากขึ้น

เวลาในการจัดกิจกรรมของชาวชุมชนไม�ค�อย

ว�างตรงกัน ทําให�ต�องลงพื้นที่หลายครั้งเพื่อได�

ข�อมูลที่ถูกต�องครบถ�วน

1. ควรจัดกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง

2. คณะควรมีการติดตามผลการอบรมอย�าง

ต�อเนื่องแล�ว และนํามาปรับปรุงในการอบรมครั้ง

ต�อไป

กิจกรรมที่ 10 ศูนย8พัฒนาสมรรถนะแรงงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ8 ตาม 10 อุตสาหกรรมเป?าหมาย ระยะที่ 1 (656,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 12 โครงการพัฒนาเส�นทางท�องเที่ยวโดยใช�สื่อดิจิตอลเพื่อการยกระดับการท�องเที่ยวชุมชน (100,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 / ผศ.พจนารถ

กิจกรรมที่ 13 การเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ8แปรรูปจากกล�วยเพื่อใช�ประโยชน8เชิงพาณิชย8ในชุมชนบ�านหนองมะกอก อ. แก�งกระจาน จ.เพชรบุรี (50,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อให�กลุ�มชุมชนบ�านหนองมะกอก 

มีความรู�ในการพัฒนาผลิตภัณฑ8อาหาร

ว�างเพื่อสุขภาพจากกล�วยน้ําว�าสุก

2. เพื่อให�กลุ�มชุมชนบ�านหนองมะกอก 

มีความรู�ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ8

อาหารที่ได�จากการผลิตภัณฑ8อาหารว�าง

เพื่อสุขภาพจากกล�วยน้ําว�าสุก

3. เพื่อให�กลุ�มชุมชนบ�านหนองมะกอก 

มีความรู�ทางด�านคุณค�าทางโภชนาการ

ของอาหาร

4. เพื่อให�กลุ�มชุมชนบ�านหนองมะกอก 

มีความรู�ทางด�านการสุขาภิบาลและ

อาหารปลอดภัย

5. เพื่อให�กลุ�มชุมชนบ�านหนองมะกอก 

มีความรู�ในช�องทางการจัดจําหน�าย

ผลิตภัณฑ8ช�องทางอื่นๆ ได�แก� ช�องทาง

คาร8มาร8ทช็อป ช�องทางร�านค�าแบบ

ดั้งเดิม หรือร�านค�าตัวแทนจําหน�าย 

และช�องทางการจัดจําหน�ายแบบ

1. เชิงปริมาณ

   1. จํานวนชุมชนเป?าหมายที่ได�รับการพัฒนาโดยคณะ

วิทยาศาสตร8ฯ 1 ชุมชน / 1 ชุมชน

   2. ผลิตภัณฑ8อาหารว�างเพื่อสุขภาพจากกล�วยน้ําว�าสุก 1 ชิ้นงาน

 / 1 ชิ้นงาน

   3. จํานวนรายได�ที่เพิ่มขึ้นของชุมชน  > ร�อยละ 5 /ร�อยละ 30

2. เชิงคุณภาพ

   1. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม > ร�อยละ 80 / 89.50

   2. การนําความรู�ไปต�อยอดผลิตภัณฑ8ท�องถิ่น  1 ชนิด / 1 ชนิด

3. เชิงเวลา

    1. กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาศ 3 /ไตร

มาศ 3 (เดือนพฤษภาคม)

4. เชิงงบประมาณ  50,000 บาท 49,520 บาท

บรรลุเป?าหมายร�อยละ  100

50,000.00 49,520.00  ชุมชนได�นําสูตรคุกกี้กล�วยตากไปผลิตและจําหน�าย และได�นําความรู�ไปต�อยอดผลิตภัณฑ8ท�องถิ่น ได�แก� การทําเค�

กกล�วยหอม โดยชุมชนได�นําผลิตภัณฑ8ที่คณะวิทยาศาสตร8ฯ (ที่ผ�านมาตั้งแต�ปW 2561 จนถึงปiจจุบัน) ไปผลิตและ

จําหน�าย เช�น การออกบูธนิทรรศการ การนําไปจัดอาหารว�างและเครื่องดื่มในการประชุมของหน�วยงานองค8กรต�างๆ 

เช�น อบต. รพ.สต. พช. พม. และรับสั่งทําตามออร8เดอร8ต�างๆ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อลดปริมาณขยะต�นทางและ

ส�งเสริมความรู�แก�ผู�นําชุมชนเรื่องการ

คัดแยกขยะอย�างเหมาะสม

2. เพื่อสร�างรูปแบบการจัดการขยะโดย

การมีส�วนร�วมระหว�างชุมชนและภาครัฐ

3. เพื่อส�งเสริมให�สมาชิกของชุมชนมี

จิตสํานึกในการคัดแยกขยะ  รักษา

สิ่งแวดล�อม เป4นต�นแบบที่ดีในการ

จัดการขยะชุมชน

 ลดปริมาณขยะในครัวเรือน (ต�นทาง)  ชุมชนต�นแบบการจัดการขยะ ฯ 1 ชุมชน1. เชิงปริมาณ

      1.จํานวนชุมชนเป?าหมายได�รับการพัฒนาฯ    1  ชุมชน  / 1  

ชุมชน (6  หมู�บ�าน)

      2. กิจกรรมการจัดการขยะ     6   กิจกรรม   /     6   

กิจกรรม

      3.ร�อยละกิจกรรมที่บรรลุเป?าหมาย     ร�อยละ 80   /    ร�อย

ละ 100

2.เชิงคุณภาพ

      1.ระดับความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการ     ระดับมาก / 

ระดับมาก

      2.ระดับความรู� / ความเข�าใจที่เพิ่มขึ้น        ระดับมาก  /  

ระดับมาก

      3.ระดับการนําความรู�ไปใช�ประโยชน8     ระดับมาก  /  ระดับ

มาก

3. เชิงเวลา ไตรมาส 2-3  /     ไตรมาส 2-3

4. เชิงงบประมาณ  100,000 / 81,000

           บรรลุเป?าหมายร�อยละ 81

100,000.00 81,000.00  ชุมชนควรมีการประยุกต8ใช�สิ่งของเหลือใช�ให�เกิดประโยชน8สูงสุด 

 และควรขยายการดําเนินงานด�านการจัดการขยะ ให�ครบทั้ง 6  

หมู�บ�าน

1. เพื่อพัฒนาและสร�างต�นแบบระบบ

ชลประทานแบบอัจฉริยะเพื่อสนอง

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อพัฒนาและส�งเสริมให�ชุมชนให�

เห็นความสําคัญของการใช�พลังงาน

ทดแทน

  ต�นแบบระบบชลประทานแบบ

อัจฉริยะเพื่อสนองพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง

 ชุมชนต�นแบบในการใช�พลังงานทดแทน 1. เชิงปริมาณ

        1) จํานวนชุมชนที่ได�รับการพัฒนาโดยหน�วยงานระดับ

มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุมชน

        2) จํานวนชุมชนที่ได�รับการพัฒนาโดยหน�วยงานระดับคณะ 

 จํานวน 1 ชุด

        3) จํานวนครัวเรือนที่เข�าร�วมโครงการ 5 ครังเรือน

100,000.00 51,692.40 1. เพื่อเป4นต�นแบบการใช�เทคโนโลยีชาญฉลาดช�วยงานทางเกษตรอินทรีย8

2. ลดต�นทุนในการทําเกษตรอินทรีย8

3. เพื่อช�วยลดเวลาการดูแลการชลประทานพืชผลเกษตรอินทรีย8 และช�วยอํานวยความสะดวก

4. ได�ระบบระบบสูบน้ําและส�งน้ําเซลล8แสงอาทิตย8อัจฉริยะ สําหรับการให�น้ําพืชในทางเกษตรกรรม

  การลดรายจ�ายเพื่อสร�างคุณภาพชีวิตที่ดีให�แก�ชุมชน  ขาดบุคลากรในการช�วยติดต�อประสานงาน  ความยากลําบากในการเบิกจ�าย

1.เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู�สูงอายุให�

สามารถดํารงชีวิตอยู�ได�อย�างมีความสุข

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. เพื่อส�งเสริมการพึ่งตนเองได�ทาง

สุขภาพของผู�สูงอายุ โดยเน�นการสร�าง

เสริมสุขภาพและการป?องกันโรครวมทั้ง

ภาวะแทรกซ�อนจากโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง

ต�างๆ 

3. เพื่อสร�างความเข�มแข็งและการมีส�วน

ร�วมของภาคีเครือข�ายในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุ 

    2.4 เพื่อพัฒนาชุมชนต�นแบบการ

จัดการสุขภาวะที่ดีของผู�สูงอายุ

1.โรงเรียนพัฒนาสมรรถนะผู�สูงอายุฯ 

ในพื้นที่ตําบลหาดเจ�าสําราญ จํานวน 1

 แห�ง

2. ชุมชนที่ได�รับการพัฒนาสมรรถนะ

ผู�สูงอายุ จํานวน 1 ชุมชน

3. จํานวนผู�สูงอายุที่เข�าร�วมโครงการ 30

 คน

4.ผู�สูงอายุที่เข�าร�วมโครงการสามารถนํา

ความรู�ไปใช�ประโยชน8ได� ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80

   3.5 ผู�สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ

ตามหลัก 3 อ. 2 ส. ได�ดีขึ้น ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80

   3.6 ความพึงพอใจของผู�สูงอายุที่เข�า

ร�วมโครงการ ระดับมาก ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 80

ผู�สูงอายุมีภาวะสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80

1. เชิงปริมาณ  

          -จํานวนโรงเรียนพัฒนาสมรรถนะผู�สูงอายุฯ ในพื้นที่ตําบล

หาดเจ�าสําราญ เป?าหมาย 1 โรงเรียน  ผลการดําเนินงาน 1 โรงเรียน

          -จํานวนชุมชนที่ได�รับการพัฒนาสมรรถนะผู�สูงอายุ  

เป?าหมาย 1 ชุมชน  ผลการดําเนินงาน 1 ชุมชน

          -จํานวนผู�สูงอายุที่เข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย 30 คน  ผล

การดําเนินงาน 36 คน

2. เชิงคุณภาพ  

          -ผู�สูงอายุที่เข�าร�วมโครงการสามารถนําความรู�ไปใช�

ประโยชน8ได�   เป?าหมาย  ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

          -ผู�สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. ได�ดีขึ้น 

เป?าหมาย ร�อยละ 80  ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

          -ผู�สูงอายุมีภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น เป?าหมาย 

ร�อยละ 80  ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

          -ความพึงพอใจของผู�สูงอายุที่เข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย 

ระดับมาก  ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 3 ผล

การดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3

4. เชิงงบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ�ายจริง 99,900 บาท 

100,000.00 99,900.00       การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรโรงเรียนผู�สูงอายุตําบลหาดเจ�าสําราญ ระหว�างวันที่ 12 กุมภาพันธ8 – 11 เมษายน 

2562

1. การดําเนินโครงการโรงเรียนผู�สูงอายุในชุมชนให�ประสบ

ผลสําเร็จ จําเป4นอย�างยิ่งที่จะต�องประสานความร�วมมืออย�าง

ใกล�ชิดกับองค8กรและหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ได�แก� องค8กร

ปกครองส�วนท�องถิ่น โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล กศน.

ตําบล วัด โรงเรียน ชมรม อสม. ชมรมผู�สูงอายุ รวมทั้งผู�นําใน

ชุมชน เช�น กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ประธานกลุ�มต�างๆ ในชุมชน เพื่อ

สร�างการมีส�วนร�วมและความรู�สึกการเป4นเจ�าของ

2. การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร จําเป4นอย�างยิ่งที่ต�องยึดผู�เรียน

เป4นศูนย8กลางอย�างแท�จริง ผู�รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรม

ควรให�ความสําคัญในการค�นหาความต�องการที่แท�จริงและ

ตอบสนองความต�องการเหล�านั้น จึงจะทําให�นักเรียนผู�สูงอายุ

เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในการเข�าร�วมกิจกรรมโรงเรียน

ผู�สูงอายุอย�างต�อเนื่องตั้งแต�ต�นจนจบหลักสูตรโดยไม�ล�มเลิกหรือ

ถอนตัวกลางคัน 

ซึ่งจากการดําเนินการโรงเรียนผู�สูงอายุทั้ง 2 รุ�นของตําบลหาด

เจ�าสําราญ สามารถสะท�อนให�เห็นแล�วว�า การยึดหลักการทั้ง 2 

ข�อดังกล�าวเป4นปiจจัยหลักสําคัญที่ทําให�โครงการประสบ

ความสําเร็จ

1. ปiญหาการเดินทางมาเข�าร�วมกิจกรรมใน

โรงเรียนของผู�สูงอายุบางส�วนที่บ�านอยู�

ห�างไกลจากโรงเรียน 

2. สถานที่ที่ใช�เป4นโรงเรียนผู�สูงอายุ ยังมีความ

ไม�สะดวกในด�านความพร�อมของห�องน้ํา และ

ความพร�อมของโสตทัศนูปกรณ8 เช�น เครื่อง

ฉายโปรเจคเตอร8 เครื่องขยายเสียง เป4นต�น

3. ยังขาดครูจิตอาสาที่เป4นผู�ทรงคุณวุฒิหรือ

ปราชญ8ท�องถิ่นเข�ามามีส�วนร�วมในการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�และถ�ายทอดความรู�

ให�แก�นักเรียนผู�สูงอายุ

1. ประสานงานกับเทศบาลตําบลหาดเจ�าสําราญ

ขอให�จัดบริการรถรับส�งนักเรียนผู�สูงอายุที่มีปiญหา

ด�านการเดินทางจากบ�านพักมายังโรงเรียนสําหรับ

รุ�นต�อไป

2. เสนอแนะไปยังเทศบาลตําบลหาดเจ�าสําราญ

เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงด�านสถานที่และ

โสตทัศนูปกรณ8ให�มีความพร�อมต�อไป 

3. เสนอให�ทางเทศบาลหาดเจ�าสําราญวางแผน

จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม

โรงเรียนผู�สูงอายุของตําบลหาดเจ�าสําราญในรุ�น

ต�อไปเพื่อให�เกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่องจนเป4น

ชุมชนต�นแบบด�านการจัดการสุขภาวะผู�สูงอายุ

ต�อไป

4. ควรส�งเสริมการพัฒนาครูผู�ถ�ายทอดเกี่ยวกับ

เทคนิคและวิธีการถ�ายทอดความรู�สําหรับผู�สูงอายุ

อย�างเหมาะสม รวมทั้งส�งเสริมครูจิตอาสาในชุมชน

ให�มีศักยภาพและมีส�วนร�วมในการถ�ายทอดความรู�

5. ควรทําการศึกษาวิจัยและติดตามการ

ดําเนินงานของโรงเรียนผู�สูงอายุอย�างต�อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 15 ยกระดับคุณภาพขีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (100,000) คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมที่ 16 ระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย8แบบอัจฉริยะสําหรับเกษตรอินทรีย8ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน) (100,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 17 โรงเรียนเสริมสร�างสมรรถนะผู�สูงอายุในการสร�างเสริมสุขภาพและป?องกันภาวะแทรกซ�อนจากโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง ศูนย8สุขภาพผู�สูงวัยตําบลหาดเจ�าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” (100,000) คณะพยาบาลศาสตร8 / อ.ดร.มนัญญา

กิจกรรมที่ 18 การพัฒนาผลิตภัณฑ8มะพร�าวน้ําหอมเชิงพาณิชย8 (100,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ8และเพิ่มมูลค�า

จากมะพร�าวของชุมชนในอําเภอบ�าน

แหลม

2. เพื่อเพิ่มรายได�ต�อปWของสมาชิกใน

ชุมชน

3. เพื่อให�บริการวิชาการที่ตอบสนอง

ความต�องการของชุมชน

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 20 คน

2. ผลิตภัณฑ8จากมะพร�าว 2 ผลิตภัณฑ8

3. ชุมชนที่นําความรู�ไปปฏิบัติ 1 ชุมชน

1.  ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความ

เข�าใจ ร�อยละ 80

2.  ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม

 ร�อยละ 80

3.  ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�

ประโยชน8 ร�อยละ 80

4. รายได�ต�อปWของเกษตรกรที่ร�วม

โครงการเพิ่มขึ้น ร�อยละ 5

1. เชิงปริมาณ  

   - จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 20 คน ผลการดํานินงาน 20 คน

   - ผลิตภัณฑ8จากมะพร�าว 2 ผลิตภัณฑ8 ผลการดํานินงาน 2 ผล

ภัณฑ8

   - ชุมชนที่นําความรู�ไปปฏิบัติ 1 ชุมชน ผลการดํานินงาน 1ชุมชน

2. เชิงคุณภาพ   

   - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความเข�าใจ ร�อยละ 80 ผลการ

ดํานินงาน 80

   - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 80 ผลการดํานิน

งาน 80

   - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ร�อยละ 80 ผลการ

ดํานินงาน 80

   - รายได�ต�อปWของเกษตรกรที่ร�วมโครงการเพิ่มขึ้น ร�อยละ5 ผล

การดํานินงาน 5

100,000.00 99,068.00 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เล็งเห็นความสําคัญของท�องถิ่น จึงได�มีการกําหนดยุทธศาสตร8เพื่อพัฒนาท�องถิ่นเป4น

ยุทธศาสตร8หลัก “ยุทธศาสตร8ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ่น” ภายใต�กิจกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป?าประสงค8เพื่อพัฒนาท�องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ�านกระบวนการบริการ

วิชาการในพื้นที่ตามนโนบาย 1 คณะ 1 อําเภอคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป4น หน�วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบุรี มีพันธกิจในการให�บริการวิชาการ ถ�ายทอดองค8ความรู�สู�ชุมชน และสร�างเครือข�ายความเครือข�ายความร�วมมือ

กับชุมชน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในอําเภอบ�านแหลม ที่ผ�านมามีการดําเนินกิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง

และแก�ไขปiญหาให�แก�ชุมชนอย�างต�อเนื่องโดยได�ดําเนินการในพื้นที่ชุมชนบ�านดอนหอยแครง ตั้งอยู�ที่ 11 ตําบลบาง ขุน

ไทร อําเภอบ�านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ในปW 2562 ได�จัดทําโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ8มะพร�าวน้ําหอมเชิงพาณิชย8”เพื่อเพิ่มมูลค�ามะพร�าวและพัฒนา

ผลิตภัณฑ8จากมะพร�าวเพื่อเป4นสินค�าเกษตรของชุมชน เพื่อให�สมาชิกในชุมชนมีรายได�เพิ่มขึ้นจากจากผลิตภัณฑ8สินค�า

เกษตรของชุมชนนําไปสู�การพึ่งพาตนเอง และดําเนินกิจกรรมไปเมื่อวันที่ 15 และ 18 กรกฎาคม 2562 โดยมี

รายละเอียดคือ 

1) การให�ความรู�แก�เกษตรกรเพื่อผลิตมะพร�าวน้ําหอมให�ปลอดภัยและการตรวจสอบคุณภาพน้ํามะพร�าวที่ผลิตได�

2) การส�งเสริมการผลิตและช�องทางการจัดจําหน�ายมะพร�าวน้ําหอม โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ8ที่เหมาะสมและสร�าง

มูลค�าเพิ่ม

3) การพัฒนาผลิตภัณฑ8มะพร�าวน้ําหอม เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเป4นทางเลือกของผู�บริโภคและการสร�างรายได�ที่

