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ผลการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ผลจากการติดตาม ตรวจสอบ ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งรายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มี
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สมควรนํามากําหนดเป็นนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ดังน้ี 

1. ผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต 
 1.1 การเปิดสอนในสาขาใหม่ ๆ ควรมีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานและ

ความเป็นไปได้ด้านจํานวนผู้เรียน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา บัณฑิตตกงาน และต้นทุนในการผลิตบัณฑิตใน
อนาคต 

 1.2 การปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะหลักสูตรที่
ล้าสมัย ไม่เป็นที่สนใจของผู้เรียน จึงควรมีการประเมินหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมตลอดเวลา และมีกําหนดระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรให้แน่ชัด 

 1.3 ควรพัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียน
สามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ได้จริง รวมท้ังสามารถพัฒนาสื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่
ละกลุ่ม 

 1.4 ควรพัฒนานักศึกษาให้มีจุดเด่นในด้านความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ และคอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมอาเซียน 

 1.5 ควรพัฒนาคณะที่ยังขาดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ให้จริงจัง โดยจัดลําดับความสําคัญ 
เพ่ือให้สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่างเพียงพอ และสามารถสร้าง อัตลักษณ์ของคณะต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. ผลการดําเนินงานด้านการวิจัย 
 2.1 มห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย ใ น ลั ก ษณะ ชุ ด วิ จั ย ใ ห้ ม า ก ขึ้ น                   

โดยโครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุนต้องสอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่นและนําไปสู่การแก้ปัญหาของ
ท้องถิ่นได้ 

 2.2 ควรจัดให้มีการคัดเลือกหรือประกวดผลงานวิจัยที่ ดี เ ด่นในด้านต่าง  ๆ              
เพ่ือประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และจัดเวทีเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือสร้าง
ศักยภาพให้นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 
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 2.3 มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการที่ชัดเจน เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย
ให้มากขึ้น โดยอาจกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้าง เพ่ือให้อาจารย์ทุกคนต้องมีผลงานวิจัย หรือ
ให้มีหน่วยวิจัยเพ่ิมขึ้น 

 2.4 ควรทําความร่วมมือด้านการวิจัย กับมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาความร่วมมือด้วยกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนนักวิจัยหรือจัดส่งนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยไปทําวิจัยในต่างประเทศ 

 
3. ผลการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ 
 3.1 ควรมีการสํารวจความต้องการการบริการวิชาการของกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริม

ให้อาจารย์ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์ที่เป็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกันกําหนด
รูปแบบกิจกรรม การบริการวิชาการ เพ่ือให้การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่าง
แท้จริง 

 3.2 ควรมีการติดตามประเมินผลหลังการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายแล้ว เพ่ือ
ทราบปัญหาอุปสรรค การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ และแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 3.3 ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการวิชาการ ที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ โดยคํานึงถึงความสามารถในการจ่ายของผู้รับบริการ หรือเรียก
เก็บจากผู้รับบริการที่สามารถจ่ายได้ เพ่ือนํารายได้บางส่วนมาจัดบริการทางวิชาการ ทั้งน้ีไม่คิด
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 

 
4. ผลการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4.1 ควรมีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการ

สอน เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการใฝ่รู้คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา 
 4.2 ควรจัดให้มีงานแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ 
 4.3 ควรประสานเครือข่ายวัฒนธรรมกับหน่วยงานวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่เพ่ือการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน 
 4.4 ควรเพ่ิมงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น 
 
5. ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอยู่ใน

ระดับพอใช้ ผลการดําเนินงานในบางตัวช้ีวัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงควร
ดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

 5.1 ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากสัดส่วนผลงานวิจัยต่อ
อาจารย์ตํ่ากว่าเป้าหมายมาต่อเน่ืองในหลายปีงบประมาณ 

 5.2 ควรสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองใน
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น 
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 5.3 ควรพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและสามารถผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับ
สากล โดยเฉพาะสาขาที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

 5.4 ควรติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐ
กําหนด โดยเฉพาะงบประมาณในหมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้างที่ เบิกจ่ายตํ่ากว่าเป้าหมาย
ค่อนข้างมาก 

 5.5 ควรพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

 

6. ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
 การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ

ดีเด่นอยู่แล้ว แต่ระบบประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 
2554-2558) มหาวิทยาลัยจึงควรดําเนินการดังต่อไปน้ี 