เพิ่มขึ้นของเกษตรกร

1. การให�ความรู�แก�เกษตรกรเพื่อผลิตมะพร�าวน้ําหอมให�

ปลอดภัยและการตรวจสอบคุณภาพน้ํามะพร�าวที่ผลิตได�

2. การส�งเสริมการผลิตและช�องทางการจัดจําหน�ายมะพร�าว

น้ําหอม โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ8ที่เหมาะสมและสร�างมูลค�าเพิ่ม

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ8มะพร�าวน้ําหอม เพื่อเพิ่มความ

หลากหลายและเป4นทางเลือกของผู�บริโภคและการสร�างรายได�ที่

เพิ่มขึ้นของเกษตรกร

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให�

สอดคล�องกับความต�องการของสถาน

ประกอบการ

  1. จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ จํานวน 804 คน

    2. ผู�สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป4นที่พอใจ

ของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ร�อยละ 82

    3. กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 3

300,000.00 0.00 ผู�เรียนมีสมรรถนะสอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการ

1) เพื่อพัฒนาชุมชนให�มีศักยภาพใน

การสืบทอดมรดกทางภูมิปiญญาสกุล

ช�างเมืองเพชรอย�างมีส�วนร�วม และมี

ความพร�อมในการยกระดับการทํางาน

ให�เป4นแหล�งเรียนรู�ชุมชนต�นแบบหรือ

เป4นแบบอย�างการปฏิบัติที่ดีแก�ชุมชน

อื่นต�อไป

 2) เพื่อจัดทําเส�นทางท�องเที่ยวมรดก

วัฒนธรรมสกุลช�างเมืองเพชร โดยใช�

เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย�างเป4น

ระบบ สู�การพัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรค8

สู�สากล

 3) เพื่อส�งเสริมและพัฒนากระบวนการ

แปรรูปผลิตภัณฑ8สกุลช�างเมืองเพชร 

ให�มีมูลค�าทางเศรษฐกิจ สร�างรายได�

ให�แก�คนในชุมชน สู�การพัฒนา

เศรษฐกิจสร�างสรรค8สู�สากล

 4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ

การบริหารจัดการผลิตภัณฑ8สกุลช�าง

 มีชิ้นงานที่ได�รับการพัฒนา 4 ชิ้น และ

สร�างเว็ปแอปพลิเคชั่นสกุลช�างเมืองเพชร

ชุมชนได�รับการพัฒนาให�เป4นแหล�ง

เรียนรู� สามารถสร�างรายได�ให�กับตนเอง

1. เชิงปริมาณ

- จํานวนชุมชนที่ได�รับการพัฒนาให�เป4นแหล�งเรียนรู� 2 ชุมชน ผล

การดําเนินงาน มีจํานวนชุมชนที่ได�รับการพัฒนาให�เป4นแหล�งเรียนรู�

 2 ชุมชน ได�แก� ชุมชนช�างปูนปi�น และจิตรกรรม

- จํานวนชิ้นงานที่ได�รับการพัฒนา 4 ชิ้น ผลการดําเนินงาน ผลงาน

ผ�านการออกแบบและอยู�ในช�วงการพัฒนาผลผลิต

- จํานวนเว็ปแอปพลิเคชั่น 1เว็ป ผลการดําเนินงานอยู�ระหว�างการ

ดําเนินงาน

500,000.00 241,568.00 จากกการลงพื้นที่สํารวจ ทําฐานข�อมูล พบว�าชุมชนสนใจที่จะเข�าร�วมเพื่อพัฒนาชุมชนให�เป4นแหล�งการเรียนรู�อันนํามา

สู�การสร�างรายได�ให�กับชุมชน การยกระดับผลิตภัณฑ8ผ�านการออกแบบและอยู�ในช�วงการดําเนินงานพัฒนาผลผลิต ซึ่ง

ผลผลิตบางส�วนสามารถขายสร�างรายได�บ�างแล�ว

1. มีฐานข�อมูลเกี่ยวกับช�าง ที่อยู�ของช�าง ความสามารถในการ

พัฒนาแหล�งที่อยู�/ชุมชน ให�เป4นแหล�งเรียนรู�

 2. ได�รับองค8ความรู�เกี่ยวกับงานช�างที่ได�ถ�ายทอดผ�านผลงานตาม

สถานที่ท�องเที่ยวต�างๆ

 3. มีฐานข�อมูลเกี่ยวกับผลงานของช�างตามสถานที่ท�องเที่ยว/วัด

กิจกรรมที่ 21 พัฒนาบัณฑิตให�มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการ (300,000)

กิจกรรมที่ 22 การยกระดับภูมิปiญญาสกุลช�างเมืองเพชร และพัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรค8สู�สากล (550,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 24 สื่อมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส8เพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย8ท�องเที่ยวและสาธิตเกษตรแบบผสมผสาน อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี (99,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรม พัฒนาฐานข�อมูลเพื่อการ

บริหารงานตามศาสตรIพระราชา

วัตถุประสงค8 เพื่อพัฒนาฐานข�อมูลเพื่อ

การบริหารงานตามศาสตรIพระราชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  มีฐานข�อมูลเพื่อใช�สนับสนุนงาน

บริหารมหาวิทยาลัย ในประเด็น ต�อไปนี้ 

    1. ฐานข�อมูลครัวเรือน 12 ชุมชน 

    2. ฐานข�อมูลกิจกรรมแก�ปiญหา

ความยากจน 

    3. ฐานข�อมูลโครงการยกระดับสินค�า

 OTOP

 มหาวิทยาลัยมีฐานข�อมูลเพื่อสนับสนุน

การทํางาน การติดสินใจในการ

ดําเนินงานตามบริบท ส�งผลให�การ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

1. เชิงปริมาณ

        จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 1 ระบบ ผล

การดําเนินการครบทุกงานย�อยแล�ว อยู�ในช�วงนําเข�าข�อมูลและ

ปรับตัวรายงาน

        • ฐานข�อมูลครัวเรือน

        • ฐานข�อมูลกิจกรรมแก�ปiญหาความยากจน

        • ฐานข�อมูลโครงการยกระดับสินค�า OTOP

        • ฝ&กอบรมการใช�งาน

2. เชิงคุณภาพ

        • การทํางานของระบบมีความถูกต�อง ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 70

3. เชิงเวลา ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

4. เชิงงบประมาณ ได�รับการจัดสรร 1,000,000 บาท เบิกจ�ายจริง 

75,500 คงเหลือ 245,000 บาท (กําลังเบิก)

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 75

1,000,000.00 75,500.00     ฐานข�อมูลครัวเรือน  

    - ออกแบบโมเดลฐานข�อมูล ครัวเรือน  80%

    - ทําฟอร8มสําหรับนําข�อมูลที่สํารวจมาเพื่อเข�าฐานข�อมูลในประเด็นสภาพ  อยู�ในช�วงตรวจสอบความถูกต�องของ

ข�อมูล

ทั่วไป การเงิน(ทรัพย8สิน, รายได�, รายจ�าย, หนี้สิน) อาชีพ การศึกษา

การถือครองที่ดิน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว8 สถานภาพในชุมชน เป4นต�น

    - จัดทําโครงสร�างสําหรับการนําเสนอข�อมูลที่ได�จากการสํารวจในรูปแบบ

บรรยาย และแผนภูมิ 

     ฐานข�อมูลกิจกรรมแก�ปiญหาความยากจน

     -ออกแบบโมเดลฐานกิจกรรมแก�ปiญหาความยากจน  60%

     -ทําฟอร8มสําหรับนําเข�าข�อมูล(กิจกรรมของแต�ละชุมชน และงบประมาณที่ใช�) อยู�ในช�วงการจัดทํารายงานและรอ

ข�อมูลจากฝ6ายที่เกียวข�องบางส�วน

      ฐานข�อมูลโครงการยกระดับสินค�า OTOP

      -ออกแบบโครงการยกระดับสินค�า OTOP 50%

      -ทําฟอร8มสําหรับนําเข�าข�อมูล(สินค�าโอทอป กิจกรรมที่ทําของสินค�านั้น ผลของการจัดกิจกรรมแล�วได�ตัวชี้วัดดังนี้

 ลดรายจ�ายเพิ่มรายได� จํานวนผู�ประกอบการที่เข�าร�วมกิจกรรม)  อยู�ในช�วงการจัดทํารายงานและยังไม�ได�ข�อมูลจาก

ฝ6ายที่เกี่ยวข�อง

      ฝ&กอบรมการใช�งานระบบ  รอผลการดําเนินงาน (ไตรมาส 4)

การทําโครงการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการพัฒนา

โปรแกรมที่ใช�งบประมาณเกิน 20,000 บาท จัดเป4นครุภัณฑ8 ควร

จัดสรรงบประมาณให�ถูกต�องตามประเภทของงาน เพื่อการ

ทํางานที่รวดเร็ว

1. การติดตามข�อมูลจากฝ6ายที่เกี่ยวข�อง

2. ข�อมูลที่ได�จากการจัดเก็บมีความผิดพลาด

ในปริมาณมาก

1. ควรจัดสรรงบประมาณให�ถูกต�องตามประเภท

ของงาน เพื่อการทํางานที่รวดเร็วในการขออนุมัติ

โครงการ

2. หน�วยงานที่เกี่ยวข�องควรให�คําแนะนําได� เมื่อ

ต�องมีการใช�งบประมาณที่ไมอยู�ในหมวดเงินที่ได�รับ

กิจกรรม สื่อมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส8

เพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยวเชิงเกษตร 

ศูนย8ท�องเที่ยวและสาธิตเกษตรแบบ

ผสมผสาน อําเภอบ�านลาด จังหวัด

เพชรบุรี

วัตถุประสงค8

1. เพื่อจัดตั้งศูนย8ท�องเที่ยวและสาธิต

เกษตรแบบผสมผสาน อําเภอบ�านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี

2. เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส8

ประชาสัมพันธ8 เพื่อสนับสนุนการ

ท�องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย8ท�องเที่ยวและ

สาธิตเกษตรแบบผสมผสาน อําเภอ

บ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี

1. ศูนย8ศูนย8ท�องเที่ยวและสาธิตเกษตร

แบบผสมผสาน อําเภอบ�านลาด จังหวัด

เพชรบุรี

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส8เพื่อการ

ประชาสัมพันธ8

องค8ความรู�ด�านการเกษตรจากการ

สังเกตุ ภูมิปiญญา และหลักการ

วิทยาศาสตร8

1. เชิงปริมาณ

         - สื่อประชาสัมพันธ8  1 สื่อ  ผลการดําเนินงาน  ระหว�าง

ดําเนินการ ได�ผลไตรมาส 4

         - ศูนย8การเรียนรู� 1 ศูนย8  ผลการดําเนินงาน  ระหว�าง

ดําเนินการ ได�ผลไตรมาส 4

         - บูรณาการการเรียนการสอน/ชมรม 1 ชมรม ผลการ

ดําเนินงาน ได�ผลไตรมาส 4

2. เชิงคุณภาพ 

          - นักท�องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร�อยละ 20 ผลการดําเนินงาน  

ได�ผลไตรมาส 4

3. เชิงเวลา ไตรมาส 3  ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

4. เชิงงบประมาณ  ได�รับจัดสรร 99,000 บาท เบิกจ�ายจริง อยู�ช�วง

กําลังดําเนินกิจกรรมยังไม�สิ้นสุดกิจกรรม

99,000.00 กิจกรรมที่ดําเนินการไปแล�ว  กิจกรรมที่ 1 สํารวจพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรม ได�ฐานการเรียนรู�ทั้งหมด 8 ฐานกิจกรรม

 แบ�งเป4น ภูมิปiญญา และนวัตกรรมทางด�านการเกษตร 

กิจกรรมที่กําลังดําเนินการ  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาฐานการเรียนรู�และป?ายประชาสัมพันธ8 กําลังดําเนินการออกแบบป?าย

ประชาสัมพันธ8

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส8ประชาสัมพันธ8 รูปแบบวีดีโอ กําลังจัดทําฐาน และเตรียมอุปกรณ8สําหรับถ�ายวีดีโอ

 องค8ความรู�การทําการเกษตรโดยใช�การสังเกตุ และหลักทาง

วิทยาการศาสตร8เข�ามาประยุกต8 เพื่อให�ได�ผลผลิตที่มีคุณภาพ มี

จํานวนมากขึ้น ลดต�นทุน และเปนประโยชน8ในการทําการเกษตร

ไม�สามารถดําเนินการได�เสร็จภายในเดือน

สิงหาคม 2562 เนื่องจากได�รับการอนุมัติมา

ช�วงเดือนมิถุนายน 2562 และเป4นกิจกรรมที่

ต�องลงพื้นที่พบชุมชน มีขั้นตอนในการ

ดําเนินการหลายขั้นตอน

ขอขยายระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมและเบิก

จ�ายเงิน

1) เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่มให�สินค�าทาง

วัฒนธรรมของชุมชน มีสินค�าทาง

วัฒนธรรมเชิงพาณิชย8เพิ่มขึ้น

2) เพื่อเสริมสร�างขีดความสามารถใน

การแข�งขันด�านการตลาด และมีทักษะ

การประชาสัมพันธ8สินค�าทางวัฒนธรรม

ด�วยตนเอง  

3) เพื่อสร�างเส�นทางท�องเที่ยวชุมชน

วัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี

4) เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธ8การ

ท�องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรม

1. สร�างสินค�าและมูลค�าเพิ่มให�ชุมชน 

2. ขยายขีดจํากัดด�านการตลาด

3. ได�เส�นทางท�องเที่ยวทางวัฒนธรรม

1. พัฒนาชุมชนให�เป4นชุมชนที่มีความ

เข�มแข็งจนนําไปพัฒนาทางเศรษฐกิจ

2. สามารถนําไปต�อยอดตลาดใหม� 

3. เส�นทางท�องเที่ยวทางวัฒนธรรม

สามารถนําเป4นเส�นทางระดับจังหวัดได�

1. เชิงปริมาณ    1. แหล�งเรียนรู�ในชุมชนที่ได�รับการส�งเสริมเพื่อ

การท�องเที่ยว

   2. จํานวนสินค�า หรือผลิตภัณฑ8ที่เกิดจากผู�ประกอบการทาง

วัฒนธรรม 

   3. จํานวนแอพพลิเคชั่นเพื่อส�งเสริมแหล�งเรียนรู�ชุมชนวัฒนธรรม 

ได�แหล�งและฐานการเรียนรู�ทางวัฒนธรรมชุมชนจนสามารถพัฒนาสู�

การท�องเที่ยวได�

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

และน้ําตาลงุน

2. เชิงคุณภาพ    1. ฐานข�อมูลชุมชนวัฒนธรรม ๓๐๐ ปW บ�าน

หนองแก�ว-ไร�หัวลุ�ม-วัดเขาน�อย อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี ได�ฐานข�อมูล

เกี่ยววัฒนธรรมในชุมชน

3. เชิงเวลา ไตรมาสที่ 4 ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร�อย

4.เชิงงบประมาณ 198,700 ยังไม�สามรถระบุได�เนื่องจากยัง

ดําเนินการไม�สิ้นสุด

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 60

198,700.00 118,960.00 สามารถสร�างเครือข�ายและทํางานร�วมกับชุมชนได�เป4นอย�างดี สร�างและเกิดแหล�งการเรียนรู�และฐานการเรียนรู�ด�าน

ศิลปวัฒนธรรม

องค8ความรู�เกี่ยวกับน้ําตาลโตนด

กิจกรรมที่ 25 “เพชรบุรี:อยุธยาที่มีชีวิต”ของชุมชนวัฒนธรรม ๓๐๐ ปW บ�านหนองแก�ว-ไร�หัวลุ�ม-วัดเขาน�อย อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี (198,700) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการที่ 37 โครงการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

กิจกรรมที่ 1 การสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชผ�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (42,000) คณะครุศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

    1. เพื่อสนองพระราชดําริงาน

โครงการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

    2. เพื่อเสริมการสร�างจิตสํานึกให�แก�

นักเรียนในชุมชนผ�านการสร�าง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.เชิงปริมาณ

   1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 60 คน

   2. จํานวนโรงเรียนที่เข�าร�วมโครงการ 1 โรงเรียน

   3. จํานวนชุมชนที่เข�าร�วมโครงการ 1 ชุมชน

   4. จํานวนพันธุ8ไม� 10 ชนิด

2.  เชิงคุณภาพ

   1.  ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน8 ระดับ 3.5

   2. ผู�เข�าร�วมโครงการมีจิตสํานึกในการอนุรักษ8พันธุกรรมพืช 

ระดับ 3

   3. ผู�เข�าร�วมโครงการมีทักษะทางเทคโนโลยี ระดับ 3

3. เชิงเวลา

    1. โครงการแล�วเสร็จตาม ไตรมาส 3

42,000.00 42,000.00 1. นักเรียนมีทักษะทางเทคโนโลยีชั้นสูงกว�าก�อนเข�าร�วมโครงการ 

2. ผู�เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชสูงขึ้นกว�าก�อนเข�าร�วมโครงการ

1. เพื่อศึกษาหาวิธีการกระตุ�นการงอก

ของเมล็ดตาลโตนด 

2. เพื่อศึกษาหาวิธีการกระตุ�นการ

เจริญเติบโตของจาวตาลโตนด

1.  วิธีการกระตุ�นการงอกของเมล็ด

ตาลโตนดอย�างน�อย

2. วิธีการกระตุ�นการเจริญเติบโตของ

จาวตาลโตนดอย�างน�อย

3. ผลงานวิจัยตีพิมพ8อย�างน�อย

การนําไปใช�ประโยชน8ของเกษตรที่สามารถเพิ่มการงอกของเมล็ดและจาวตาลที่เพิ่มขึ้นร�อยละ1. เชิงปริมาณ  

   - วิธีการกระตุ�นการงอกของเมล็ดตาลโตนดอย�างน�อย 1 วิธี ผล

การดําเนินงาน -

   - วิธีการกระตุ�นการเจริญเติบโตของจาวตาลโตนดอย�างน�อย 1 

วิธี ผลการดําเนินงาน -

   - ผลงานวิจัยตีพิมพ8อย�างน�อย 2 เรื่อง ผลการดําเนินงาน -

2. เชิงคุณภาพ   -

   - การนําไปใช�ประโยชน8ของเกษตรที่สามารถเพิ่มการงอกของ

เมล็ดและจาวตาลที่เพิ่มขึ้นร�อยละ ร�อยละ 20 ผลการดําเนินงาน -

80,000.00 79,928.80  เมล็ดตาลไม�งอก 1. การเพาะเมล็ดตาลตรงกับช�วงที่ฝนตกหนักส�งทําเมล็ดตาลเน�า

เป4นส�วนมากทําให�ไม�สามารถเก็บข�อมูลงานทดลองได�

2. เกิดปลวกเข�าทําลายบริเวณที่เพาะเมล็ดตาล ทําให�เมล็ดตาลไม�

งอก และบางส�วนเสียหายจากปลวก

ดําเนินการทดลองใหม�ทั้งหมดอีกครั้ง

เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ

อนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการ/กิจกรรมที่เข�าร�วมสนอง

พระราชดําริฯ 

จํานวน 22 โครงการ/กิจกรรม 1. เชิงปริมาณ  

     - กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการได�ตามเป?าหมาย 23 โครงการ

 ผลการดําเนินงาน 22 โครงการ

     - การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน (อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี)

จํานวน 4 ครั้ง  ผลการดําเนินงาน 2 โครงการ

     - การจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 จํานวน 10 นิทรรศการ ผลการ

ดําเนินงาน 1

2. เชิงคุณภาพ   

     - การดําเนินกิจกรรมบรรลุตามเป?าหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน 95.50

62,710.00 36,651.24 โครงการตามแผนแม�บทในปWงบประมาณ 2562 จํานวน 23 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่ดําเนินการแล�วเสร็จ 22 โครงการ 

 ดังนี้ 

1.  การสํารวจและทําแผนที่พื้นที่ปลูกตาล จังหวัดเพชรบุรี

2. สํารวจความหลากหลายของพันธุ8ปลา ที่ได�จากการทําประมงบริเวณชายฝi�ง จังหวัดเพชรบุรร

3. การสํารวจคุณภาพดินและจุลินทรีย8ในดินบริเวณพื้นที่ปลูกตาล จังหวัดเพชรบุรี

4. สํารวจความหลากหลายและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

5. รวบรวมและอนุรักษ8พันธุกรรมกล�วยไม�

6. ดําเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร8เพชรวนาลัย

7. ศึกษาชีววิทยาของตาล

8. การใช�กระบวนการรีโทรเกรเดชันของแป?งเพื่อชะลอการสลายตัวของแคโรทีนอยด8ในเนื้อตาลสุกแห�ง 

9. ปรับปรุงและจัดแสดงศูนย8เรียนรู�ความหลากหลายทางชีวภาพ

10. การใช�ประโยชน8เชิงนิเวศจากตาลโตนด (Borassusflabellifer L.) ของสัตว8อาศัยชนิดต�างๆ

11. การพัฒนาผลิตภัณฑ8เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากตาลโตนด ร�วมกับชุมชนใน อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

12. ผลของสารเคลือบผิวและบรรจุภัณฑ8ในการยืดอายุการเก็บรักษาลูกตาลอ�อน

13. การศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ด และการเจริญของจาวตาลโตนด

14. การศึกษาปริมาณสารหอม (2-acetyl- 1-pyrroline) และสารต�านอนุมูลอิสระของข�าวหอมพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี

15. เว็บไซต8ประชาสัมพันธ8โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี

16. อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

17. ฝ&กอบรมนักพฤกษศาสตร8รุ�นเยาว8 รุ�นที่ 8 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ การงอกของเมล็ด และการเจริญของจาวตาลโตนด (80,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการโครงการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (144,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 4 การใช�กระบวนการรีโทรเกรเดชันของแป?งเพื่อชะลอการสลายตัวของเนื้อตาลสุกแห�ง (200,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อสนองโครงการอนุรักษ8

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. เพื่อหากระบวนการทําแห�งเนื้อตาล

สุกที่เหมาะสม

3. เพื่อศึกษากระบวนการเกิดรีโทรเกร

เดชันของแป?งและเนื้อตาลสุกที่

เหมาะสมในการชะลอการสลายตัวของ

แคโรทีนอยด8

1. ได�วิธีการทําแห�งเนื้อตาลสุกที่

เหมาะสม 1 วิธี

2. ได�ผลิตภัณฑ8จากกระบวนการรีโทร

เกรเดชันที่สามารถชะลอการสลายตัว

ของสารแคโรทีนอยด8ในเนื้อตาลสุกได� 1

 ผลิตภัณฑ8

1. แนวทางการนําเนื้อตาลสุกแห�งไปใช�

พัฒนาผลิตภัณฑ8อื่น

2. ผลิตภัณฑ8จากเนื้อตาลสุกที่พร�อม

ถ�ายทอดสู�ชุมชนเพื่อสร�างรายได�จาก

ผลิตภัณฑ8เนื้อตาลสุก

1. เชิงปริมาณ  

     - จํานวนผลิตภัณฑ8จากกระบวนการรีโทรเกรเดชัน 1 ผลิตภัณฑ8

 ผลการดําเนินงาน 1 ผลิตภัณฑ8

     - จํานวนวิธีทําแห�งเนื้อตาลสุก 1 วิธี ผลการดําเนินงาน 1 วิธี

2. เชิงคุณภาพ   

     - แคโรทีนอยด8ในเนื้อตาลสลายตัวช�าลง ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 30

     - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมถ�ายทอดองค8ความรู� ร�อยละ 80 

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 87

200,000.00 199,175.99 เมื่อศึกษาการสลายตัวของสารแคโรทีนอยด8ในเนื้อตาลสุกอบแห�งที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส จนมีความชื้นไม�เกิน 13

 % แล�วเก็บรักษาในซองอลูมิเนียมฟอยด8 พบว�าเมื่อเก็บรักษาเนื้อตาลสุกอบแห�งนาน 2 เดือน ปริมาณสารแคโรทีนอ

ยด8ลดลงจนเหลือเพียง 1/5 ของปริมาณเริ่มต�น เมื่อนําเนื้อตาลสุกและแป?งข�าวเจ�าในอัตราส�วนที่เหมาะสม เพื่อนํามา

ผลิตเป4นเส�นกวยเตี๋ยวเนื้อตาลสุกอบแห�ง โดยพบว�าการใช�แป?งข�าวเจ�า 60 กรัม เนื้อตาลสุก 6 กรัมแห�งและกัวร8กัม 0.1

 กรัม เกลือ 0.25 กรัม และน้ํา 120 มิลลิลิตร ซึ่งเมื่อนําไปนึ่งให�สุกเพื่อทําให�เกิดกระบวนการเจลาทิไนเซชัน ตัดเป4นเส�น

 แล�วอบแห�งที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส จนเส�นกวยเตี๋ยวเนื้อตาลสุกมีความชื้นต่ํากว�า 13 % จะทําให�เส�นกวยเตี๋ยว

เนื้อตาลสุกเกิดกระบวนการรีโทรเกรเดชัน ส�งผลให�เนื้อตาลสุกที่ผสมในเส�นกวยเตี๋ยวเกิดการสลายตัวของสีแคโรที

นอยด8ช�าลง โดยพบว�าเส�นกวยเตี๋ยวแห�งที่ได�ยังคงมีสารแคโรทีนอยด8เมื่อเก็บรักษาในซองอลูมิเนียมฟอยด8 ได�นาน

มากกว�า 2 เดือน ซึ่งมีปริมาณแคโรทีนอยด8ลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาก�อนเก็บรักษา 

1. ได�อัตราเร็วของการสลายตัวของสารแคโรทีนอยด8ในเนื้อตาลสุก

เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น และนําไปประมาณอายุการ

เก็บรักษาเพื่อนําไปใช�ในเชิงพานิชย8ต�อไป

2. ได�ผลิตภัณฑ8จากเนื้อตาลสุกอบแห�งและวิธีการชะลอการ

สลายตัวของเนื้อตาลสุกผ�านกระบวนการรีโทรเกรเดชันของแป?ง

ห�องปฏิบัติการต�องใช�ร�วมกับการเรียนการ

สอนปกติ ทําให�ไม�สามารถทําการทดลองได�

เต็มที่

1. เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ

อนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อทราบข�อมูลเกี่ยวกับความ

หลากหลายของพันธุ8ปลา ที่ได�จากการ

ทําประมงบริเวณชายฝi�ง จังหวัดเพชรบุรี

1. พบชนิดพันธุ8ปลาที่ได�จากการ

ประมงบริเวณชายฝi�ง จังหวัดเพชรบุรี 

จํานวน 48 ชนิด 

2. มีการเผยแพร�ผลการดําเนินงาน โดย

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ

ระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4

นําผลการดําเนินงานมาใช�ในการเรียน

การสอนในรายวิชา มีนวิทยา หลักการ

ประมง และปiญหาพิเศษทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว8น้ํา

1. เชิงปริมาณ  

   - มีความหลากหลายของชนิดพันธุ8ปลามากกว�า 45 ชนิด ผลการ

ดําเนินงาน 48 ชนิด

   - รายงานผลการดําเนินงานความหลากหลายของพันธุ8ปลา 1 เล�ม

 ผลการดําเนินงาน 1.00 ชนิด

2. เชิงคุณภาพ   

   - เผยแพร�ผลการดําเนินงานอย�างน�อย 1 ครั้ง ผลการดําเนินงาน 

1.00 ครั้ง

70,000.00 35,016.00 จากการศึกษา พบพันธุ8ปลาที่ได�จากการทําประมงชายฝi�ง จังหวัดเพชรบุรี 48 ชนิด และได�มีการเผยแพร�ผลการ

ดําเนินงาน โดย การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง โรงแรมทินิดี โฮเทล จ.ระนอง เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ภาคโปสเตอร8 โดยใน

การนําเสนอได�รับรางวัลยอดเยี่ยม

 ได�ทราบชนิดพันธุ8ปลาที่ได�จากการทําประมงบริเวณชายฝi�ง 

จังหวัดเพชรบุรี และความแตกต�างของชนิดพันธุ8ปลาในแต�ละพื้นที่

ในบางครั้งมีฝนตก คลื่นลมแรง เรือประมง

พื้นบ�านไม�สามารถออกทําการประมงได� จึง

ต�องมีการเลื่อนวันในการออกสํารวจ

1. เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ

อนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อศึกษาผลของสารเคลือบผิวจาก

ธรรมชาติและบรรจุภัณฑ8ในการชะลอ

การเกิดสีน้ําตาลในลูกตาลอ�อน

ได�วิธีการเคลือบผิวและบรรจุภัณฑ8ที่เหมาะสมสําหรับยืดอายุการเก็บรักษาลูกตาลอ�อนลูกตาลอ�อนสามารถเก็บรักษาและวาง

จําหน�ายได�นานขึ้น

1. เชิงปริมาณ  

   - จํานวนอาจารย8 นักศึกษา และเจ�าหน�าที่ ที่เข�าร�วมกิจกรรมไม�

น�อยกว�า 20 คน ผลการดําเนินงา 20 คน

   - จํานวนรายวิชาที่บูรณาการ 1 วิชา ผลการดําเนินงาน 1 วิชา

   - จํานวนองค8ความรู�ในการป?องกันการเกิดสีน้ําตาลในลูกตาลอ�อน

 1 องค8ความรู� ผลการดําเนินงาน 1 องค8ความรู�

2. เชิงคุณภาพ   

   - มีการเผยแพร�ผลงาน 1 ครั้ง ผลการดเนินงาน อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

63,000.00 62,978.80 ดําเนินการทดลองศึกษาผลของสารเคลือบผิวจากธรรมชาติ 2 ชนิด ได�แก� ว�านหางจระเข� (วุ�น) และสารสกัดจาก

แตงกวา ใช�ที่ระดับความเข�มข�น 0 25 50 75 และ 100% นํามาเคลือบผิวลูกตาลอ�อน แล�วนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 

10+2oCพบว�า สารสกัดจากแตงกว�าสามารถยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลได�ดีกว�า วุ�นว�านหางจระเข� และสามารถเก็บรักษา

ได� 5 วัน

 สารสกัดจากธรรมชาติที่มีในท�องถิ่น เช�น วุ�นจากว�านหางจระเข� 

แตงกวา สามารถนํามาใช�ในการยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลในลูกตาล

อ�อนได�

1. ผลผลิตลูกตาลอ�อนมีเป4นฤดูกาล ทําได�

ทํางานไม�สะดวก และทําได�ในช�วงเวลาที่จํากัด 

2. คุณภาพของลูกตาลอ�อนที่ต�องการสําหรับ

การทําวิจัย ต�องมีความแก�สม่ําเสมอกัน ซึ่งหา

ได�ยาก

3. เครื่องมือที่ใช� (เครื่องวัดสี) มีปiญหาใน

ระหว�างการทํางาน

  ช�วงเวลาในการดําเนินกิจกรรม มีแค�ช�วงเวลา

สั้น ๆ เนื่องจากผลผลิตลูกตาลอ�อนมีเป4นฤดูกาล 

ไม�สามารถทําได�ตลอดทั้งปW แต�การอนุมัติโครงการ

และการเบิกจ�ายได�ล�าช�า จึงทําให�ไม�สามารถ

ดําเนินการได�เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค8บาง

กิจกรรมจึงควรยืดหยุ�นให�มีการเบิกจ�ายในไตรมาส

ที่ 4 ได� 

กิจกรรมที่ 5 สํารวจความหลากหลายของพันธุ8ปลา ที่ได�จากการทําประมงบริเวณชายฝi�งจังหวัดเพชรบุรี (70,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 6 ผลของสารเคลือบผิวและบรรจุภัณฑ8ในการยืดอายุการเก็บรักษาลูกตาลอ�อน (63,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หนา้ที� 96



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ

อนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต8ประชาสัมพันธ8

โครงการอพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี

3. เพื่อประชาสัมพันธ8กิจกรรมและ

ข�าวสารต�างๆ ของโครงการ อพ.สธ.

มรภ.เพชรบุรี

โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร�

ประชาสัมพันธ8

จํานวน 8 กิจกรรม 1. เชิงปริมาณ  

     - โครงการที่ประชาสัมพันธ8 ในปWงบประมาณ 2562 7 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 8  กิจกรรม

2. เชิงคุณภาพ   

      - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�าร�อยละ ร�อย

ละ 80 ร�อยละ 85

20,000.00 17,790.00 เว็บไซต8 ประชาสัมพันธ8 โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรีhttp://rspg.pbru.ac.th/index.php

การประชาสัมพันธ8งานต�างๆ ของโครงการ  อพ.สธ.  และการดําเนินงานกิจกรรมต�างๆ ของโครงการอนุรักษ8พันธุกรรม

พืช ฯ เช�น การประชาสัมพันธ8การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย :ชาวบ�านไทยได�ประโยชน8 การ

เผยแพร�การดําเนินงานต�างๆ เช�น การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562การประชุมคณะกรรมการร�วมกับเครือข�าย อพ.สธ. 

ภาคกลางตอนล�าง  การเป4นวิทยากรให�ความรู�ในการปลูกต�นไม�สีเหลืองให�กับเทศบาลตําบลหนองจอก วิทยากรในการ

บรรยายการดําเนินงานของ อพ.สธ. มรภ.เพชรบุรี ให�กับกรมส�งเสริมสหกรณ8 การเข�าเยี่ยมชมสํานักงานของหน�วยงานที่

เข�าร�วมสนอง

พระราชดําริฯ การติดตามการดําเนินงานกิจกรรมต�างๆ การอบรมนักพฤกษศาสตร8รุ�นเยาว8 และการอบรมเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ 

1. เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ

อนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. เพื่อนําองค8ความรู�ด�านเภสัชภัณฑ8ไป

ต�อยอดและเผยแพร�สู�ชุมชน

3. สร�างจิตสํานึกให�กับชุมชนในการ

อนุรักษ8ทรัพยากร

จัดอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ8  ชุมชน

บ�านไร�โคก ต.ไร�โคก อ.บ�านลาด จ.

เพชรบุรี

ได�ผลิตภัณฑ8 จํานวน 2 ผลิตภัณฑ8 1. เชิงปริมาณ  

     - ผลิตภัณฑ8ที่ได�จาการอบรมและพัฒนา 2 ผลิตภัณฑ8 ผลการ

ดําเนินงาน 2 ผลิตภัณฑ8

2. เชิงคุณภาพ   

     - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม 3.50 คะแนน ผลการ

ดําเนินงาน 4.35 คะแนน

     - ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับความรู�/ความเข�าใจเพิ่มขึ้น 3.50 

คะแนน ผลการดําเนินงาน 4..63 คะแนน

     - ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม 3.50 คะแนน ผลการ

ดําเนินงาน 4.83 คะแนน

22,000.00 21,991.00 กิจกรรมที่จัดขึ้นเป4นกิจกรรมที่การต�อยอดจากกิจกรรม การพัฒนาเภสัชภัณฑ8จากตาล โดยการอบรมให�ความรู�ในการ

ทําสบู�จากถ�านกะลาตาล ให�กับชุมชนตําบลหนองขนาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในปWงบประมาณ 2560  จึงนํา

องค8ความรู�ที่ได�จากการทําสบู�กะลาตาล มาปรับใช�ในการอบรมการจัดกิจกรรมการอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ8จาก

ตาลโตนดให�กับชุมชนบ�านไร�โคก อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ องค8การ

บริหารส�วนตําบลไร�โคก เนื่องจากพื้นที่ตําบลไร�โคกมีวัตถุดิบจากตาลเป4นจํานวนมาก จึงจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ8

จากตาลโตนด ได� 2 ผลิตภัณฑ8 ได�แก� สบู�จากเนื้อตาลสุก ผลิตภัณฑ8การจักสานใบตาล โดยมีเข�าร�วมกิจกรม จํานวน 90

 คน

1. ได�เทคนิคและวิธีการทําสบู�จากเนื้อตาลเพื่อนําไปต�อยอดใน

การทําเป4นอาชีพเสริมได�

2. ได�ทักษะในการจักสานตะกร�าจากใบตาลเพื่อนําไปต�อยอดใน

การทําเป4นอาชีพเสริมได�

ควรจัดกิจกรรมอย�างต�อเนื่องเพื่อให�ผู�เข�าอบรมมี

ความชํานาญ 

1. เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ

อนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. เพื่อเผยแพร�ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ในปWงบประมาณ 

2562

3. เพื่อนําองค8ความรู�ที่ได�ไปพัฒนาต�อ

ยอดสู�ชุมชน และท�องถิ่น

ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ในปWงบประมาณ 2562

1. เชิงปริมาณ  

     - โครงการ / กิจกรรม ที่เข�าร�วมการนําเสนอบูทนิทรรศการ 14 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 14 โครงการ 

     - งานด�านวิชาการที่นําเสนอ 5 เรื่อง ผลการดําเนินงาน 5 เรื่อง 

2. เชิงคุณภาพ   

     - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม 3.50 คะแนน ผลการ

ดําเนินงาน 4.59 คะแนน 

     - ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับความรู�/ความเข�าใจเพิ่มขึ้น  3.50 

คะแนน ผลการดําเนินงาน 4.71 คะแนน 

     - ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม  3.50 คะแนน ผลการ

ดําเนินงาน 4.84  คะแนน

165,000.00 114,032.00 จัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานโครงการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ประจําปWงบประมาณ 2562  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562  ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มีการ การบรรยายพิเศษ

 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบและกลไกในการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ  โดย รองศาสตราจารย8 ดร.สัณห8ชัย กลิ่นพิกุลผู�อํานวยการสํานักงานประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 

และการเสวนา เรื่อง บทบาทการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กับการพัฒนาท�องถิ่นสู�ความยั่งยืน

โดยอาจารย8 ดร.ภวพล คงชุม ประธานเครือข�าย อพ.สธ.ภาคกลางตอนล�าง คุณพัสกร  บุญผูก ปลัดองค8การบริหาร

ส�วนตําบลดอนยาง งานฐานทรัพยากรท�องถิ่นคุณกัญจนพร  อ�วมสําอางค8ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนราชประชา นุ

เคราะห8 47 เพชรบุรี งานสวนพฤกษศาสตร8โรงเรียนในบูธนิทรรศการมีการนําเสนอผลการดําเนินงานในปWงบประมาณ 

2562  จํานวน 14 โครงการ 1. สํารวจความหลากหลายของพันธุ8ปลา ที่ได�จากการทําประมงบริเวณชายฝi�ง จังหวัด

เพชรบุรี2. สํารวจความหลากหลายและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

3. รวบรวมและอนุรักษ8พันธุกรรมกล�วยไม� 4.ดําเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร8เพชรวนาลัย

5. ศึกษาชีววิทยาของตาล 6. การใช�กระบวนการรีโทรเกรเดชันของแป?งเพื่อชะลอการสลายตัวของแคโรทีนอยด8ในเนื้อ