 6.1 การดําเนินการประกันคุณภาพ ควรเป็นส่วนหน่ึงของระบบการบริหาร
มหาวิทยาลัย เริ่มต้ังแต่กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี และการนําแผน
ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งมีการตรวจสอบ และประเมินผล และนําผลไปปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองจนเป็น
วัฒนธรรมคุณภาพ 

 6.2 ควรสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสําคัญของระบบประกันคุณภาพ
ให้แก่บุคลากรทุกระดับ รวมท้ังให้มีส่วนรับผิดชอบดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี โดยเฉพาะในระดับ
คณะและสาขาวิชา 

 6.3 ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมรายงานผลการประกันคุณภาพ  
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา ทั้งน้ี เพ่ือลดภาระในการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารที่
เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ โดยจัดทําเป็นฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

 6.4 ผู้บริหารระดับสูงควรกําหนดนโยบาย และมีระบบกํากับติดตามที่ชัดเจน มีการให้
รางวัลสําหรับหน่วยงานที่มีผลงานการประกันคุณภาพดีเด่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/ค่านิยมองค์กร/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ 

1. ปรัชญา 
 “คุณธรรมนําความรู้ค้ําชูสังคม” 
 

2. วิสัยทัศน ์
 “เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลเพ่ือสังคม ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

3. ค่านยิมองค์กร 
 “ทํางานเชิงรุก  สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สํานึกนําความรับผิดชอบ กอบกิจเป็น

หน่ึงเดียว” (PBRU : Proactive  Benefit  Responsibility  Unity) 
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4. อัตลักษณ์ (Identity) 
 “คุณธรรมเด่น เน้นความเป็นไทย เข้าใจท้องถิ่น” 
 คําอธิบาย 
 “คุณธรรมเด่น”  หมายถึง  มีความต้ังใจอย่างจริงจังต่อเน่ืองในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้

งานรักงานที่ทํา รู้จักเก็บออม ใช้ทรัพย์สินแต่พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง 
จริงใจ ประพฤติตนอยู่ในขอบเขต กฎ ระเบียบขององค์กร 

 “เน้นความเป็นไทย”  หมายถึง  อ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง แต่งกาย
สุภาพ สวยงาม มีความเป็นไทย แสดงความเคารพ อ่อนน้อมต่อผู้อ่ืน มีสัมมาคารวะ 

 “เข้าใจท้องถิ่น”  หมายถึง  รอบรู้ในบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความร่วมมือ 
เก้ือกูลต่อท้องถิ่น ความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 

 
5. เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 
 คําอธิบาย 
 “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เป็นคลังปัญญาความรู้
ของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาด้านวิชาชีพครู ด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตรและอาหาร และด้าน
เทคโนโลยี  รวมท้ังเส ริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

 
6. พันธกิจ 
 6.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
 6.2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเท่ียว อาหาร 

และเทคโนโลยี 
 6.3 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม  สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

ส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.4 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
7. เป้าประสงค์ 
 7.1 บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู้ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ระดับ

สากล สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
 7.2 มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 7.3 หลักสูตรทั้งหมดได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 7.4 ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
 7.5 แสวงหาองค์ความรู้จากชุมชนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 
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 7.6 มีระบบเช่ือมโยงเครือข่ายการวิจัยแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ภายในมหาวิทยาลัย 

 7.7 มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนา
และการแข่งขันของประเทศ 

 7.8 สังคมและชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 7.9 มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและบูรณาการในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 7.10 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่าง

ย่ังยืน และเผยแพร่สู่สากล 
 7.11 เป็นศูนย์กลางข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 7.12 องค์กรมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 7.13 องค์กรมีความมั่นคงพ่ึงพาตนเองได้ 
 7.14 บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เพ่ือเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยนําไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
 1.1 เร่งรัดการผลิตบัณฑิต และพัฒนากําลังคนให้ได้มาตรฐานคุณภาพ และสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 1.2 ส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นไทย 

ทันสมัย ใฝ่รู้ และเข้าใจท้องถิ่น 
 1.3 สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว 

การเกษตรและอาหาร และเทคโนโลยี 
 1.4 เร่งรัดพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ภาษา 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาของกลุ่มอาเซียน 
 1.5 ส่งเสริมการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศ 
 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ และสาธิตการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
2. ด้านการวิจัยและพัฒนา 
 2.1 ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลิตงานวิจัย และสร้างองค์

ความรู้ด้านวิชาชีพครู การท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร และเทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยให้มีความสามารถในการทําวิจัยเพ่ิมขึ้น 
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 2.3 สนับสุนนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ 
 2.4 สนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการปรับปรุงเทคโนโลยีที่

สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
3. ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใน

หลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 3.2 เร่งรัดงานบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาจังหวัดตามโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหน่ึง

จังหวัด 
 3.3 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 
4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกทางวัฒนธรรมแก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนใน

ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความตระหนักซึ่งค่านิยมเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทย 
 4.2 สนับสนุนให้มีการวิจัยทางวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่ 
 
5. ด้านการบริหารจัดการ 
 5.1 เร่ งรัดให้สร้ างระบบการบริหารองค์กร  โดยใ ช้หลักธรรมาภิบาล  และ              

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3 เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
 5.4 เร่งรัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานควบคู่กับการใช้เงินทุก

ประเภท 
 
6. ด้านการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 6.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถสร้างคุณภาพ

การศึกษาได้อย่างแท้จริง 
 6.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพโดยบูรณาการให้เป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารและดําเนินงานทุกระบบองค์กรเพ่ือนําไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ
ตามมาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้กําหนดยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
 1.1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ เ ป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้  มีความรู้

ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ระดับสากลสู่การแก้ปัญหา 
 1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตบัณฑิต 
 1.3 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 
 1.4 ขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทาง

วิชาการ 
 2.1 สร้างองค์ความรู้จากชุมชนเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาสังคม 
 2.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัยเช่ือมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 2.3 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัยที่ตอบสนองต่อสําคัญและสอดคล้องกับการพัฒนาการ

แข่งขันของประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอด

เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 3.1 ยกระดับสังคมและชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 3.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและบูรณาการ

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 3.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ได้อย่างย่ังยืนและเผยแพร่สู่สากล 
 3.4 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 4.1 ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4.2 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ให้องค์กรมีความมั่นคงพ่ึงพาตนเองได้ 
 4.3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

 



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิสัยทัศน์ :  เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ จํานวน หน่วยนับ 1 2 3 4

                                     
                                             

ยุทศาสตร์การศึกษา 1.1 เร่งรัดการผลิตบัณฑิต และ 1. การผลิตบัณฑิตและ 1.1 บัณฑิตมีคุณธรรมนํา 1.1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นผลิต (1) ร้อยละของนักศึกษาใหม่ระดับ 7 ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

คุณธรรม จริยธรรม พัฒนากําลังคนให้ได้มาตรฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา ความรู้ มีความสามารถ ในด้านวิชาชีพครู  การท่องเที่ยว ปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัย ทอ., ทส. และ ศจน. 

คุณภาพชีวิต และ คุณภาพ และสอดคล้องกับ ในการบูรณาการ อาหาร และเทคโนโลยี การท่องเที่ยว อาหาร และเทคโนโลยี 2. โครงการพัฒนากลุ่มสาขาวิชาตามจุดเน้น     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

ความเท่าเทียมกันในสังคม ความต้องการของตลาดแรงงาน องค์ความรู้ระดับสากล เพิ่มขึ้น (สมศ. 17) จุดเด่น (เอกลักษณ์) ของมหาวิทยาลัย ทอ., และ ทส.

1.2 ส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ สู่การแก้ปัญหาและ (2) ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 84 ร้อยละ 3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

ของบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม พัฒนาสังคม ภายในระยะที่กําหนด และเทคโนโลยีแก่นักศึกษา ทอ., ทส. และ ศจน. 

มีความเป็นไทย ทันสมัย ใฝ่รู้ (3) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 79 ร้อยละ 4. โครงการส่งเสริมการให้นักศึกษามีประสบการณ์     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

และเข้าใจท้องถิ่น ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ การทํางานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ทอ., และ ทส.

1.3 สนับสนุนการพัฒนาและ ภายในระยะเวลา 1 ปี (กพร. 4.1.1) 5. โครงการสนับสนุนการคิดอย่างสร้างสรรค์และ    คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นด้าน (4) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ 74 ร้อยละ พัฒนานวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ ทอ., และ ทส. 

วิชาชีพครู การท่องเที่ยว ได้งานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จ 6. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่สากล  กนผ. (งานวิเทศฯ)

การเกษตรและอาหาร และ การศึกษา (ก.พ.ร. 4.1.2) 7. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับ  กนผ. (งานวิเทศฯ)

เทคโนโลยี (5) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 84 ร้อยละ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

1.4 เร่งรัดพัฒนาบัณฑิตให้มี ที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไป 8. โครงการอาเซียนศึกษา  สสว.

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ (สมศ. 1) 9. โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาและสาธิต  วท.