ตาลสุกแห�ง 7. ปรับปรุงและจัดแสดงศูนย8เรียนรู�ความหลากหลายทางชีวภาพ 8. การใช�ประโยชน8เชิงนิเวศจาก

ตาลโตนด (Borassusflabellifer L.) ของสัตว8อาศัยชนิดต�างๆ 9.การศึกษาปริมาณสารหอม (2-acetyl- 1-pyrroline) 

และสารต�านอนุมูลอิสระของข�าวหอมพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี10.เว็บไซต8ประชาสัมพันธ8โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี

 11.การพัฒนาผลิตภัณฑ8เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากตาลโตนด ร�วมกับชุมชนใน อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี 12.ผล

ของสารเคลือบผิวและบรรจุภัณฑ8ในการยืดอายุการเก็บรักษาลูกตาลอ�อน 13.การสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ8

พันธุกรรมพืชผ�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14.การอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ8จากตาลโตนดให�กับชุมชน

องค8บริหารส�วนตําบล และโรงเรียน ที่เข�าร�วมสนองพระราชดําริฯ 

เข�าร�วมฟiงการบรรยายพิเศษ และเสวนา ได�แนวทางในการ

ดําเนินงานสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ8พันธุกรรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

กิจกรรมที่ 7 เว็บไซต8ประชาสัมพันธ8โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี (20,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 8 การอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ8จากตาลโตนดให�กับชุมชนบ�านไร�โคก ตําบลไร�โคก อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี (22,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 22 นําเสนอผลงานโครงการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปWงบประมาณ 2562 (165,600) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 1 รวบรวมองค8ความรู�และสร�างสื่อการจัดการเรียนรู�กระบี่กระบอง (55,000) คณะครุศาสตร8

โครงการที่ 38 โครงการผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. รวบรวมองค8ความรู�วิชากระบี่

กระบองที่ถูกต�องตามหลักการของกรม

พลศึกษา

2. จัดทําสื่อวิดีทัศน8ประกอบการจัดการ

เรียนรู�วิชากระบี่กระบอง

3. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู�วิชา

กระบี่กระบอง

4. เผยแพร�สื่อที่จัดทําไปยังโรงเรียน

ต�าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ8 รวมถึงสื่อออนไลน8

  1. แผนการจัดการเรียนรู� และสื่อวิชากระบี่กระบอง จํานวน 2 

เรื่อง ได�แก� อาวุธกระบี่ อาวุธดาบสองมือ

   2. ได�องค8ความรู�วิชากระบี่กระบองที่ถูกต�องตามหลักกรมพล

ศึกษา

   3. เผยแพร�ไปยังโรงเรีนมัธยมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ8

55,000.00 47,500.00 ได�องค8ความรู�วิชากระบี่กระบอง เรื่องอาวุธกระบี่ และอาวุธดาบสองมือง ในรูปแบบของสื่อวิดิทัศน8 ดํารา และแผนการ

จัดการเรียนรู� ที่ถูกต�องตามหลักของกรมพลศึกษา และจะดําเนินการเผยแพร�ไปยังโรงเรียนต�าง ๆ ในเขตพื้นที่เพชรบุรี 

และประจวบคีรีขันธ8

1. เพื่อศึกษา ค�นคว�า รวบรวม และ

วิเคราะห8ข�อมูลบัวหลวงพระราชินีของ

ชุมชนหนองจอก อ.ท�ายาง จ.เพชรบุรี

2. เพื่อพัฒนาศูนย8บัวหลวงพระราชินี

เคลื่อนที่ของชุมชนหนองจอก อ.ท�ายาง

 จ.เพชรบุรี ให�พร�อมต�อการเป4นแหล�ง

ศึกษาดูงานแก�ผู�สนใจทั่วไป

3. เพื่อเผยแพร� และส�งเสริมการ

อนุรักษ8บัวหลวงพระราชินี ซึ่งเป4นพันธุ8

ไม�ที่มีความสําคัญของชุมชน              

  

         แก�เยาวชน และชาวบ�านใน

ชุมชนหนองจอก

นิทรรศการบัวหลวงพระราชินีเคลื่อนที่ ได�องค8ความรู�และภูมิปiญญาเรื่องบัว

หลวงพระราชินีของชุมชนหนองจอกให�

คนรุ�นหลัง และผู�สนใจได�ศึกษา

1. เชิงปริมาณ

     - จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ และพิธีเป}ดศูนย8การเรียนรู�บัวหลวง

พระราชินี เป?าหมาย 2,000 คน ผลการดําเนินงาน 2,000 คน 

2. เชิงคุณภาพ

     - นิทรรศการบัวหลวงพระราชินีเคลื่อนที่ เป?าหมาย 1 

นิทรรศการ ผลการดําเนินงาน 1 นิทรรศการ

40,000.00 40,000.00 1. มีศูนย8การเรียนรู�บัวหลวงพระราชินีเคลื่อนที่ ๆ สามารถทํางานนําไปใช�จัดนิทรรศการได�หลากหลายพื้นที่

2. ประชาชนชุมชนหนองจอก และนักท�องเที่ยวเห็นความสําคัญในการอนุรักษ8พันธุ8บัวหลวงพระราชินี

1. องค8ความรู�เรื่องบัวหลวงพระราชินี คือ ประวัติ ลักษณะพันธุ8 

หารใช�ประโยชน8 การดูแลรักษา

2. องค8ความรู�เรื่อง ประวัติชุมชนบ�านหนองจอก และลักษณะภูมิ

ประเทศ ภูมิสังคม

ไม�ได�ดําเนินกิจกรรม

1. เพื่อเก็บรักษาภูมิปiญญาองค8ความรู�

สกุลช�างเมืองเพชร

2. เพื่อเผยแพร�ภูมิปiญญาองค8ความรู�

ให�กับบุคคลที่สนใจได�เข�ามาศึกษาหา

ความรู�ต�อไป

จํานวนองค8ความรู�งานสกุลช�างเมือง

เพชรจํานวน 3 องค8ความรู�

การรวบรวมมรดกภูมิปiญญาองค8ความรู�

สกุลช�างเมืองเพชร

1. เชิงคุณภาพ  ระดับการพัฒนาต�อยอด   ระดับมาก /   ระดับมาก

2. เชิงเวลา  กิจกรรมแล�วเสร็จตามกําหนด     ไตรมาส 3-4 / ไตร

มาส 3-4

3. เชิงงบประมาณ  ค�าใช�จ�ายเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 37,000 /  

37,000

       บรรลุเป?าหมายร�อยละ 100

37,000.00 37,000.00 1. องค8ความรู�สกุลช�างเมืองเพชร  งานปูนปi�น  งานแทงหยวก  และงานเขียนลายรดน้ําได�คงอยู�

2. บุคคลที่สนใจได�เข�ามาศึกษาภูมิปiญญาองค8ความรู�สกุลช�างเมืองเพชรได�ต�อไป

  การรวบรวมมรดกภูมิปiญญาศิลปวัฒนธรรมงานสกุลช�างเมือง

เพชรเป4นแหล�งเรียนรู�โดยสร�างเป4นองค8ความรู�ถือเป4นการอนุรักษ8

สืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช�างเมืองเพชรให�คงอยู�คู�กับจังหวัด

เพชรบุรีต�อไป

กิจกรรมที่ 6 พัฒนานวัตกรรมด�วยการบูรณาการทางด�านศิลปวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีไอที (50,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 2 ศูนย8บัวหลวงพระราชินีหนองจอก (40,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 3 โครงการรวบรวมองค8ความรู�สกุลช�างเมืองเพชร (ลายรดน้ํา) (40,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 4 ยกระดับภูมิปiญญาด�านศิลปวัฒธรรมสกุลช�างเมืองเพชร งานปูนปi�น (37,000) คณะวิทยาการจัดการ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี

ภาพเสมือนที่เกิดจากบูรณาการในด�าน

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร�วมกับ

การใช�เทคโนโลยีทางด�านคอมพิวเตอร8

2. เพื่อสร�างองค8ความรู�ทางด�าน

ศิลปวัฒนธรรมโดยใช�เทคโนโลยีที่

ทันสมัย

นวัตกรรมเทคโนโลยีภาพเสมือนด�าน

ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่นของจังหวัด

เพชรบุรี

นวัตกรรมเทคโนโลยีภาพเสมือนด�าน

ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่นของจังหวัด

เพชรบุรี

1. เชิงปริมาณ

          1. นวัตกรรมเทคโนโลยีภาพเสมือน (Augmented 

Reality) เพื่อประชาสัมพันธ8ข�อมูลศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด

เพชรบุรี  1 นวัตกรรม ผลการดําเนินงาน 1 นวัตกรรม

          2. จํานวนองค8ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรม (อย�างน�อย) 1 

เรื่อง ผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 

2. เชิงคุณภาพ

          การพัฒนาต�อยอดนวัตกรรมในหัวข�ออื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับ

จังหวัดเพชรบุรี (อย�างน�อย) 1 หัวข�อ ผลการดําเนินงาน 1 หัวข�อ 

3. เชิงเวลา

          กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 3 ผล

การดําเนินงาน ไตรมาส 3

4. เชิงงบประมาณ

          ตามได�รับการจัดสรรในงบประมาณ   50,000 บาท 

เบิกจ�ายจริง 65,140 บาท คงเหลือ 14,860 บาท 

บรรลุเป?าหมาย ร�อยละ 100

50,000.00 65,140.00 หลังจากที่ได�รับการจัดสรรงบประมาณ ผู�รับผิดชอบโครงการได�พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีภาพเสมือน เพื่อ

ประชาสัมพันธ8ข�อมูลศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนอกจากข�อมูลด�านศิลปวัฒนธรรมแล�ว ยังรวมถึงข�อมูล

ทางด�านอาหารและการท�องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี นอกจากเป4นการสร�างองค8ความรู� การเผยแพร�ข�อมูล และการ

ประชาสัมพันธ8ข�อมูลศิลปวัฒนธรรมผ�านสื่อร�วมสมัยอย�างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร8แล�ว ยังเป4นส�วนหนึ่งในการทานุบารุง

ศิลปวัฒนธรรม สร�างความเข�าใจให�กับคนรุ�นใหม�ได�เรียนรู�ถึงศิลปวัฒนธรรมในมุมมองที่ทันสมัย

ได�รับองค8ความรู�เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม รวมถึงข�อมูลด�านอาหาร

และสถานที่ท�องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดเพชรบุรีผ�านการนา

เสนอด�วยนวัตกรรมเทคโนโลยีภาพเสมือน

โครงการขาดการสนับสนุนงบประมาณ ได�แก� 

ค�าลงทะเบียนบัญชีนักพัฒนาซอฟต8แวร8 

เนื่องจากทางผู�ให�บริการไม�สามารถออก

ใบเสร็จรับเงินตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกา

หนดได� ผู�รับผิดชอบโครงการจึงต�องออก

ค�าใช�จ�ายในส�วนดังกล�าวด�วยตนเอง

1. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของทาง

คณะฯ ในบางกรณีอาจมีความจาเป4นที่ต�องจัดซื้อ

อุปกรณ8บางอย�างสาหรับใช�ในการพัฒนาชิ้นงาน 

เนื่องจากเป4นการพัฒนานวัตกรรมร�วมการบูรณา

การ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เห็นสมควรให�มี

การจัดสรรงบประมาณเป4นงบรายได�สาหรับ

โครงการ

2. ค�าใช�จ�ายบางส�วนยังขาดการสนับสนุน

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยจาเป4นต�องใช�เอกสารใน

การยืนยันตามรูปแบบที่ต�องการ (ดังรายละเอียด

ในข�อ 9. ปiญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน) ทํา

ให�ขาดการต�อยอดในการพัฒนาเท�าที่ควร ซึ่งใน

ส�วนค�าใช�จ�ายดังกล�าว ผู�รับผิดชอบโครงการจึง

ต�องออกค�าใช�จ�ายด�วยตนเองเพื่อให�ได�ผลลัพธ8

เป4นไปตามต�องการ

1.  เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการด�าน

การจัดกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม     

2.  เพื่อให�นักศึกษาเห็นคุณค�าในศิลปะ

และวัฒนธรรม     

3.  เพื่อสืบสานและเผยแพร�

ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่นวัฒนธรรมท�องถิ่น

1.  ขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการ

ด�านทํานุศิลปวัฒนธรรม

2.  สืบสานกิจกรรมทางทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมในด�านต�างๆ

นําข�อมูลที่ได�ยกระดับและขับเคลื่อน

กิจกรรมด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1. เชิงปริมาณ 

    -  มีผู�เข�าร�วมกิจกรรม 200 คน ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมากกว�า 200 

คน

2. เชิงคุณภาพ 

    - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจรรม ร�อยละ 90 บรรลุเป?าหมาย

3. เชิงเวลา ตลอดปWงบประมาณ ดําเนินการเสร็จสิ้น

4. เชิงงบประมาณ 100,000 ดําเนินการเบิกจ�ายเสร็จสิ้น

บรรลุเป?าหมายร�อยละ

100,000.00 98,010.00 สามารถขับเคลื่อนระบบและกระบวนการจัดกิจกรรมระบบกลไกทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได�ตามเป?าหมายที่วางไว� องค8ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรมในด�านต�างๆ

กิจกรรมที่ 7 ขับเคลื่อนระบบและกลไกและกระบวนการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (100,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อให�เยาวชนและประชาชนเห็น

คุณค�าของวัฒนธรรมสาขาต�างๆ อัน

เป4นสื่อในการสร�างความเป4นเอกภาพ

ร�วมกัน  - เพื่อเผยแพร�วัฒนธรรม

ท�องถิ่นให�เป4นที่รู�จัก 

2. เพื่อส�งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู�

วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน    

3. เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม     

4. เพื่อให�นักศึกษาเกิดความตระหนัก

และเห็นคุณค�าความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ�าน     

5. เพื่อเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ�าน

ของแต�ละชุมชน    

6. เพื่อรวบรวมองค8ความรู�ด�าน

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ�านของภูมิภาค

ตะวันตก    

7. เพื่อเป4นเวทีของนักศึกษา  ชุมชน  

และศิลป}นพื้นบ�าน  ได�มีโอกาส

1. ประชาชนได�รู�จักกับศิลปวัฒนธรรม

เมืองเพชรในรูปแบบต�างๆ 

2. มีส�วนร�วมกับชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนให�นําศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่นของ

ตนมาเผยแพร�

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู�ศิลปวัฒนธรรม

ระหว�างกัน

4. เป4นพื้นที่ให�ประชาชน นักศึกษา ได�

แสดงออก

5. เป4นพื้นที่ให�อาจารย8ได�เกิดความคิด

สร�างสรรค8

1. กิจกรรมเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาจนไปสู�ในระดับชาติ

2.ได�เป4นพื้นที่เป}ดโอกาสให�ผู�คน

แสดงออกความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

3. สานสัมพันธ8ชุมชนวัฒนธรรมในพื้นที่

ต�าง 

4. นําไปสู�แลกเปลี่ยนการเรียนรู�

1. เชิงปริมาณ  

     -  จัดเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมระดับหน�วยงาน จํานวน 3 ครั้ง/ปW

     -  จัดการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 6 ครั้ง

2. เชิงคุณภาพ  การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับหน�วยงาน

ระดับชาติ จัดการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ 2 ครั้ง

3. เชิงเวลา ไตรมาสที่ 3  ดําเนินการเรียบร�อย

4. เชิงงบประมาณ 200,000 เบิกจ�ายเรียบร�อยตามแผนงบประมาณ

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 98

200,000.00 191,294.64 ได�ดําเนินโครงการเผยแพร�กิจกรรมทํานุศิลปวัฒนธรรมในมิติใหม� และได�สร�างเครือข�ายจนสามารถนําไปสู�การพัฒนา

ด�านความร�วมมือด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได�

1. องค8ความรู�เกี่ยวกับงานปWผีมด

2. องค8ความรู�เกี่ยวกับอาเซียน

กิจกรรมในบางกิจกรรมไม�เป4นไปตามแผน

1. เพื่อสร�างศูนย8การเรียนรู�ชุมชนโพไร�

หวาน รวบรวมให�เป4นแหล�งรวมความรู�

ด�านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

2. เพื่อรวบรวมและพัฒนาชุมชนโพไร�

หวานให�เข�มแข็ง 6.3 เพื่อพัฒนาชุมชน

ไปสู�การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

1. เชิงปริมาณ 

    -  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู�ร�วมกิจกรรม ระดับ 3.51

    - จํานวนองค8ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรม 5 องค8ความรู� ไม�ได�

ดําเนินการกิจกรรม

2. เชิงคุณภาพ  

    - ชุมชนที่ได�รับการพัฒนาสู�การท�องเที่ยว 1 ชุมชน

    -  แผนที่รวบรวมองค8ความรู�ด�านวัฒนธรรมเกี่ยวกับชุมชน 1 

ชุมชน ไม�ได�ดําเนินการกิจกรรม

3. เชิงเวลา ไตรมาสที่ 3  ไม�ได�ดําเนินการกิจกรรม

4. เชิงงบประมาณ 68,500.00 เบิกจ�ายไม�เป4นไปตามไตรมาส

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 0%

68,500.00 500.00 ไม�ได�ดําเนินการตามแผนงาน เนื่องจากหลังจากการประชุมร�วมกับประชาชนในหมู�บ�านหลายครั้ง มีความคิดเห็นไม�

ตรงกันในเรื่องการพัฒนาชุมชนโพไร�หวานให�เป4นชุมชนด�านการท�องเที่ยว

กิจกรรมในบางกิจกรรมไม�เป4นไปตามแผน

1. เพื่อศึกษาค�าคว�าองค8ความรู�เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร8สมัยอยุธยา

2. เพื่อศึกษาเส�นทางประวัติศาสตร8

อยุธยาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ8

1. องค8ความรู�เส�นทางประวัติศาสตร8

สมัยอยุธยา ในพื้นที่รอยต�อเพชรบุรี –

ประจวบคีรีขันธ8

2. ได�เส�นทางประวัติศาสตร8สมัยอยุธยา

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ8ในเฟสที่ 1

1.  พัฒนาและต�อยอดเส�นทาง

ประวัติศาสตร8อยุธยาในเขตพื้นที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ8 สู�สมัยอื่นๆใน

ประวัติศาสตร8

2. นําข�อมูลเส�นทางประวัติศาสตร8

ประจวบคีรีขันธ8ไปสู�จังหวัดอื่นๆได�

1. เชิงปริมาณ

    - จํานวนแหล�งเรียนรู�หรือองค8ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป4นไทย จํานวน 1 องค8

    - จํานวนเส�นทางทางประวัติศาสตร8อยุธยาในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ8 จํานวน 1 เส�นทาง ได�องค8ความรู�เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร8อยุธยา จํานวน 1 องค8เส�นทางประวัติศาสตร8

2. เชิงคุณภาพ

     - องค8ความรู�ด�านประวัติศาสตร8ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ8

 ความรู�เกี่ยวกับประวัติศาสตร8สมัยอยุธยา ในเขตพื้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ8

3. เชิงเวลา ไตรมาสที่ 4  ดําเนินการเสร็จสิ้น

4. เชิงงบประมาณ 40000 เบิกจ�ายตามไตรมาส

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 0%

40,000.00 28,330.00 การสํารวจเส�นทาง นํามาซึ่งองค8ความรู�ประวัติศาสตร8จังหวัดประจวบคีรีขันธ8 การค�นพบเส�นทางใหม�ๆ ทําให�ก�าวหน�า