อย่างน้อย 2 ภาษา โดยเฉพาะ (6) ร้อยละความพึงพอใจต่อบัณฑิต 85 ร้อยละ การแพทย์แผนไทย

ภาษาอังกฤษ และภาษาของ ของผู้ใช้บัณฑิต (กพร. 6,สมศ. 2) 10. โครงการจัดตั้งสถาบันการท่องเที่ยวและอาหาร  สสว

กลุ่มอาเซียน (7) จํานวนวิทยานิพนธ์หรือจํานวน 21 เรื่อง 11. โครงการสนับสนุนการนําเสนอวิทยานิพนธ์  สสว (งานบัณฑิตฯ)

1.5 ส่งเสริมการผลิตครูที่มี ผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ ในระดับชาติและนานาชาติ

สมรรถนะสูงตามมาตรฐาน รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ (สมศ. 3.4) 12. โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่ม     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

วิชาชีพและสอดคล้องกับ ทักษะและความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา ทอ., ทส. และ ศจน. 

ความต้องการของประเทศ 13. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดย     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

เน้นการคิดวิเคราะห์ และเรียนจาการการทํา ทอ., ทส. และ ศจน. 

(Learning by Doing)

1.1.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ (8) จํานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ 21 คน 14. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

นักศึกษาให้เป็นผู้รอบรู้ใน ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในระดับ สุขภาพอนามัยของนักศึกษา ทอ.,ทส. และ ศจน. 

วิชาการที่หลากหลายและ ชาติ หรือนานาชาติ (สมศ.18) 15. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมบําเพ็ญ     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

ทันสมัยมีคุณธรรม จริยธรรม (9) จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการ 21 โครงการ ประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา ทอ.,ทส. และ ศจน. 

และรับผิดชอบต่อสังคม บําเพ็ญประโยชน์และศิลปวัฒนธรรม 16. โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

ของนักศึกษา (สกอ.6.2) ทอ.,ทส. และ ศจน. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1  ยกระดับการผลคิบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้  มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ระดับสากล สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสภามหาวิทยาลัยปี 2555
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2553-2557)
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
ผนการดําเนินงาน (ไตรมา
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1.1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อ (10) ร้อยละของจํานวนรายวิชาที่มีเอกสาร 80 ร้อยละ 17. โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งตําราวิชาการ  สสว.

การเรียนรู้ให้ทันสมัยและ ประกอบการสอน/หนังสือตําราต่อรายวิชา 18. โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการ  สวท.

สอดคล้องกับสาขาวิชาที่จัด ที่เปิดสอนในปีงบประมาณทั้งหมด (สมศ.7) เรียนรู้ตลอดชีวิต

การเรียนการสอน (11) จํานวนรายวิชาที่มีการใช้ E-Learning 21 วิชา 19. โครงการพัฒนาศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์    สวท., มส.

ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนต่อจํานวน 20. โครงการพัฒนา Courseware และ E- learnning     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด (สมศ.6) ทอ., ทส., และ สวท.

1.1.4  พัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตาม (12) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา 80 คน 21. โครงการพัฒนาทักษะการสอนและจัดการเรียนรู้  คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ทักษะการสอนและการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ ทอ.,ทส. และ ศจน. 

และสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ (สกอ.2.6,2.10) 22. โครงการส่งเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการ  สสว.

เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ของอาจารย์

23. โครงการสนับสนุนทุนศึกษาต่อแก่อาจารย์  กก. (งานบุคคลฯ)

1.1.5 บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ (13) จํานวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ 21 โครงการ 24. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

พอเพียงสู่การเรียนการสอน คุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญา คุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษา ทอ., ทส., และ  ศจน.

เศรษฐกิจพอเพียง (สกอ.2.8,5.4) 25. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

(สมศ. 16,18) การสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทอ., ทส., และ ศจน. 

                                             

6.1 พัฒนาระบบและกลไกการ 1.2 มีระบบประกันคุณภาพ 1.2.1 พัฒนาระบบการประกัน (14) ระดับความสําเร็จของการประกัน 4.3 ระดับ 26. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับคณะ/     ทุกหน่วยงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาที่ การผลิตบัณฑิตของ คุณภาพการผลิตบัณฑิต คุณภาพภายใน (ก.พ.ร.7.1) (สกอ.9.1) สํานัก/สถาบัน และสาขาวิชา

สามารถสร้างคุณภาพการ มหาวิทยาลัย (สมศ.15) 27. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับ     สสว.

ศึกษาได้อย่างแท้จริง (15) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านการ 70 ร้อยละ มหาวิทยาลัย

6.2 พัฒนาระบบและกลไกการ รับรองการประกันคุณภาพภายใน 28. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน   สสว.