ด�านประวัติศาสตร8 มีการค�นพบใหม�

ประวัติศาสตร8สมัยอยุธยาในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ8 บางวัดเป4นวัดร�าง ทําให�การสํารวจเส�นทางยัง

ไม�ครบถ�วนสมบูรณ8 และยังสํารวจไม�ครบ

กิจกรรมที่ 8 โครงการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม (200,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 9 โครงการพัฒนาชุมชนโพไร�หวานสู�การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (68,500) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 10 โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของท�องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ8 (40,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 11 โครงการสํารวจและค�นคว�าเส�นทางวัฒนธรรมชุมชนบางจาก (40,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อศึกษาค�าคว�าองค8ความรู�เกี่ยว

ประวัติศาสตร8วัดเจริญศรีมณีผล

2. เพื่อศึกษาแนวคิด ประเพณี วิถีชีวิต 

ของผู�คนในชุมชน

1. ได�ข�อมูลด�านประวัติศาสตร8เกี่ยวกับ

วัดเจริญศรีมณีผลและหลวงพ�อเยิ้มผู�มี

ชื่อเสียงด�านการสักยันต8

2. ได�รวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ

คนในเขตพื้นที่ชุมชนบางจาก

1. สามารถต�อยอดผลงานและข�อมูล

ด�านประวัติศาสตร8ในช�องทางอื่นๆ

2.  สามารถต�อยอดด�านประเพณี 

วัฒนธรรม และด�านอื่นๆที่ยังไม�ค�นพบ

1. เชิงปริมาณ 

     - จํานวนแหล�งเรียนรู�หรือองค8ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป4นไทย 1 องค8 ยังไม�ได�ดําเนินการ

2. เชิงคุณภาพ 

      - องค8ความรู�ด�านประวัติศาสตร8ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ8

 ยังไมได�ดําเนินการ

3. เชิงเวลา ไตรมาสที่ 4  

4. เชิงงบประมาณ 40000 ยังไม�ได�เบิกจ�าย

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 0%

40,000.00 0.00 ดําเนินงานในไตรมาสที่ 4

1. เพื่อรวบรวมองค8ความรู�เกี่ยวกับ

ผลงานปูนปi�นเมืองเพชรบุรี

2. เพื่อจัดเก็บฐานข�อมูลให�เป4นระเบียบ

เรียบร�อย ในระบบสารสนเทศ

จัดเก็บและรวบรวมองค8ความรู�ด�าน

ผลงานปูนปi�นไว�เป4นหนึ่งเดียว ให�ง�าย

ต�อการค�นหา

ต�อดยอดสู�การรวบรวมผลงานของสกุล

ช�างเมืองเพชรอื่นๆ

1. เชิงปริมาณ 

      -จํานวนแหล�งเรียนรู�หรือองค8ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป4นไทย (เกี่ยวกับปูนปi�น) 1 องค8 ยังไม�ได�ดําเนินการ

2.เชิงคุณภาพ 

      - จํานวนหน�วยสนเทศในการรวบรวมข�อมูล 1 หน�วย ยังไมได�

ดําเนินการ

3. เชิงเวลา ไตรมาสที่ 4  

4. เชิงงบประมาณ 44500 ยังไม�ได�เบิกจ�าย

บรรลุเป?าหมายร�อยละ 0%

44,500.00 0.00 ดําเนินงานในไตรมาสที่ 4

1. เพื่อสร�างจิตสํานึกและความตระหนัก

ในการอนุรักษ8สิ่งแวดล�อมธรรมชาติ

และศิลปกรรมแก�

เยาวชน ประชาชน และหน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

2. เพื่อสร�างรายได�ให�กับชุมชน เพิ่ม

รายได�ให�ประชาชนในชุมชน

3. เพื่อสร�างคุณค�าของพื้นที่ชุมชน

หนองจอกให�เป4นที่รู�จักและมีชื่อเสียง

4. เพื่อสร�างองค8ความรู�เกี่ยวกับบัว

หลวงราชินี 

5. เป4นชุมชนต�นแบบท�องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม

1. ผู�คน / ประชาชน และผู�เข�าร�วมงาน

ได�มีจิตสํานึกในรักบ�านเกิด / รักท�องถิ่น

2. ประชาชนมีรายได�เพิ่มขึ้นจากการ

ออกร�านอาหารชุมชน 

3. ชุมชนเป4นที่รู�จักและมีชื่อเสียงจาก

การประชาสัมพันธ8และการจัดงาน

4. ได�รับองค8ความรู�ที่เกี่ยวกับบัวหลวง

พระราชินี

5. ได�เป4นชุมชนต�นแบบและชุมชนเฉลิม

พระเกียรติทางวัฒนธรรม

1. ประชาชนได�ตระหนักเห็นคุณค�าการ

สร�างและการรักษาบ�านเกิด / ท�องถิ่น

ในระยะยาว

2. ประชาชนมีรายได�เพิ่มขึ้น คิดเป4น 

90% ของต�นทุน (2000 บาท / ร�าน /

วัน)

3. มีประชาชนจากที่อื่นได�เข�ามาเยี่ยม

ชม และท�องเที่ยวในชุมชนมากขึ้น

4. องค8ความรู�เกี่ยวกับดอกบัวหลวง

พระราชินีได�ด�านต�างๆ จนสามารถ

นําไปสร�างรายได�ได�

5. สามารถต�อยอดและพัฒนาสู�การเป4น

ชุมชนต�นแบบท�องเที่ยวทางวัฒนธรรม

1. เชิงปริมาณ 

    - จํานวนชุมชนต�นแบบที่ได�รับการพัฒนา 1 ชุมชน

    - จํานวนองค8ความรู� 2 องค8

    - เส�นทางท�องเที่ยว 1 เส�นทาง มีจํานวนชุมชน จํานวนองค8

ความรู� และเส�นทางการท�องเที่ยว ครบถ�วนตามที่ตั้งเป?าหมายเอาไว�

2. เชิงคุณภาพ ภูมิปiญญาวัฒนธรรมเกี่ยวกับชุมชนหนองจอก ได�

รวบรวมภูมิปiญญาที่เกี่ยวข�องกับหนองจอกไว�อย�างเป4นรูปธรรม

3. เชิงเวลา 3 เดือนการลงพื้นที่และการสํารวจ 2 วัน ในการจัดงาน

 จัดงานและกิจกรรมได�ตามกําหนดเวลา

4. เชิงงบประมาณ210,000 บาท

210,000.00 188,223.00 การดําเนินงาน สามารถเก็บข�อมูล องค8ความรู�ที่เกี่ยวข�องได�ครบถ�วน ได�มีโอกาสทํางานร�วมกับเครือข�ายต�างๆ เป4นการ

ขยายเครือข�ายและความสัมพันธ8กับหน�วยงานที่เข�าร�วมกิจกรรมใหม�

1.องค8ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรมในชุมชนหนองจอก

2.องค8ความรู�ด�านภูมิปiญญาในชุมชนหนองจอก

1.ไม�ได�รับความร�วมมือกับหน�วยงานท�องถิ่นที่

เกี่ยวข�องเท�าที่ควร

2. สภาพอากาศไม�คงที่ แปรปรวน ทําให�การ

จัดกิจกรรมเป4นไปอย�างยากลําบาก เนื่อง

กิจกรรมเป4นการปฏิบัติในที่แจ�ง

1. เพื่อรวบรวมองค8ความรู�เกี่ยวกับ

อัตชีวประวัติพระสังฆราชแตงโม 

2. เพื่อเผยแพร�และพัฒนาองค8พระราช

ประวัติของสมเด็จพระสังฆราชแตงโม

ให�แพร�หลาย  

3. เพื่อสร�างและเป4นศูนย8การเรียนรู�

เกี่ยวกับพระสังฆราชแตงโมรวมทั้งเป4น

ศูนย8ศิลปะและ  วัฒนธรรมท�องถิ่น

1.ได�สะสางอัตชีวประวัติ หลักฐานที่ถูก

ค�นพบ 

2. ได�เผยแพร�องค8ความรู�เกี่ยวกับ

สมเด็จสังฆราชแตงโมได�ถูกต�อง

3. ดําเนินการสร�างเป4นนิทรรศการ

1. นําข�อมูลที่ค�นพบไปตีพิมพ8หนังสือ

เพื่อเผยแพร�ต�อไป

2. นําการเผยแพร�ต�อยอดสู�การบูรณา

การร�วมกับพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวข�อง

3. ต�อยอด ค�นคว�างานประวัติศาสตร8

ด�านอื่นๆ จนสามารถเป}ดใช�มณฑป ให�

ผู�คนมาสักการะได�

1. เชิงปริมาณ 

    - จํานวนแหล�งเรียนรู�เกี่ยวกับสมเด็จสังฆราชแตงโม 1 องค8

    - จํานวนชุมชนที่เป4นต�นแบบด�านศิลปวัฒนธรรม    1 ชุมชน ได�

แหล�งเรียนรู�และชุมชนที่สามารถนํามาเป4นชุมชนต�นแบบได� 

เนื่องจากมีการสํารวจแล�วค�นพบ

2. เชิงคุณภาพ 

    - องค8ความรู�ที่เกี่ยวข�องกับสมเด็จพระสังฆราชแตงโม 

    -  เกิดการแลกเปลี่ยนองค8ความรู�ทางประวัติศาสตร8ท�องถิ่น 

สามารถนําไปเผยแพร�ให�เป4นที่ประจักษ8สู�สาธารณชน ได� 2 แห�งคือ 

1. ชุมชนวัดหนองหว�าและ 2. ชุมชนวัดใหญ�สุวรรณาราม

3. เชิงเวลา 3 เดือน ยังอยู�ในช�วงการดําเนินการในเรื่องของ

นิทรรศการและศูนย8การเรียนรู�ร�วมกับชุมชน

4.เชิงงบประมาณ 100,000 ยังไม�สามรถระบุได�เนื่องจากยัง

ดําเนินการไม�สิ้นสุด

บรรลุเป?าหมายร�อยละ

100,000.00 28,790.00 การดําเนินผลงานในเบื้องต�นเป4นไปด�วยดี และเรียบร�อย ได�รับความร�วมจากกรรมการวัดและคนในชุมชนในการร�วมหา

ข�อมูล รวมทั้งได�รับความร�วมมืออย�างดีจากหน�วยงานราชการในท�องถิ่น

องค8ความรู�ที่ถูกต�องเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชแตงโม กรรมการวัดแบ�งเป4น 2 ฝ6าย รวมถึงบุคลากร

ในวัดไม�ให�ความร�วมมือ

กิจกรรมที่ 13 โครงการอนุรักษ8บัวหลวงราชินีอย�างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเป4นชุมชนต�นแบบทางวัฒนธรรมในชุมชนหนองจอก (210,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 14 โครงการการจัดการความรู�และการจัดการมณฑปสมเด็จพระสังฆราชแตงโม (100,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 12 โครงการรวบรวมภูมิปiญญาล้ําค�าของจังหวัดเพชรบุรี (ศิลปะปูนปi�น) (44,500)

กิจกรรมที่ 15 ขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศท�องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล (50,000) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

สํานักฯ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร�สารสนเทศท�องถิ่น

ในรูปแบบดิจิทัล โดยแต�งตั้งคณะทํางาน ดําเนินการสํารวจ

ทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกห�องสมุด ตลอดจนสื่อ

ออนไลน8 และแหล�งเรียนรู�อื่น ๆ จัดกิจกรรมการเสวนางานสกุลช�าง

แทงหยวกเมืองเพชรบุรี แล�วสรุปองค8ความรู�ที่ได�รับ นําไปศึกษา

วิเคราะห8 พัฒนา เชื่อมโยงทรัพยากรสารสนเทศต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง 

และเผยแพร�สารสนเทศท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง “ศิลปะการ

แทงหยวกเมืองเพชรบุรี” ในรูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส8 

  มีการพัฒนาระบบฐานข�อมูลท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ด�วยโปรแกรม

 Joomla ใช�ในการจัดการสารสนเทศท�องถิ่นในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส8 ซึ่งประกอบด�วยฐานข�อมูลย�อย 6 ฐานข�อมูล โดย

ประยุกต8จากมาตรฐานคู�มือการจัดเก็บข�อมูลกลางทางวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม ได�แก� ฐานข�อมูลสิ่งประดิษฐ8, บุคคล, องค8กร, 

วิถีชีวิต, สถานที่ และพรรณไม� จากนั้นจัดทําสารสนเทศท�องถิ่น

จังหวัดเพชรบุรีเรื่อง “ศิลปะการแทงหยวกเมืองเพชรบุรี” ใน

ฐานข�อมูลย�อย “สิ่งประดิษฐ8” ในกลุ�มข�อมูล “ศิลปวัตถุ” เผยแพร�

บนเว็บไซต8ฐานข�อมูลท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่ URL Address = 

http://arit.pbru.ac.th/localPhet/index.php/artefact-phetch

aburi/art-objects-phetchaburi/81-thangyuag มีการ

เพื่อจัดทําแปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตลําไยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี1. จํานวนเกษตรที่เข�าร�วมโครงการ

2.องค8ความรู�การผลิตลําไยที่เหมาะสม

เพื่อสนับสนุนการผลิตลําไยในพื้นที่

จังหวัดเพชรบุรี

3. ร�อยละของเกษตรที่มีความสนใจจะ

ปลูกลําไยเพิ่มขึ้น

4. แปลงสาธิตการผลิตลําไย

1. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความ

เข�าใจ

2. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม

3. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�

ประโยชน8เพื่อพัฒนาการผลิตลําไย

1. เชิงปริมาณ  

     - จํานวนเกษตรที่เข�าร�วมโครงการ 20 คน ผลการดําเนินงาน 

20 คน

     - องค8ความรู�การผลิตลําไยที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการผลิต

ลําไยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 2 องค8ความรู� ผลการดําเนินงาน 2 

องค8ความรู� การตัดแต�งกิ่งลําไย/การชัดช�อผลลําไย

     - ร�อยละของเกษตรที่มีความสนใจจะปลูกลําไยเพิ่มขึ้น ร�อยละ 

20 ผลการดําเนินงาน 20

     - แปลงสาธิตการผลิตลําไย 2 แปลง ผลการดําเนินงาน 2 แปลง

2. เชิงคุณภาพ   

     - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความเข�าใจ ร�อยละ 80 ผล

การดําเนินงาน  ร�อยละ 80

     - ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 80

     - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน8เพื่อพัฒนาการ

ผลิตลําไย ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 80

100,000.00 99,944.00 ดําเนินการจัดทําแลปงสาธิตการผลิตลําไยในพื้นที่อําเภอหนองหญ�าปล�อง จ.เพชรบุรี จํานวน 2 แปลงและนํากลุ�ม

เกษตรกรผู�ปลูกลําไยและผู�ที่สนใจ นักวิชาการเกษตร จํานวน 20 คน ร�วมแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับกลุ�มวิสาหกิจชุมชนผู�

ปลูกลําไยบ�านแพ�ว 1 ณ อําเภอบ�านแพ�ว จ.สมุทรสาคร (คาดว�าจะดําเนินการ 19 ก.ค.62)

เทคนิคการตัดแต�งลําไย และการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตโดย

การตัดแต�งช�อผล

โครงการที่ 39 โครงการตามยุทธศาสตร8ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ8

กิจกรรมที่ 1 การสร�างแปลงสาธิตเพื่อถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลําไยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (100,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมที่ 2 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกล�วยหอมทองอินทรีย8เพื่อการส�งออก ด�วยเชื้อราไตรโคเดอร8มาบิวเวอเรียและไส�เดือนฝอย (150,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หนา้ที� 102



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อพัฒนาวิธีการและรูปแบบที่มี

ประสิทธิภาพสําหรับการจัดการโรค

และแมลงศัตรูกล�วยหอมทองด�วยเชื้อรา

ไตรโคเดอร8มาบิวเวอเรีย และไส�เดือน

ฝอย ในพื้นที่อําเภอบ�านลาด จังหวัด

เพชรบุรี

2. เพื่อถ�ายทอดและส�งเสริมการใช�

เทคโนโลยีการจัดการโรคและแมลงศัตรู

กล�วยหอมทองด�วยเชื้อราไตรโคเดอร8

มาบิวเวอเรีย และไส�เดือนฝอย ให�

เกษตรกรในพื้นที่อําเภอบ�านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

คุณภาพกล�วยหอมทอง ทํารายได�ให�แก�

เกษตรกรและเพิ่มช�องทางการแข�งขัน

ในตลาด

1. แหล�งเรียนรู�การจัดการศัตรูพืชใน

ชุมชนจํานวน 1 ชุมชน

2. เทคโนโลยีต�นแบบการจัดการโรค

และแมลงศัตรูกล�วยหอมทองจํานวน 1 

เทคโนโลยี

1. การใช�เทคโนโลยีการจัดการโรคและ

แมลงศัตรูกล�วยหอมทองด�วยเชื้อราไตร

โคเดอร8มาบิวเวอเรีย และไส�เดือนฝอย

ของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอบ�านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี

2. การเพิ่มขึ้นของรายได�และช�องทาง

การแข�งขันในตลาดของเกษตรกร ซึ่ง

เป4นผลเนื่องมาจากประสิทธิภาพการ

ผลิตและคุณภาพกล�วยหอมทองที่เพิ่มขึ้น

1. เชิงปริมาณ   

     - แหล�งเรียนรู�การจัดการศัตรูพืชในชุมชน 1 ชุมชน  ผลการ

ดําเนินงาน แหล�งเรียนรู�คือ แปลงสาธิตการใช�สารชีวภัณฑ8ควบคุม

โรคและแมลงศัตรูกล�วยหอมทอง (นายสรวัช กลิ่นเจริญ) จํานวน 1 

ชุมชน 

     - จํานวนเทคโนโลยีต�นแบบการจัดการโรคและแมลงศัตรูกล�วย

หอมทอง 1 เทคโนโลยี ผลการดําเนินงาน เทคโนโลยีการจัดการโรค

และแมลงศัตรูกล�วยหอมทองด�วยเชื้อราไตรโคเดอร8มาบิวเวอเรีย

และไส�เดือนฝอย จํานวน 1 เทคโนโลยี

     - กลุ�มเกษตรกรที่ได�รับการถ�ายทอดเทคโนโลยี 2 กลุ�ม ผลการ

ดําเนินงาน เกษตรกรผู�ปลูกกล�วยหอมทองแปลงใหญ� อ.บ�านลาด จ.

เพชรบุรี จํานวน 2 กลุ�ม ใน 2 ตําบล คือ ต.ไร�สะท�อน และ ต.ตําหรุ

     - จํานวนเกษตรกรที่เข�ามาเรียนรู�ในแหล�งเรียนรู� 20 คน ผลการ

ดําเนินงาน เกษตรกรผู�ปลูกกล�วยหอมทองแปลงใหญ� อ. บ�านลาด 

จ. เพชรบุรี จํานวน 40 คน

     - การเผยแพร�/ถ�ายทอดองค8ความรู�สู�ชุมชน 1 ครั้ง ผลการ

ดําเนินงานองค8ความรู�ที่ได�ถ�ายทอดให�กับเกษตรกรผู�ปลูกกล�วย

หอมทองแปลงใหญ� อ. บ�านลาด จ. เพชรบุรี จํานวน 2 ครั้ง ในวันที่

 22 และ 23 กรกฎาคม 2562

150,000.00 141,799.46 ดําเนินกิจกรรมการฝ&กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกล�วยหอมทองอินทรีย8เพื่อการส�งออก

ด�วยเชื้อราไตรโคเดอร8มา บิวเวอเรียและไส�เดือนฝอยจํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22และ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ต. 

ไร�สะท�อน และ ต. ตําหรุ อ. บ�านลาด จ. เพชรบุรี โดยมีทีมวิทยากรคือ นายสุรพล เฟ �องสุวรรณ ประธานศูนย8จัดการ

ศัตรูพืชชุมชนบ�านตลาดบนและ ดร.บุญชาติ คติวัฒน8 อาจารย8ประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร8 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร โดยมีเกษตรกรเข�าร�วมกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 40 คน ได�รับความรู�และฝ&กปฏิบัติเรื่องการใช�

เทคโนโลยีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชด�วยสารชีวินทรีย8/สารชีว-ภัณฑ8 (เชื้อราไตรโคเดอร8มาบิวเวอเรีย และ

ไส�เดือนฝอย) สําหรับการผลิตกล�วยหอมทองอินทรีย8เพื่อการส�งออก รายละเอียดขั้นตอนการผลิตสารชีวินทรีย8 ดังนี้ 

การผลิตสารชีวินทรีย8

- เชื้อราไตรโครเดอร8มา

อุปกรณ8

     1. ข�าวสารชนิดแข็ง 2. น้ําเปล�า 3. ยางรัดของ 4. ถุงร�อน 7x11 นิ้ว 5. เข็มหมุด 6. ผ�าเช็ดโต�ะ 7. หม�อหุงข�าว 8. 

ทัพพี 9. หัวเชื้อราไตรโครเดอร8มา

ขั้นตอนการทํา

     - หุงข�าวโดยใช�ข�าวสาร 3 ส�วน ต�อ น้ํา 2 ส�วน (รอจนหม�อข�าวดีด)

     - ชุยข�าวขณะร�อน ตักข�าวสารใส�ถุง 3 ทัพพี รีดเอาอากาศออก พับถุงวางไว�ให�อุ�น

     - น้ําหัวเชื้อใส�ในถุง 

     - ใช�ยางรัดปากถุงให�แน�น และเขย�าเชื้อให�ทั่วถุง

     - ใช�เข็มหมุดเจาะใต�ยางรัด 30-40 ครั้ง (เช็คอากาศภายในถุงว�าสามารถเข�าออกได�ดีไหม)

     - ไล�อากาศออก ใช�มือดึงถุง หากถุงป6องแสดงว�าอากาศเพียงพอ หากถุงไม�ป6องใช�เข็มเจาะรูเพิ่ม

 องค8ความรู�/เทคโนโลยีการจัดการโรคและแมลงศัตรูกล�วยหอม

ทองด�วยเชื้อราไตรโคเดอร8มาบิวเวอเรีย และไส�เดือนฝอยสําหรับ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพกล�วยหอมทองอินทรีย8

เพื่อการส�งออก

 1. เพื่อกระตุ�นการท�องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ณ ชุมชนบ�านยางน้ํากลัดใต� 

 2. เพื่ออนุรักษ8 สืบสาน มรดกทาง

วัฒนธรรมกะเหรี่ยง ของชาวชุมชนบ�าน

ยางน้ํากลัดใต�

 3. เพื่อบูรณาการบริการวิชาการกับ

การเรียนการสอน

สื่อ / เอกสาร / หนังสือ นิทาน 3 ภาษา

 ไทย กะเหรี่ยง อังกฤษ (ต�นฉบับ)

สื่อ / เอกสาร / หนังสือ รวบรวม

วัฒนธรรม ด�านอาหาร การแต�งกาย 

การละเล�น  3 ชนชาติ ไทย กะเหรี่ยง 

อังกฤษ

ชุมชนได�ยกระดับ และภาษากะเหรี่ยง 

วัฒนธรรมกะเหรี่ยงได�รับการสืบสาร

1. เชิงปริมาณ 

 - สื่อ / เอกสาร / หนังสือ นิทาน 3 ภาษา ไทย กะเหรี่ยง อังกฤษ 

(ต�นฉบับ) เป?าหมาย  5 เล�ม

 - สื่อ / เอกสาร / หนังสือ รวบรวมวัฒนธรรม ด�านอาหาร การแต�ง

กาย การละเล�น  3 ชนชาติ ไทย กะเหรี่ยง อังกฤษ   เป?าหมาย 5 

เล�ม

 - ชุมชนได�ยกระดับ  เป?าหมาย 1 ชุมชน

74,200.00 70,884.00 1. สื่อ / เอกสาร / หนังสือ นิทาน 3 ภาษา ไทย กะเหรี่ยง อังกฤษ (ต�นฉบับ)เป?าหมาย  5 เล�ม

2. สื่อ / เอกสาร / หนังสือ รวบรวมวัฒนธรรม ด�านอาหาร การแต�งกาย การละเล�น  3 ชนชาติ ไทย กะเหรี่ยง อังกฤษ 

  เป?าหมาย 5 เล�ม

3. ชุมชนได�ยกระดับ  เป?าหมาย 1 ชุมชน

ชาวชุมชนยางน้ํากลัดใต� โดยพื้นฐานต�องการอนุรักษ8ภาษาถิ่น คือ

ภาษากะเหรี่ยง หน�วยบริการวิชาการจึงรวบรวมองค8ความรู� โดย

ความร�วมมือของนักวิชาการและชาวบ�านจัดทําเป4นหนังสือนิทาน

เพื่อสร�างความน�าสนใจให�นักเรียนได�อ�านได�ศึกษา ทําให�เกิด

ความผูกพันและซึมซับในภาษาถิ่น เพื่อให�คงอยู�สืบไป

พื้นที่ของศูนย8จัดกิจกรรมมีจํากัด ทําให�วันที่

จัดกิจกรรมศูนย8ดูแออัด

1. ควรจัดกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง

2. คณะควรมีการติดตามผลการอบรมอย�าง

ต�อเนื่องแล�ว และนํามาปรับปรุงในการอบรมครั้ง

ต�อไป

เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ให�ความรู� 

และทักษะ การประกอบการด�านขนม 

และอาหารว�าง  เสริมความเข�มแข็งของ

กลุ�มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนมีความรู�  ทักษะในการทําขนม 

และอาหารว�าง 4 ชนิด

ชุมชนสามารถมีผลิตภัณฑ8หลากหลาย

ชนิดบริการลูกค�า และสร�างรายได�แก�

ชุมชน

30,000.00 24,394.00 การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ได�รับความสนใจจากกลุ�มแม�บ�าน เข�าร�วมโครงการครบตามจํานวน 20 คน โดยกลุ�มเป?าหมาย

ได�รับความรู�และทักษะในระดับมาก และได�นําความรู�และทักษะไปใช�โดยในระยะแรก ได�ร�วมกันทําเต�าหู�นมสด

จําหน�ายแก�ลูกค�า 2 ครั้ง  จํานวน 100 แก�ว ได�รับผลตอบรับดี  สามารถจําหน�ายได�ทั้งหมด

ได�รับความรู�และวิธีการในการทําขนมจีบ  เต�าหู�นมสด  ตะโก� และกระทงทองการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก�ชุมชน

ควรหลีกเลี่ยงการตั้งงบประมาณหมวด

ครุภํณฑ8ที่ต�องใช�ในชุมชน  เพราะชุมชนไม�

สะดวกในการนําครุภัณฑ8มาแสดงแก�ต�นสังกัด

ทุกปW

1.  เพื่อให�แกนนําชุมชนได�ศึกษาดูงาน

ชุมชนต�นแบบการบริหารจัดการชุมชน

และการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติ

และนํามาปรับใช�อย�างเหมาะสม

2.  เพื่อยกระดับชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าว

พัฒนา ให�เป4นชุมชนต�นแบบแห�งการ

เรียนรู�ด�านสิ่งแวดล�อม

ประชาชนในชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าว

พัฒนา มีความรู�ความเข�าใจในการ

จัดการขยะอย�างถูกวิธี

ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา เป4นชุมชน

ต�นแบบการจัดการขยะมูลฝอยภายใน

ชุมชน ระดับประเทศ มีคณะที่มาศึกษา

ดูงานตลอดทั้งปW

1)จํานวนชุมชนต�นแบบการพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม

 1 ชุมชน ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา เป4นชุมชนต�นแบบการ

จัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ระดับประเทศ มีคณะที่มาศึกษาดู

งานตลอดทั้งปW -

 2)จํานวนชุมชน/หน�วยงาน ที่เข�ารับการเรียนรู� 3 ชุมชน/หน�วยงาน

 จํานวนชุมชน/หน�วยงาน ที่เข�ารับการเรียนรู� ไม�ต่ํากว�า 30 คณะ -

 3) จํานวนชุมชน/หน�วยงาน ที่นําผลการเรียนรู�ไปใช� 2 ชุมชน/

หน�วยงาน มีชุมชน/หน�วยงานที่นําผลการเรียนรู�ไปใช�และเกิดผล

เป4นรูปธรรม จํานวน 2 ชุมชน/หน�วยงาน ได�แก� ชุมชนบ�านในดง 

และ โรงเรียนสหกรณ8บํารุงวิทย8 -

 4) โครงการ/แนวพระราชดําริ ที่นํามาสู�การพัฒนา 1โครงการ/

แนวทาง ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนาได�น�อมนําโครงการจิตอาสา 

ซึ่งเป4นโครงการพระราชดําริ ในรัชกาล ที่ 10 สู�การพัฒนาชุมชน 

โดย สมาชิกชุมชนได�น�วมสมัครเป4นอาสาสมัครและได�ร�วมกันพัฒนา

ชุมชนอย�างต�อเนื่อง -

 5) รูปแบบการพัฒนาชุมชนด�านการจัดการขยะ 1 รูปแบบ ชุมชน

หัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา มีรูปแบบการพัฒนาชุมชนโดยเป4นรูปแบบ

การพัฒนาแบบมีส�วนร�วมกับเครือข�ายฯในด�านต�างๆ สู�การพัฒนา

ชุมชน และใช�การจัดการขยะโดยรูปแบบ 3R (ลดใช� ใช�ซ้ํา นําใช�

107,950.00 96,810.00 1.  ชุมชนได�ศึกษาดูงานชุมชนต�นแบบการบริหารจัดการชุมชนและการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและนํามาปรับใช�

อย�างเหมาะสมกับชุมชนตนเองและสามารถเป4นแหล�งศึกษาดูงานในระดับประเทศได�

2.   ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา เป4นชุมชนต�นแบบแห�งการเรียนรู�ด�านสิ่งแวดล�อม           มีหน�วยงานต�างๆมาศึกษา

ดูงานจํานวนมาก/ปW

ยังไม�ได�สรุปองค8ความรู�

กิจกรรมที่ 4 สืบสานภาษาและวัฒนธรรม ชุมชนบ�านยางน้ํากลัดใต� สู�การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (74,200) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 5 เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ�มแม�บ�านชุมชน ตําบลนายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (30,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา สู�ชุมชนต�นแบบแห�งการเรียนรู�ด�านสิ่งแวดล�อมตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (170,950) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 7 ยกระดับรายได�ของชุมชนโดยการเลี้ยงผึ้ง เพื่อหนุนเสริมการท�องเที่ยวโดยชุมชนบ�านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ8 (238,470) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อจัดตั้งกลุ�มวิสาหกิจชุมชน 

“ผู�ประสบภัยจากช�างป6า”หมู�บ�านรวม

ไทย ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ8

2. เพื่อสร�างแนวป?องกันช�างป6าโดย

วิธีการเลี้ยงผึ้งตามเส�นทางเดินของช�าง

3. เพื่อเป4นแหล�งเรียนรู�ของนักศึกษา

และเกษตรกร

1. จํานวนครัวเรือนที่ได�รับกาจัดสรร 

เป4นกลุ�มผู�ประสบภัยจากช�างป6า 7 

ครัวเรือน 

2. รายได�ครัวเรือน เพิ่มขั้นร�อยละ 15 

3. ได�กล�องรังผึ้ง 40 กล�อง

1. การเลี้ยงผึ้งเป4นแนวกันชนช�างป6า

2. ชุมชนมีรายได�เพิ่มขึ้นจากผลผลิต

และขยายไปยังครัวเรือนอื่นๆต�อไป

1.  เชิงปริมาณ  เป?าหมาย 20 ครัวเรือน ผลการดําเนินงาน 20 

ครัวเรือน

2. เชิงคุณภาพ  เป?าหมาย  จํานวนครัวเรือน 7 ครัวเรือน ผลการ

ดําเนินงาน 7 ครัวเรือน

238,470.00 102,126.00 จํานวนครัวเรือน 7 ครัวเรือนและตั้งกลุ�มวิสาหกิจผู�ประสบภัยจากช�างป6า ได�องค8ความรู� การใช�รังผึ้งเป4นแนวกันช�างป6า คนกับช�างอยู�กัน

อย�างสันติ และการปลูกพืชบางชนิดเพื่อเป4นอาหารผึ้งและ

แก�ปiญหาช�างป6าเข�าพื้นที่

ปiญหาจากการอนุมัติโครงการ ที่มีการแก�ไข

หลายรอบมาก เพื่อให�การปรับแก�ตรงกับ

ตัวชี้วัดและเป?าประสงค8ของหน�วยงาน แต�ผล

การอนุมัติมาถึงไตรมาส 4 และเป4นเวลาป}ด

งบประมาณการดําเนินกิจกรรมต�องเร�งรัดการ

ใช�จ�าย การดําเนินการทําได�ระยะที่ 1 และ

ระยะที่ 2 เพราะป}ดงบประมาณ ไม�สามารถ

เบิกจ�ายได�ทันและการจัดกิจกรรมเลี้ยงผึ้งต�อง

ใช�ระยะเวลาในการออกผลผลิต ก�อนจึ่งไม�

สามารถดําเนินการได�ทันในงบประมาณปW 62 

ในระยะติดตามและเอาผลผลิตมาสร�าง

ผลิตภัณฑ8และการจดทะเบียนกลุ�มวิสาหกิจ

จากผู�ประสบภัยจากช�าง และติดตามองค8

ความรู�ว�า การเลี้ยงรังผึ้งเป4นแนวกันชนช�างนั้น

แก�ปiญหาได�จริงหรือเปล�า

ในการติดตามระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ใน

การงบประมาณในปWถัดไปเพื่อติดตามผลการ

ดําเนินงานอย�างต�อเนื่องของกิจกรรม และ

ช�วยเหลือแก�ปiญหาให�กับชุมชน ให�เสนอเป4น

งานวิจัย การพัฒนาเครือข�ายวิสาหกิจกลุ�มผู�สบภัย

จากช�างป6า เพราะแก�ปiญหาไปยังกลุ�มวิสาหกิจ

อื่นๆด�วย ฐานภูมิปiญญาท�องถิ่นต�อไป

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข�ายการ

จัดการเรียนรู�ด�วยอินโฟกราฟ}ก (Info 

graphic) ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร8

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย8 

ในด�านการจัดการเรียนรู�ด�วยอินโฟ

กราฟ}ก (Info graphic) ด�วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร8

3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนต�นแบบการ

จัดการเรียนรุ�ด�วยอนิโฟกราฟ}ก (info 

graphic) ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร8

  1. จํานวนโรงเรีนที่เข�าร�วมโครงการ 8 โรงเรียน

    2. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 81 คน

    3. จํานวนโรงเรียนต�นแบบ 4 โรงเรียน

    4. จํานวนโรงเรียนเครือข�าย 4 โรงเรียน

    5. จํานวนสื่ออินโฟกราฟ}กที่ครูผลิตใ�ในการจัดการเรียนรู� ร�อยละ

 80

    6. จํานวนชิ้นงานอินโฟกราฟ}กของนักเรียนที่ได�รับการจัดการ

เรียนรู� ร�อยละ 80

    7. ครูผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ในการจัดการเรียนรู� ร�อย

ละ 80

    8. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 80

    9. การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ของครูที่เป4นสมาชิกชมรมเครือข�าย

    10. กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ปWงบประมาร 

2562

    11. ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 176,800

176,800.00 166,488.00 1. ครูที่ได�รับการพัฒนามีความเข�มแข็งในการจัดการเรียนรู�ด�วยอินโฟกราฟ}ก (Info graphic) โดยใช�โปรแกรม

คอมพิวเตอร8

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 เขต 1 มีโรงเรียนต�นแบบ 4 โรงเรียน และโรงเรียน

เครือข�ายการจัดการเรียนรู�ด�วยอินโฟกราฟ}ก (Info graphic) โดยใช�โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร8 4 โรงเรียน ใน 4

 อําเภอ ได�แก� อําเภอเมือง อําเภอทับสะแก อําเภอางสะพาน และอําเภอบางสะพานน�อย

 3. ครูมีความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร�างสื่ออินโฟกราฟ}ก (Info graphic) ในการจัดการเรียนรู�

 4. นักเรียนได�รับการพัฒนาในด�านความคิดสร�างสรรค8และการสร�างงานอินโฟกราฟ}ก (Info graphic) โดยใช�โปรแกรม

คอมพิวเตอร8

โครงการที่ 40 โครงการยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด�านความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันในระดับสากล

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ8 เขต 1: การพัฒนาการจัดการเรียนรู�ด�วยอินโฟกราฟ}ก (Infographics) โดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร8 (176,800) คณะครุศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมอบรมให�ความรู�หลักสูตรการฝ&ก

เขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมหนุ�นยน

ด�วยโปรแกรม CRobot เพื่อใช�เป4นสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนแก�ครูและ

นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนในเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี 

และประจวบคีรีขันธ8 ได�ดําเนินการโดย

แบ�งเป4น6รุ�นการฝ&กอบรม โดยทําการ

อบรมรุ�นที่ 1ห�กับครูในโรงเรียนเขต

พื้นที่การประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 

 จํานวน 80 คน และ รุ�น2 จัดการอบรม

ให�กับครูในโรงเขตพื้นที่การ

ประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 จํานวน 

80 คน   การฝ&กอบรมรุ�นที่ 3 ได�จัดการ

อบรมให�กับนักเรียนในโรงเรียนเขต

พื้นที่การประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 

จํานวน 100 คน สําหรับการจัดการ

ฝ&กอบรมในรุ�นที่ 4 - 6 ทางผู�จัดการ

ฝ&กอบรมได�ดําเนินการจัดการอบรม

1,363,200.00 690,000.00 ตัวชี้วัด

1.ร�อยละของครูที่เข�ารับการอบรมที่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช�เทคโนโลยีการศึกษาได�   (เป?�าหมาย) 400 คน

2.ร�อยละของนักเรียนที่เข�ารับการอบรมที่สามารถสร�างสรรค8ผลงานโดยใช�เทคโนโลยีการศึกษา  (เป?าหมาย) 600 คน

1.สามารถยกระดับการศึกษาด�านความสามารถในการผลิตสื่อเทค

โนดลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันในระดับ

สากลได� โดยครูระดับประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนในเขตจังวหวัด

เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ8 สามารถนําความรู�ที่ได�รับจาการ

อบรมไปใช�เทคโนโลยีการศึกษา (Infographics/cRobot) ซึ่งทํา

ให�การเรียนการสอนในรายวิชาต�างๆน�าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ 