ประกันคุณภาพโดยบูรณาการ ต่อหน่วยงานทั้งหมด (สมศ.13,15) คุณภาพการศึกษา

ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวน 1.2.2 พัฒนากระบวนการเรียน (16) ระดับความสําเร็จการเรียนรู้ที่เน้น 5 ระดับ 29. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้น   คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

การบริหารและดําเนินงาน การสอนที่ทันสมัยและต่อเนื่อง ผู้เรียนเป็นสําคัญ (กพร. 17,สกอ.2.6) ผู้เรียนเป็นสําคัญ ทอ., ทส. และ ศจน. 

ทุกระบบองค์กรเพื่อนําไปสู่ 1.2.3 จัดการเรียนการสอนโดย (17) จํานวนรายวิชาที่บูรณาการเรียน 14 วิชา 30. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับ   คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับ บูรณาการการบริการวิชาการ การสอนกับการบริการวิชาการ (สมศ.8) ชุมชน ทอ., ทส. และ ศจน. 

การยอมรับตามมาตรฐานสากล การวิจัย ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

                                             

1.3 หลักสูตรทั้งหมดได้ 1.3.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย (18) ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 30 ร้อยละ 31. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ได้มาตรฐาน   คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

คุณภาพตามมาตรฐาน และได้มาตรฐาน ให้ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด ตามกรอบมาตรฐาน TQF ทอ., และ ทส.,

การศึกษา 1.3.2 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติให้ (19) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 90 ร้อยละ 32. โครงการปรับปรุงหลักสูตรเก่าที่ได้มาตรฐาน   คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

ได้มาตรฐาน ในสาขาที่เป็น ต่อหลักสูตรทั้งหมด (สกอ.2.1) ตามกรอบมาตรฐาน TQF ทอ., และ ทส.,

จุดเน้นของมหาวิทยาลัย (20) ร้อยละของสาขาวิชา/หน่วยงานจัด 100 ร้อยละ 33. โครงการปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติที่   มส.ม และ ทส.

การเรียนการสอนที่ผ่านการรับรอง ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน TQF

จากสมศ./สมาคมวิชาชีพ (สกอ.2.1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ยกระดบคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
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1.4 ประชาชนได้รับโอกาส 1.4.1 ขยายโอกาสทางการศึกษา (21) จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยาลัย 7 หลักสูตร 34. โครงการสร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาเพื่อ   คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

ทางการศึกษาในรูปแบบ ให้ทุกคนในเขตพื้นที่บริการ (22) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการอ รองรับยุทธศาสตร์ชาติและพื้นที่ ทอ., ทส., ศจน. และ สสว.

ของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาทั้ง ทางไกล และแนะแนวการศึกษาต่อ

ที่หลากหลาย การศึกษาในระบบและการ (23) จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ 2 หลักสูตร 35. โครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น   คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

ศึกษานอกระบบ สถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษา ทอ., และ ทส.

7 โครงการ 36. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่ม   คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

โอกาสทางการศึกษา ทอ., และ ทส.

37. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล  สสว.

1.4.2 จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา (24) ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ 1.2 ร้อยละ 38. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  กพ.

สําหรับผู้ด้อยโอกาสที่มีผลการ ที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนนักศึกษา 39. โครงการแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาสําหรับ  กพ.

เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนดีแต่ด้อยโอกาส สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

(25) จํานวนทุนการศึกษาจากแหล่งทุน 25 ทุน

ภายนอก

1.6 ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน 1.4.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตเพื่อเป็น (26) มีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพ 4 คะแนน 40. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนสาธิต     รร.สาธิต ฯ

สาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถานที่สาธิตแสดงกระบวนการ ภายนอกจาก สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพชรบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และวิธีการในการจัดการศึกษา

และสาธิตการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

                                     

                                             

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2.1 ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย 2. การวิจัยและพัฒนา 2.1 แสวงหาองค์ความรู้จาก 2.1.1 สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงาน (27) มีกระบวนการดําเนินการพัฒนาระบบ 5 ประเด็น 41. โครงการส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัย     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลิต องค์ความรู้เพื่อเพิ่มความ ชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานของ วิจัยในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะ และกลไก จัดการความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน ทอ., ทส. และ ศจน. 

การวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ เข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน อย่างยิ่งสาขาด้านวิชาชีพครู หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) 42. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน     สวธ.

ด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว  อาหาร และ (28) มีกระบวนการดําเนินการพัฒนาระบบและ สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยบรรณการ

การเกษตรและอาหาร และเ เทคโนโลยี กลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ วิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัย

เทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใช้ใน 2.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน 43. โครงการจัดงานนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ     สวธ.

การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ จัดการทรัพยากรทางการวิจัย วิชาชีพครู การท่องเที่ยว อาหาร และ 44. โครงการพัฒนาระบบและกลไกพัฒนางานวิจัย     สวธ.

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้เกิดการวิจัยเชิง เทคโนโลยี (สกอ. 4.1,สมศ.8) 8 ประเด็น และงานสร้างสรรค์

และนักวิจัยให้มีความสามารถ บูรณาการระหว่างศาสตร์ 45. โครงการพัฒนาระบบและกลไกจัดการความรู้     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

ในการทําวิจัยเพิ่มขึ้น สาขาต่างๆ จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ. 

2.1.3 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการ 46. โครงการจัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

ทําวิจัยของบุคลากรทุกระดับ ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ. 

และทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 สร้างองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ จํานวน หน่วยนับ 1 2 3 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสภามหาวิทยาลัยปี 2555
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2553-2557)
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
ผนการดําเนินงาน (ไตรมา

                                             

2.2 มีระบบเชื่อมโยงเครือข่าย 2.2.1 พัฒนาระบบและกลไกสนับ (29) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ 47. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอ     สวธ.

การวิจัยแหล่งเรียนรู้ชุมชน สนุนการทําวิจัยร่วมกับสถาบัน งานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ โครงการวิจัย

กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจําและนักวิจัย (สกอ. 4.3) 48. โครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัย     สวธ.

ภายในมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000 บาท เพื่อการตีพิมพ์

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000 บาท 49. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย     สวธ.

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ฯ 25,000 บาท

2.2.2 พัฒนาระบบและกลไกการ (สกอ.4.3) 4 ร้อยละ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน (30) ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่นํามาใช้ประโยชน์ (สมศ. 6 และ 

อย่างต่อเนื่อง กพร. 4.2.2)

2.2.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัย

อย่างต่อเนื่อง

                                             

2.3 สนับสุนนให้มีการเผยแพร่ 2.3 มีงานวิจัยและงาน 2.3.1 พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ (31) ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 50. โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการเผยแพร่ผลงาน     สวธ.

ผลงานวิจัย ในระดับชาติและ สร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ วิจัยและงานสร้างสรรค์

นานาชาติ สังคมและสอดคล้องกับการ ป้องกันแก้ไขปัญหาของชุมชน (สมศ. 5 และกพร. 4.2.1) 51. โครงการสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติ   คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

2.4 สนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ พัฒนาและการแข่งขัน หรือสังคมอย่างต่อเนื่อง  - สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการ ของประเทศ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 ร้อยละ

ปรับปรุงเทคโนโลยีที่สอดคล้อง  - สาขาด้านมนุษยศาสตร์ ฯ 10 ร้อยละ

กับท้องถิ่น (สมศ.5)

2.3.2 พัฒนาระบบการสนับสนุนและ (32) ร้อยละผลงานวิชาการที่ได้รับหนังสอื 10 ร้อยละ 52. โครงการบริการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์   สวธ.

การจัดสรรผลประโยชน์จาก รับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และ/ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การวิจัยและงานสร้างสรรค์ หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงาน 53. โครงการส่งเสริมการจัดทําหนังสือเกี่ยวกับ  สวธ.

อย่างต่อเนื่อง ที่เชื่อถือได้ (สมศ. 7 และ กพร. 2.3 จังหวัดเพชรบุรี

สกอ..42)

ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
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ยุทศาสตร์การศึกษา 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริการ 3. การสร้างความเข้มแข็งของ 3.1 สังคมและชุมชนสามารถ 3.1.1 พัฒนาระบบการให้บริการ (33) มีกระบวนการสร้างประโยชน์ของการให้ 54. โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานบริการ     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

คุณธรรม จริยธรรม วิชาการการพัฒนาและ ชุมชนและสังคม ถ่ายทอด พึ่งพาตนเองได้และ วิชาการที่ตอบสนองความ บริการวิชาการต่อสังคม (สกอ.5.2) 5 ประเด็น วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

คุณภาพชีวิต และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลาก เทคโนโลยี ทํานุบํารุง มีความเข้มแข็ง ต้องการของท้องถิ่น (34) ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการ 55. โครงกาประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จาก     สวธ.