นักเรียนที่ได�เข�าอบรม สามารถนําความรู�ที่ได�รรับจาการอบรมไป

ใช�ในการสร�างสรรผลงานและใช�ในโครงงานวิทยาศาสตร8 และปรับ

ใช�ในชีวิตประจําวันด�านอื่นๆได�เช�นกัน

2.ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนในเขตจังหวัด

เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ8 มีความสารถในการผลิตสื่อ

เทคโนโลยีการศึกษา และสามารถนําผลงานที่ผลิตนี้ออกเผยแพร�

สู�สาธารณะได�

1.นักเรียนและครูมีองค8ความรู�ในการสรุป

ข�อมูล ทั้งข�อมูลที่ได�จากบทเรียน และข�อมูล

อิ��นๆ เช�นข�อมูลของโรงเรียน และข�อมูลส�วนตัว

 ในลักษณะ Infographics ได�

2.นักเรียนและครูมีองค8ความรู� ในการ

ประยุกต8ใช�อุปกรร8ชุดกลบ�องสมองกล 

CRobot เพื่อใช�ในการเสนิโครงงาน

วิทยาศาสตร8 และใช�ในกิจกรรมต�างๆของ

โรงเรียนและกิจกรรมในชีวิตประจําวันได�

กิจกรรมย�อยที่ 1 โครงการอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร

เพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยใน

ศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค8

    1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร

สายวิชาการให�มีความรู� ทักษะ เจตคติ

และการแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนว

ปฏิบัติที่จําเป4นเกี่ยวกับการบริหารและ

พัฒนาองค8การสู�การวิเคราะห8ความท�า

ทายในบริบทของการอุดมศึกษาใน

อนาคต 

    2) เพื่อสร�างนักบริหารสายวิชาการ

ให�มีสมรรถนะในการบริหารงานตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    3) เพื่อเสริมสร�างสัมพันธภาพ

ระหว�างนักบริหารสายวิชาการของแต�

ละหน�วยงานอันจะนําไปสู�ความร�วมมือ

1.เชิงปริมาณ = เป?าหมายผู�เข�าร�วมอบรมเข�าร�วมไม�น�อยกว�าร�อยละ

 80 ของค�าเป?าหมาย 60 คน / ผลการดําเนินงาน ผู�เข�าร�วมอบรม

จํานวน 60 คน คิดเป4นร�อยละ 100

2. เชิงคุณภาพ = เป?าหมายความพึงพอใจของู�เข�าร�วมโครงการ

มากกว�า 4.00 / ผลการดําเนินงาน 4.38

3. เชิงเวลา = เป?าหมายดําเนินการแล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 / 

ผลการดําเนินงาน ดําเนินกิจกรรมในวันที่ 19 มิถุนายน -5 

กรกฎาคม 2562

900,000.00 4,247,160.00 อยู�ระหว�างดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู�เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (1,089,800) กองกลาง

โครงการที่ 41 โครงการพัฒนาผู�บริหารมืออาชีพ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผู�บริหารมืออาชีพ (900,000) กองกลาง

โครงการที่ 42 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ

กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด�านความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันในระดับสากล (1,363,200) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หนา้ที� 105



วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมย�อย โครงการฝ&กอบรม

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร

สายสนับสนุนมืออาชีพ รุ�นที่ 1 

(511,000บาท)

1. วัตถุประสงค8

    1)  บุคลากรสายสนับสนุนที่เข�าร�วม

โครงการ   ได�พัฒนาศักยภาพ  

สามารถนําความรู�ใหม�/องค8ความรู�

ใหม� ๆ จากการฝ&กอบรมมาใช�ในการ

วางแผนการดําเนินงาน สามารถ

วิเคราะห8แผน สรุปผลการดําเนินงาน 

และสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานได�

อย�างมีประสิทธิภาพ

    2) บุคลากรสายสนับสนุนที่เข�าร�วม

โครงการ  มีความรู� ความเข�าใจในการ

พัฒนาตนเอง พัฒนางาน สามารถ

จัดทําแผนการจัดการความรู�รายบุคคล

ได� และนําผลที่ได�มาดําเนินการจัดการ

1. เชิงปริมาณ

    - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมร�อยละ 80 ของค�าเป?าหมาย 60 คน / ผล

การดําเนินงาน 53 คน คิดเป4นร�อยละ 88.33

2. เชิงคุณภาพ

    - ระดับความพึงพอใจของผู�ที่เข�าร�วมโครงการ ไม�น�อยละ 4.00 /

 ผลการดําเนินงาน ร�อยละความพึงพอใจต�อโครงการ มีค�าเฉลี่ย 4.09

3. เชิงเวลา

     - กิจกรรมแล�วเสร็จตามเวลาที่กําหนด ค�าเป?าหมาย ไตรมาส 4

 / ผลการดําเนินงาน กิจกรรมอบรมแล�วเสร็จในวันที่ 15 ก.ค.62 

(ไตรมาสที่3) ยังอยู�ในช�วงติดตามผลการอบรม (ให�ผู�เข�าอบรมจัดทํา 

Individual Development Plan)

4. เชิงต�นทุน

     - ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ ค�าเป?าหมาย 

511,000 บาท

511,000.00 511,000.00   ได�ดําเนินการอบรมให�ความรู�แล�วอยู�ในช�วงติดตามผลการอบรม (ให�ผู�เข�าอบรมจัดทํา Individual Development 

Plan)

ไตรมาสที่ 2 

กิจกรรมย�อย  การศึกษาดูงานและการ

ปรับแผนกลยุทธ8ของสํานักงาน

อธิการบดี (369,500บาท) เบิกจ�ายจริง

 165,409.51 บาท

1. วัตถุประสงค8 

    1.1  เพื่อให�บุคลากรได�ศึกษาการ

ปฏิบัติงานของหน�วยงานสํานักงาน

อธิการบดีที่มหาวิทยาลัยอื่น และนํามา

เปรียบเทียบเพื่อพัฒนางานของตนเอง 

    1.2 เพื่อให�บุคลากรเห็นนวัตกรรม

ในการปฏิบัติงานใหม� ๆ และนํามาใช�

ประโยชน8ในการพัฒนาปรับปรุงงาน

ของตนเองด�านงานนโยบายและแผน 

งานกองพัฒนานักศึกษา  งานสารบรรณ

  งานคลัง งานการเงิน งานบุคคล และ

งานบริหารพัสดุ และการเพิ่มกระบวน

ทัศน8เพื่อพัฒนางานอย�างมืออาชีพงาน

1. เชิงปริมาณ

    - ผู�เข�าร�วมกิจกรรม ค�าเป?าหมาย 60 คน / ผลการดําเนินงาน 37

 คน

2. เชิงคุณภาพ

    - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�ใหม�จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู�

และพัฒนางานด�าน                นโยบายและแผน งานกองพัฒนา

นักศึกษา  งานสารบรรณ  งานคลัง งานการเงิน                  งาน

บุคคล และงานบริหารพัสดุ และการเพิ่มกระบวนทัศน8เพื่อพัฒนา

งานอย�างมืออาชีพ ค�าเป?าหมาย ไม�น�อยกว�า 4 กิจกรรม / 

     - จํานวนระบบที่ได�รับการพัฒนา ค�าเป?าหมาย 1 ระบบ

3. เชิงเวลา

     - กิจกรรมแล�วเสร็จตามเวลาที่กําหนด ค�าเป?าหมาย ไตรมาส 2

4. เชิงต�นทุน

     - ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ ค�าเป?าหมาย 

369,500 บาท

369,500.00 165,409.51 1. บุคลากรได�พบเห็นระบบการปฏิบัติงานที่ต�างกัน  และเกิดความคิดสร�างสรรค8ในการพัฒนาระบบงานของตนเองให�

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ได�พบปะพูดคุยกับเพื่อนต�างสถาบัน ได�แลกเปลี่ยนเรียนรู� และเป4นเครือข�าย ในการ

ปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน 

3. ได�กรณีตัวอย�างเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน 

1.เพื่อดําเนินการบริหารจัดการด�านของ

เสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. เพื่อดําเนินการบริหารจัดการด�านน้ํา

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีเป4นมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด

สิ่งแวดล�อมภายในมหาวิทยาลัยมี

คุณภาพดีขึ้นดีขึ้น ลดปริมาณขยะ 

สามารถสร�างระบบการคัดแยกขยะ 

การนําขยะไปใช�ประโยชน8 ศึกษา 

สํารวจ เพื่อนําน้ําเสียและน้ําผิวดิน

กลับมาสู�การใช�ประโยชน8ในสัดส�วนที่

เพิ่มมากขึ้น สามารถลดรายจ�ายด�าน

สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

สามารถผลักดันมหาวิทยาลัยเข�าสู�

มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามา

ระบบ UI Green Metric University 

World Ranking

1. เชิงปริมาณ

     - จํานวนการจัดทําโครงการบริหารจัดการและอนุรักษ8แหล�งน้ํา

ในมหาวิทยาลัย 5 กิจกรรม / 6 กิจกรรม

     - จํานวนการจัดทําการรณรงค8การรีไซเคิลขยะ 5กิจกรรม / 9 

กิจกรรม

2. เชิงคุณภาพ - / -

3. เชิงเวลา ไตรมาส 3 / ไตรมาส 4

4. เชิงงบประมาณ 1,250,000 / 1,189,144

บรรลุเป?าหมายร�อยละ ร�อยละ 95.13

1,250,000.00 1,189,144.00 ในปWงบประมาณ 2562 สามารถดําเนินการจัดสร�าง โรงเรือนธนาคารขยะ และ Recycle park เพื่อรองรับกิจกรรม

ธนาคารขยะในรอบปWที่ผ�านมา และสามารถต�อยอดกิจกรรมนี้ต�อไปได�ในอนาคต ซึ่งในรอบปWที่ผ�านมากิจกรรมธนาคาร

ขยะสามารถรวมรวมขยะรีไซเคิลได� 3.7 ตัน สามารถนําขยะไปใช�ประโยชน8ในเชิงศิลปกรรมในการสร�างประติมากรรม

วาฬบรูด�า เพื่อกระตุ�นจิตสํานึก และรณรงค8 ในส�วนของขยะอินทรีย8มีการนําไปผลิตปุ|ยโดยในปWที่ผ�านมามีกําลังผลิตอยู�

ที่ 20 ตัน  ในส�วนของการอนุรักษ8น้ํามีกิจกรรมสร�างระบบรดน้ําสนามหญ�าจากน้ําเสียที่ผ�านการบําบัด มีการสํารวจ

คุณภาพน้ํา และการปรับปรุงแหล�งน้ําเพื่อการนําไปใช�ประโยชน8ต�อไป

 ได�ข�อมูลคุณภาพของน้ําเสียภายในอาคาร และ มีการนําน้ําเสียที่

ผ�านการบําบัดมาใช�ประโยชน8ภายในมหาวิทยาลัย โดยการ

นํามาใช�รดน้ําต�นไม�และทําประโยชน8ในด�านต�างๆ  นักศึกษาได�

ฝ&กปฏิบัติทดลองวิเคราะห8คุณภาพน้ําเสีย และสามารถบูรณาการ

กับรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร8 

   แนวทางการจัดการขยะในมหาวิทยาลัย การสร�างระบบที่นําสู�

การปฏิบัติ และนักศึกษาได�ฝ&กปฏิบัติการดําเนินกิจกรรมใน

ธนาคารขยะรีไซเคิล

ในรอบปWที่ผ�านมาสถานที่จัดเก็บขยะรีไซเคิล

อยู�ในระหว�างดําเนินการก�อสร�าง จึงได�มีการ

ใช�อาคารศิลปกรรมตึกเก�าเป4นธนาคารขยะ

ชั่วคราว จึงประสบปiญหาเมื่อเวลาฝนตก น้ํา

ท�วม และสถานที่จัดเก็บไม�เพียงพอ ในส�วน

ของการวิเคราะห8คุณภาพน้ําเนื่องจาก

พารามิเตอร8ในการวิเคราะห8ค�อนข�างมากและ

อาจจะไม�มีอุปกรณ8ในห�องปฏิบัติการเพียงพอ

 ทําให�การทํางานค�อนข�างจะล�าช�า

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเข�าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (300,000) กองกลาง

กิจกรรมที่ 2 การบูรณาการกิจกรรมด�านสิ่งแวดล�อมกับการเรียนการสอนเพื่อการเป4นมหาวิทยาลัยสีเขียว (1,130,000) กองกลาง

โครงการที่ 43 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

กิจกรรมที่ 1 จัดการของเสียและคุณภาพน้ําภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (1,250,000) กองกลาง
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อจัดกิจกรรมทางสิ่งแวดล�อมที่

สอดคล�องกับการคะแนนตามตัวชี้วัด

เพื่อจัดอันดับมหาวิทยาสีเขียวโลก

2. เพื่อพัฒนาองค8ความรู�ด�าน

สิ่งแวดล�อมและทรัพยากรให�เกิดการ

ไหลเวียนภายในมหาวิทยาลัยกับ 

คณาจารย8นักศึกษา และเชื่อมโยงสู�

ชุมชนโดยรอบ 

ก�อให�เกิดยกระดับ และเกิดการ

ไหลเวียนความรู�ด�านสิ่งแวดล�อม ของ

นักศึกษา คณาจารย8 และชุมชนโดยรอบ

สิ่งแวดล�อมภายในมหาวิทยาลัยมี

คุณภาพดีขึ้นดีขึ้น สามารถผลักดัน

มหาวิทยาลัยเข�าสู�มาตรฐาน

มหาวิทยาลัยสีเขียว ตามาระบบ UI 

Green Metric University World 

Ranking

1) เชิงปริมาณ

     - จํานวนผู�ร�วมกิจกรรม 1,000 คน / 2,306 คน

     - จํานวนโรงเรียนที่เข�าร�วมกิจกรรม 15 โรงเรียน / 12 โรงเรียน

     - จํานวนชุมชนที่เข�าร�วมกิจกรรม 10 ชุมชน / 6 ชุมชน

     - จํานวนกิจกรรม 80 กิจกรรม/ 62 กิจกรรม 

2) เชิงคุณภาพ

    ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีความรู�/ความเข�าใจ ร�อยละ 80 / มากกว�า

ร�อยละ 80

    ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม  ร�อยละ 80 / มากกว�าร�อย

ละ 80

    ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน8  ร�อยละ 80 / 

มากกว�าร�อยละ 80 

3) เชิงเวลา

     โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 3 / ไตร

มาส4

4) เชิงงบประมาณ 1,130,000 /1,033,860

บรรลุเป?าหมายร�อยละ ร�อยละ 91.49

1,130,000.00 1,033,860.00  มีการดําเนินกิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนในหลากหลายวิชา รวมจํานวนรุ�นและกิจกรรมที่ดําเนินการ

ทั้งสิ้น 62 กิจกรรมซึ่งก�อให�เกิดการยกระดับ และเกิดการไหลเวียนความรู�ด�านสิ่งแวดล�อม ของนักศึกษา คณาจารย8 

และชุมชนโดยรอบ อันจะนําไปสู�แนวทางบริหารจัดการที่มุ�งเน�นการเป4นมหาวิทยาลัยเขียวสะอาดอย�างยั่งยืน

ในภาพรวมการถ�ายทอดความรู�และการปฏิบัติเรื่องที่เกี่ยวข�อง

กับทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมสามารถ กระตุ�นจิตสํานึก 

เสริมสร�างองค8ความรู�ที่เป4นมิตรกับสิ่งแวดล�อมได� เช�น เรื่องการ

ปลูกต�นไม�เพื่อดูแลทัศนียภาพภายในโรงเรียนเป4นเรื่องที่จําเป4น

มากสําหรับนักเรียน นอกจากจะช�วยแก�ไขปiญหาทัศนียภาพ

สิ่งแวดล�อมในโรงเรียนแล�วยังช�วยให�เกิดความตระหนักในการ

อนุรักษ8สิ่งแวดล�อมได�ดีอีกด�วย และนักเรียนยังสามารถนําความรู�

เรื่องการปลูกและการดูแลต�นไม�ไปประยุกต8ใช�ในชีวิตประจําวันที่

บ�านได�ด�วย อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังสร�างทักษะความรับผิดชอบ ต�อ

ตนเองและสังคม รวมถึงการลงมือปฏิบัติงานร�วมกับผู�อื่น ช�วยให�

นักเรียนสามารถปรับตัวและมีทักษะใช�ชีวิตได�ดีขึ้น

ลดจํานวนกิจกรรมลง และเพิ่มเติมรูปแบบที่

สามารถกระตุ�นจิตสํานึกในรูปแบบอื่นๆ เช�น

สื่อผสม การประชาสัมพันธ8 และการรณรงค8ใน

รูปแบบต�างๆ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อลดการใช�พลังงานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. ส�งเสริมให�เกิดการใช�พลังงาน

ทดแทนสําหรับการผลิตพลังงานใน

มหาวิทยาลัย

3. เพื่อตอบตัวชี้วัดด�านพลังงานและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ 

Green University

เพิ่มประสิทธิภาพการใช�พลังงาน

ทดแทน ลดการใช�ไฟฟ?าและปรับปรุง

วัสดุอุปกรณ8เพื่อการประหยัดไฟฟ?า

สามารถผลักดันมหาวิทยาลัยเข�าสู�

มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามา

ระบบ UI Green Metric University 

World Ranking

1) เชิงปริมาณ

     จํานวนกิจกรรมและโครงการ 5 กิจกรรม / 4 กิจกรรม

2) เชิงคุณภาพ - / -

3) เชิงเวลา ไตรมาส 3 / ไตรมาส 4

4) เชิงงบประมาณ  820,000 /  584,286

บรรลุเป?าหมายร�อยละ ร�อยละ 71.25

820,000.00 584,286.00 มีการจัดสร�างระบบ Solar cell สําหรับใช�ในโรงเรือนธนาคารขยะ ซึ่งสามารถมารถตัดระบบไฟฟ?าภายนอกเพื่อลดการ

ใช�พลังงาน ( Off Grid System)  โครงการระบบสูบน้ําด�วยพลังงานแสงอาทิตย8 จํานวน 6 ชุด และชุดควบคุมสําหรับ 

การใช�ประโยชน8ในการสฐน้ําระบบรดน้ํา รวมไปถึงการสํารวจคาร8บอนฟรุตปริ้นท8เพื่อตอบโจทย8ร�องรอยการปลดปล�อย

คาร8บอนไดออกไซด8ภายในมหาวิทยาลัย

การดูแลระบบพลังงานแสงอาทิตย8 ที่นักศึกษามีส�วนร�วมในการดู

และและควบคุมการใช�งาน การสํารวจพารามิเตอร8ต�างๆเพื่อใช�ใน

การคํานวณคาร8บอนฟุตปริ้นท8 เช�นการนับจํานวนรถภายใน

มหาวิทยาลัย การคํานวณเส�นทาง และการเข�าสู�โมหดการคิด

คํานวณเพื่อแลงผลออกมาเป4นค�า คาร8บอนได�ออกไซด8เทียบเท�า

เพื่อใช�ในการเข�าสู�การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียโลก

1. เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสุตร ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 4

 หลักสูตร

2. เพื่อตรวจประเ�มนคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะครุศาสตร8

3. เพื่อนําผลการประเมินระดับ

หลักสูตรและระดับคณะมาพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรและคณะในปW

การศึกษาต�อไป

4. เพื่อเตรียมความพร�อมรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะ และระดับมหาวิทยาลัย

1. เชิงปริมาณ

    - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย 3.44

    - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรพล

ศึกษา3.34

    - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรการ

บริหารการศึกษา 4.11

    - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

หลักสูตรและการสอน 3.77

    - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 3.99 

 2.  เชิงคุณภาพ

   - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับดี

   - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระดับดี

3. เชิงเวลา

   - โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

90,000.00 72,214.00 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู�ในระดับดี

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะอยู�ในระดับดี

3. องค8ความรู�ด�านการเรียนการสอนและการวิจัย

 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับ

คณะ และสาขาอย�างต�อเนื่อง

1. เชิงปริมาณ  

     - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ขึ้นไป

 3.01 ผลการดําเนินงาน 3.01 ขึ้นไป

     - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ขึ้นไป 

4.00 ผลการดําเนินงาน 3.99 

2. เชิงคุณภาพ   

     - ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และ

คณะอยู�ในระดับดีขึ้น ระดับ 3.00 ผลการดําเนินงาน 3.01 ขึ้นไ

95,000.00 514.00  คณะมีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ที่มีข�อมูลครบถ�วนตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และมีการตรวจประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 8,9 และ 12

กรกฎาคม 2562 และในระดับคณะ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผลการตรวจประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรพบว�า

ทั้ง 5 หลักสูตร ผ�านการประเมิน ระดับดีทั้ง 5 หลักสูตร คือ

การเพาะเลี้ยงสัตว8น้ําคะแนน 3.42 

หลักสูตรวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีการอาหาร คะแนน 3.38 

หลักสูตรสัตวศาสตร8 คะแนน 3.49 

หลักสูตรเกษตรศาสตร8 วท.บ. 3.62 

หลักสูตรเกษตรศาสตร8 คบ. คะแนน 3.48 

และระดัยณะได�มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ได�คะแนนประเมินอยู�ในระดับดี 

3.99

กิจกรรมที่ 4 การจัดการและลดการใช�พลังงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (820,000) กองกลาง

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะเทคโนโลยีการเกษตร (80,000) คณะเทคโนโลการเกษตร

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู� คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (128,000) คณะวิศวกรรมศาสตร8และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการที่ 44 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู�

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู� คณะครุศาสตร8 (90,000) คณะครุศาสตร8
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อบูรณาการกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษากับการจัดการเรียน

การสอนและการบริหาร หลักสูตร  

2. เพื่อจัดทําข�อมูลที่เป4นปiจจุบันและ

ตอบสนองตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด

3. เพื่อรายงานผลการประเมินตนเอง

4. เพื่อสร�างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานที่

เป4นระบบตามหลักการ PDCA ให�แก�

ผู�ปฏิบัติงานทุกคน

    1.5 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษารู�จัก

การทํางานที่เป4นระบบและนําไปใช�ใน

การพัฒนาการเรียนของตนเอง

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ

 ผลการประเมินที่สูงขึ้น 1. เชิงปริมาณ

        1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ระดับ 3.46

        2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  

ระดับ 3.93

2. เชิงคุณภาพ

        1) ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

และคณะเทียบกับผลดําเนินงานในปWที่ผ�านมาโดยมีการพัฒนาการที่

ดีขึ้น  ระดับ 3.93

        2) ได�รับองค8ความรู�เพื่อนํามาใช�ประโยชน8 1 เรื่อง

        3) หน�วยงานมีความพร�อมสู�การพัฒนาการศึกษาที่เป4นเลิศ  

ร�อยละ 80

128,000.00 61,720.00 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ อยู�ในระดับที่ดีขึ้นกว�าปWที่ผ�านมา 1. บุคลากรและนักศึกษามีความรู�และมีความตระหนักถึง

ความสําคัญของการปฏิบัติงานตามหลัก PDCA  

2. PDCA เป4นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการและการดําเนินงาน

ขององค8กร   

3. ระบบงานประกันคุณภาพจะช�วยสร�างระบบข�อมูล การทํางาน

ที่เป4นเอกภาพเพื่อมุ�งสู�เอกลักษณ8ขององค8กรร�วมกัน 

4. การดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคุณภาพ

เป4นที่ยอมรับและมีการพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเนื่อง

1. เพื่อให�คณาจารย8คณะมนุษยศาสตร8

และสังคมศาสตร8  และผู�ปฏิบัติงาน

ด�านการประกันคุณภาพการศึกษาได�

เรียนรู� มีความเข�าใจตัวบ�งชี้คุณภาพ 

แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงาน

การประกันคุณภาพการศึกษา

2. เพื่อรับการตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา และ

ระดับคณะ

3. เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี

หลักสูตร 17 หลักสูตร  ระดับคณะ  

และบุคลากรทุกคนภายในคณะ

มนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับหลักสูตรอยู�ในระดับ

ดี  

2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับคณะอยู�ในระดับดี

1. เชิงปริมาณ

   1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรมระดับหลักสูตร  195 คน เป?าหมาย 

195 คน ผลการดําเนินงาน 195 คน

   2. หลักสูตรผ�านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป?าหมาย

 17 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 17 หลักสูตร

   3. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม ระดับคณะ 130 คน เป?าหมาย 130

 คน ผลการดําเนินงาน 69 คน

2. เชิงคุณภาพ

    1. หลักสูตรผ�านเกณฑ8การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร เป?าหมาย 3.51 ผลการดําเนินงาน 3.43

    2. คณะผ�านเกณฑ8การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะ เป?าหมาย 3.51 ผลการดําเนินงาน 4.60

304,000.00 286,620.50 ทุกหลักสูตรของคณะเข�ารับการตรวจประเมิน ผ�านมาตรฐานหลักสูตร ตัวบ�งชี้ที่ 1.1 ทุกหลักสูตร 17 หลักสูตร และ 15

 หลักสูตร มี ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นส�วนอีก 2 หลักสูตรคณะต�องกํากับติดตามให�มีผลการดําเนินงานดีขึ้นในปW

การศึกษาต�อไป   และทุกหลักสูตรต�องจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อนํามา

ปรับปรุงในปWการศึกษา 2562 ต�อไป  

ในระดับคณะผลการตรวจประเมินผ�านทุกตัวบ�งชี้มีค�าคะแนน 4.60 คะนน ซึ่งอยู�ในระดับดีมาก แต�ยังมีข�อแสนะแนะที่

ต�องนํามาปรับปรุงในปWการศึกษาต�อไป

ทุกตัวบ�งชี้มีผลการดําเนินงานผ�านเกณฑ8การประเมินในตัวบ�งชี้ที่

เป4นกระบวนการ ได�มีข�อเสนอแนะของคณะกรรมการให�เขียน

รายงานผลการดําเนินงานให�ชัดเจนและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

 การดํารงตําแหน�งทางวิชาการ และคุณวุฒิ

การศึกษาของอาจารย8ยังไม�จํานวนน�อยเมื่อ

เทียบกับจํานวนอาจารย8ทั้งหมด จึงทําให�ตัว

บ�งชี้มีคะแนนน�อย

สมควรมีแนวทางหรือนโยบายที่จะทําให�อาจารย8

สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่สูงขึ้นโดยเร็ว และ

ส�งผลงานขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการให�เพิ่ม

มากขึ้น มีการกํากับติดตามให�อาจารย8ที่อยู�

ระหว�างส�งผลงานหรือแก�ไขผลงานรีบดําเนินการ

ส�งผลงานโดยเร็ว

1.  เพื่อสร�างความมั่นใจกับผู�ใช�บัณฑิต

ผู�ปกครองว�า มหาวิทยาลัยมีการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพ

2. เพื่อให�หน�วยงานภายในคณะมีการ

ทํางานที่มีคุณภาพและศักยภาพในการ

พัฒนาตนเอง

3. เพื่อแบ�งเบาภาระในการกํากับดูแล

สถานศึกษาและก�อให�เกิดความมั่นใจใน

คุณภาพการศึกษาของ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

ได�รับการประเมินในระดับดี

1.  เชิงปริมาณ

     1)  ร�อยละของหลักสูตรที่ผ�านเกณฑ8การประเมินระดับดี   ร�อย

ละ 100.00    /    ร�อยละ 100.00

2. เชิงคุณภาพ  

     1) ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ระดับดี    5 หลักสูตร   /      5 หลักสูตร

     2) ผลการดําเนินงานเทียบกับผลการดําเนินงานที่ผ�านมา    5 

หลักสูตร  /    5 หลักสูตร

     3) ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะระดับดี   

 ระดับ ≥ 3.51  / 4.18

     4) ผลการดําเนินงานเทียบกับผลการดําเนินงานที่ผ�านมาระดับ

คณะ      ระดับ ≥ 3.51  /   4.24

3. เชิงเวลา  โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด      ไตรมาส

 4   / ไตรมาส 4

4. เชิงงบประมาณ  ค�าใช�จ�ายในการดําเนินโครงการ    90,000 /  

73,000

          บรรลุเป?าหมายร�อยละ  80

90,000.00 73,000.00  การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ 1. ได�ทราบถึงผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร 5 หลักสูตร ว�า

มีการพัฒนาในด�านใดบ�างของแต�ละปW

2. ได�ทราบถึงผลการดําเนินงานในระดับคณะ ว�ามีการพัฒนาใน

ด�านใดบ�างของแต�ละปW

3. นําผลการประเมินที่ได�รับจากปWก�อน มาปรับปรุงและพัฒนาให�

ดีขึ้นในทุกๆ ด�าน

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 (304,000) คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ (90,000) คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร8ฯ (70,000) คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

จะดําเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 4 ดังนี้

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

  หลักสูตร ค.บ. เคมี     1 กรกฎาคม 2562

  หลักสูตร  วท.บ. เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 4 

กรกฎาคม 2562

  หลักสูตร วท.บ. อาหารและโภชนาการประยุกต8  5 กรกฎาคม 

2562

  หลักสูตร ค.บ. ชีววิทยา     18 กรกฎาคม 2562

  หลักสูตร ค.บ. คณิตศาสตร8     19 กรกฎาคม 2562

  หลักสูตร ค.บ. วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี   25 กรกฎาคม 2562

    2. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

  วันที่ 23 สิงหาคม 2562
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

กิจกรรมย�อยที่ 1  การพัฒนาระบบ

และกลไกประกันคุณภาพ ระดับ

หลักสูตร

วัตถุประสงค8

1. เพื่อปรับปรุงระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาให�มี

ประสิทธิภาพ

2. เพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับสาขาวิชาและระดับคณะ

ผลการประเมินความสําเร็จตาม

มาตรฐาน TQF ผ�านระดับดี ทุกหลักสูตร

หลักสูตรได�มาตรฐาน TQF ทุกหลักสูตร 1. เชิงปริมาณ  

          จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย 60 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

          สาขาวิชาคอมพิวเตอร8ประยุกต8  เป?าหมาย ระดับดี

          สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร8 เป?าหมาย ระดับดี 

          สาขาวิชาคอมพิวเตอร  เป?าหมาย ระดับดี

50,000.00 20,000.00 ผลการดําเนินการประกันคุณภาพ มี 4 สาขา ดังนี้ 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร8ประยุกต8 คะแนน 3.43 ระดับดี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร8 คะแนน 3.65 ระดับดี 3. 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร8 3.44 ระดับดี 4. สาขาวิชานวัตกรรม

ดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ คะแนน 3.08 ระดับดี

หลักสูตรทุกหลักสูตรได�รับรองมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับดีทุกสาขาวิชา

          สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบ

ควบคุมอัจฉริยะ เป?าหมาย ระดับดี

กิจกรรมย�อยที่ 2 การประกันคุณภาพ

ระดับคณะ 

วัตถุประสงค8

  1. เพื่อปรับปรุงระบบและกลไกใน

การประกันคุณภาพการศึกษาให�มี

ประสิทธิภาพ 

  2. เพื่อรองรับการตรวจประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับสาขาและ

ระดับคณะ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะ

1. เชิงปริมาณ 

          จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ เป?าหมาย 60 ผลการดําเนินงาน 

60 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

         1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เป?าหมาย 4 ข�อ  ผลการดําเนินงาน 4 ข�อ

         2. สาขาวิชาผ�านเกณฑ8การประเมินคุณภาพภายในระดับดี 

เป?าหมาย ระดับดี ผลการดําเนินงาน ระดับดี 

         3. คณะผ�านเกณฑ8การประเมินคุณภาพภายในระดับพอใช�

14,860.00 10,200.00 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะโดยผ�านเกณฑ8ในระดับพอใจ

1. เพื่อประเมินหลักสูตรตามตัวบ�งชี้ผล

การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

2. เพื่อการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให�

มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ

3. เพื่อให�หน�วยงานภายในคณะมีการ

ทํางานที่มีคุณภาพและศักยภาพในการ

พัฒนาตนเอง

1. เชิงปริมาณ  

          ร�อยละของหลักสูตรที่ผ�านเกณฑ8การประเมินคุณภาพ 

เป?าหมาย 100% ผลการดําเนินงาน 100%

2. เชิงคุณภาพ  

          ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อยู�

ในระดับดี เป?าหมาย 100% ผลการดําเนินงาน 100%    

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภายในไตรมาส 4 ผล

การดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

4. เชิงงบประมาณ 58,000 บาท เบิกจ�ายจริง 40,392 บาท 

คงเหลือ 17,608 บาท 

40,392.00 17,608.00 หลักสูตรได�รับการตรวจประเมินตามตัวบ�งชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ทั้ง 3 

หลักสูตร

การจัดทํารายงาน SAR ที่สมบูรณ8ต�องมีรายละเอียดของ การ

ดําเนินงานตามหลัก PDCA อย�างน�อย 2 วงรอบเพื่อให�เห็นผล

การดําเนินงานของปWที่ผ�านมาและ นํามาวางแผนปรับปรุงในปW

ต�อไปอย�างไร

 ผู�รับผิดชอบการเขียนรายงาน SAR  ขาด

ความรู�ความเข�าใจในกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษา

จัดอบรมเพิ่มความรู� ความเข�าใจในกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยเน�นไปที่ผู�รับผิดชอบ

หลักสูตรให�มีความเข�าใจเพิ่มมากขึ้น

1. เพื่อให�หลักสูตรมีความพร�อมรองรับ

การประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน

หลักสูตร (TQR)

2. เพื่อให�สาธารณาชนรับรู�ว�าหลักสูตร

มีการจัดการศึกษาได�คุณภาพและ

เป4นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด

3. เพื่อให�มีการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาให�บัณฑิตมี

คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู�

ที่หลักสูตรกําหนด (Learning 

Outcome)

1. เชิงปริมาณ

           จํานวนหลักสูตรที่มีความพร�อมที่สามารถยื่นขอขึ้น

ทะเบียนหลักสูตร จํานวน 39 หลักสูตร  ผลการดําเนินงานมี

จํานวนหลักสูตรที่มีความพร�อมที่สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร

 จํานวน 49 หลักสูตร

2. เชิงคุณภาพ

           - อาจารย8มีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ8การ

เผยแพร�หลักสูตรในฐานข�อมูล TQR ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน 

อาจารย8มีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ8การเผยแพร�

หลักสูตรในฐานข�อมูล TQR ร�อยละ 85

           - หน�วยงานที่เกี่ยวข�องมีความเชื่อถือและเชื่อมั่นต�อ

คุณภาพของหลักสูตร ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน หน�วยงานที่

เกี่ยวข�องมีความเชื่อถือและเชื่อมั่นต�อคุณภาพของหลักสูตร ร�อยละ

 85.20

3. เชิงเวลา

           กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาคือไตรมาส 3  ผลการ

ดําเนินงาน  กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลา

233,200.00 233,196.00 1. มีความรู�ความเข�าใจหลักเกณฑ8การเผยแพร�หลักสูตรในฐานข�อมูล TQR

2. ได�รับเทคนิค วิธีการที่ทําให�หลักสูตรมีผลการประเมินอยู�ในระดับดีขึ้นไป

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ (58,000) คณะพยาบาลศาสตร8

กิจกรรมที่ 12 โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA (233,200) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู� (80,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วัตถุประสงค�ของโครงการ/

กิจกรรม

 เป�าหมายเชิงผลผลิต (Output)  เป�าหมายเชิงผลลัพธ� 

(Outcome)

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ

เบิกจ/าย

ผลการดําเนินงาน องค�ความรู3และบทเรียนที่ได3รับ ป8ญหาและอุปสรรค ข3อเสนอแนะ

1. เพื่อเป4นเวทีคุณภาพในการเผยแพร�

และแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการนําความรู�

ด�านการประกันคุณภาพไปใช�ในการ

ดําเนินกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา

2. เพื่อแสวงหารูปแบบและแนวปฏิบัติ

ที่ดีในการนําความรู�ด�านการประกัน

คุณภาพไปใช�ในการดําเนินกิจกรรมของ

สถาบันอุดมศึกษา

3. เพื่อเป4นการกระตุ�นให�คณาจารย8 

เจ�าหน�าที่  นักศึกษา ให�ความสําคัญกับ

การดําเนินกิจกรรมตามระบบและกลไก

คุณภาพ

250,000.00 0.00 1. มีแนวปฏิบัติที่ดี (good Practice) ในการดําเนินงานด�านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแก�บุคลากรปฏิบัติงานทุกระดับ

2. บุคลากรได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ตลอดจนประสบการณ8ต�างๆ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ รวมถึงด�าน

วิชาการ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน

3. บุคลากรมีแนวปฏิบัติ และสามารถนําองค8ความรู� มา

ประยุกต8ใช�ในการปฏิบัติงาน

1. เพื่อจัดทําฐานข�อมูลงานประกัน

คุณภาพ

2. เพื่อให�บุคลากรของสถาบันวิจัยฯ มี

ความรู�ความเข�าใจเกณฑ8ประกัน

คุณภาพภายใน

3. เพื่อจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองและเตรียมพร�อมรับการประเมิน

ได�เกณฑ8การประกันคุณภาพระดับสถาบันได�พัฒนาการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยฯ 1. เชิงปริมาณ

       ดําเนินการเรียบร�อยแล�ว

2. เชิงคุณภาพ

      - บุคลากรได�รับความรู�ด�านการสร�างเครือข�าย  12 คน 

3. เชิงเวลา

      - ระยะเวลาจัดงาน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562    

4. เชิงงบประมาณ

      - ค�าใช�จ�ายของโครงการเป4นไปตามที่ได�รับอนุมัติ จํานวน 

30,000 บาท 

30,000.00 19,400.00 1. จัดซื้อเครื่องอัดเสียง

2. จัดซื้อฮาร8ดิส

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

บุคลากรได�รับความรู�ด�านการสร�างเครือข�ายในการดําเนินงาน  

ได�ดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โดย

1. ไปราชการในการร�วมประชุมเครือข�ายฯ โครงการการสร�าง

เครือข�ายความร�วมมืออบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร�างพลังทีม

พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อบริการที่เป4นเลิศ ในวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 

2562 เวลา 8.30-16.00 น. 

2. ศึกษาดูงานสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย8การ

เรียนรู�ธนาคารแห�งประเทศไทย ในวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 

บุคลากรเห็นนวัตกรรมในการปฏิบัติงานใหม� ๆ ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการทํางาน และนํามาใช�ประโยชน8ในการพัฒนา

ปรับปรุงตนเอง

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ8ระยะ 5 ปW 

(พ.ศ. 2562-2566) วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห�องประชุมบรรณ

ราช 2 บุคลากรได�มีส�วนร�วมในการกําหนดทิศทางและกลยุทธ8ของ

สํานักฯ ให�สอดคล�องกับแผนกลยุทธ8มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ระยะ  5 ปW

กิจกรรมที่ 14 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ (30,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 13 โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการนําความรู�ด�านการประกันคุณภาพสู�แนวปฏิบัติที่เป4นเลิศ (Best Practice) (250,000) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมที่ 15 ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการฯ (30,000) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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