ความเท่าเทียมกันในสังคม หลายรูปแบบที่สอดคล้องกับ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา การบริการวิชาการ

ความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น (สกอ. 5.3) 5 ข้อ 56. โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

และท้องถิ่น 3.1.2 ส่งเสริมชุมชนสู่สังคมที่เข้มแข็ง (35) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการ ต้องการของท้องถิ่น : หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

3.2 เร่งรัดงานบริการวิชาการเพื่อ และยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญา ขัดการเรียนรู้เพื่อสังคมและสืบสานโครงการ 57. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน   คศ., มส., วท., และ สวธ.

พัฒนาจังหวัดตามโครงการหนึ่ง เศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญา ตํารวจตระเวนชายแดน

มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด เศรษฐกิจพิเพียง  (สกอ. 5.4,สมศ.9) 5 ข้อ 58. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก   วท., และ สวธ.

(36) ระดับความสําเร็จของการเรียนรู้และ พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

3.3 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 ข้อ 59. โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู   คศ., มส., วท., และ สวธ.

สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก 3.1.3 ชี้นํา ป้องกันหรือปัญหาของสังคม (สกอ. 5.2,5.5) และบุคลากรทางการศึกษา

พระราชดําริ ในประเด็นการน้อมนําเศรษฐกิจ (37) มีการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 5 ข้อ 60. โครงการสร้างเครือข่ายคนรักป่าแก่งกระจาน  สวธ.

พอเพียงไปใช้ ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ต้นแม่น้ําเพชรบุรี

(สกอ. 5.2,สมศ.18.2) 61. โครงการส่งเสริมชุมชนสู่สังคมที่เข้มแข็ง     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

และยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

                                             

3.2 มีการบริการวิชาการที่ 3.2.1 ประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยี (38) มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ 5 ระดับ 62. โครงการสํารวจความต้องการชุมชนเพื่อ     ศจน. และ สวธ.

ตอบสนองต่อความต้องการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง แก่สังคม (สกอ.5.1) กําหนดเป้าหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของสังคมและบูรณาการ มูลค่าเพิ่มในสินค้า และบริการ (39) ข้อยละของการบริการวิชาการที่มี ของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

ในการพัฒนาการเรียน ของชุมชน ผลการนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ 63. โครงการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลทุกมิติของ     สวธ.

การสอนและการวิจัย 3.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ 30 ร้อยละ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

จัดการ การให้บริการและจัด การวิจัย (สมศ. 8) 64. โครงการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้าง     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

กิจกรรมทางวิชาการ จาก ความเข้มแข็งของชุมชน ทอ., ทส., ศจน., และ สวธ.

ทรัพย์สินทางปัญญา 65. โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

3.2.3 ส่งเสริมคณาจารย์นําความรู้และ ในการให้บริการวิชาการ มาพัฒนาการเรียน ทอ., ทส., ศจน., และ สวธ.

ประสบการณ์จากการให้บริการ การสอน หรืองานวิจัย

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาเรียน 66. โครงการพัฒนระบบการให้บริการวิชาการที่ คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

การสอนและการวิจัย ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ส่งเสริมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและบูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่  3.1 ยกระดับสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
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4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกทาง 3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม 3.3.1 เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสํานึก (40) มีการพัฒนาระบบและกลไกการทํานุ 6 ประเด็น 67. โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานด้านทํานุ     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

วัฒนธรรมแก่เยาวชน นักศึกษา และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม บํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ทอ., ทส., และ ศจน. 

และประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้ 3.3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ (41) ระดับความสําเร็จของกิจกรรม 100 ร้อยละ และกิจกรรมนักศึกษา

เกิดความตระหนักซึ่งค่านิยม อย่างยั่งยืน และเผยแพร่ ทํานุบํารุงและสืบสานศิลปะและ นักศึกษาในการอนุรักษ์พัฒนา 68. โครงการปลูกฝังการรู้คุณค่าและสุนทรียะต่อ     สวธ.

เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม สู่สากล วัฒนธรรมให้ยั่งยืนและเผยแพร่ ศิลปและวัฒนธรรม (สกอ. 6.2) ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ

ประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่สากล (42) มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ 5 ข้อ 69. โครงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริม     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

4.2 สนับสนุนให้มีการวิจัยทาง 3.3.3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายและการ และวัฒนธรรม (สมศ. 10) อนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ทอ., ทส., ศจน., และ สวธ.

วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการ บูรณาการศาสตร์ของแต่ละสาขา (44) มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ 5 ข้อ 70. โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความ     กพ.

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วิชาร่วมกับการสืบสาน สร้างสรรค์ และวัฒนธรรม (สมศ. 11) ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย

4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ศิลปะและวัฒนธรรม 71. โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความ     กพ.

ทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

และเผยแพร่ ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ

72. โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความ     กพ.

ศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

73. โครงการส่งเสริมให้เกิดระบบคุณค่าหรือ     กพ.

ค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรมจริธรรม

74. โครงการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  สวธ.

สัมพันธ์

75. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการจัดการ  สวธ.

อุตสาหกรรมบนพื้นฐานศิลปะ และมรดกทาง

วัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

76. โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้าน  สวธ.

เพชรบุรี  (folk art of phetchaburi)

                                             

3.4 เป็นศูนย์กลางข้อมูล 3.4.1 พัฒนาศูนย์วิจัยและถ่ายทอด (45) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 4 ระดับ 77. โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   กษ., สวธ.

สารสนเทศและองค์ความรู้ เทคโนโลยี และถ่ายทอดองค์ความรู้ (สกอ.5.2) โป่งสลอด

ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น 3.4.2 พัฒนาระบบเครือข่ายฐาน (46) ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 4 ระดับ 78. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้  สวธ.

ข้อมูลท้องถิ่น ระบบเครือข่ายฐานข้อมูลท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่สู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3.4  พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิน
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ยุทธศาสตร์การบริหาร 5.1 เร่งรัดให้สร้างระบบการ 4. การเสริมสร้างหลักการบริหาร 4.1 องค์กรมีประสิทธิภาพ 4.1.1 สร้างประสิทธิภาพการบริหาร (47) ระดับความสําเร็จในการเปิด 5 ระดับ 79. โครงการส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชน  สวธ.

กิจการบ้านเมืองที่ดี บริหารองค์กร โดยใช้หลัก จัดการที่ดี และเป็นไปตามหลักการ จัดการทุกระดับ และเปิด โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ

ธรรมาภิบาล และปรัชญา บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การบริหารจัดการและการตรวจสอบ

เศรษฐกิจพอเพียง ในการการบริหารจัดการและ (ก.พ.ร.13)

5.2 เร่งรัดพัฒนาระบบบริหาร การตรวจสอบ

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.1.2 พัฒนาระบบการกํากับดูแล (48) ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล 4.7 ระดับ 80. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  กก.

และติดตามการดําเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.12.1,สมศ.12) ติดตาม ตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย

(49) ระดับความสําเร็จของการดําเนิน 4 ระดับ 81. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน  กก.

งานของหน่วยตรวจสอบภายใน

4.1.3 จัดการความเสี่ยงและพัฒนา (50) ระดับความสําเร็จของการบริหาร 4.2 ระดับ 82. โครงการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  กก.

ระบบเตือนภัยจากการ ความเสี่ยง (สกอ.7.4) ของมหาวิทยาลัย

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ

ภายนอก

4.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ (51) ระดับความสําเร็จของการบริหาร 4.4 ระดับ 83. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและ  กก.

รองรับการจัดการศึกษาและ จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ งบประมาณ

การบริหาร (กพร. 14,สกอ.7.3) 84. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่  E - University  สวท.

4.1.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบ (52) ระดับความสําเร็จตามแผนพัฒนา 4 ระดับ 85. โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิสถาปัตย์  กก.

กายภาพและสิ่งแวดล้อมของ ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย (สกอ.2.5,สมศ.11) ของมหาวิทยาลัย  กก.

มหาวิทยาลัย 86. โครงการมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด  กก.

(Green and Clean Campus)

4.1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (53) ระดับความสําเร็จของการลด 4.4 ระดับ 87. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ     คศ., มส., วก., วท., ทษ.,

จัดการด้วยการปรับปรุง  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (กพร. 9) ของหน่วยงาน ทอ., ทส., กพ., สวท., สวธ.

โครงสร้างองค์กรและลด (54) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 4.2 ระดับ สสว., กก., กนผ., ศจน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริการต่อหน่วยงานสนับสนุน (สกอ. 2.5) และ กพ.

                                             

5.4 เร่งรัดระบบการติดตาม 4.2 องค์กรมีความมั่นคง 4.2.1 พัฒนาระบบบริหารและ (55) ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น 5 ร้อยละ 88. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน     กก., กนผ.

ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พึ่งพาตนเองได้ จัดการการเงินและงบประมาณ และงบประมาณ

ควบคู่กับการใช้เงินทุกประเภท  ให้สามารถนําทรัพยากรมาใช้ 89. โครงการปรับปรุงระบบการจัดหารายได้จาก  กก., กนผ.

ได้อย่างเหมาะสม พันธกิจของมหาวิทยาลัย

4.2.2 ควบคุมต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย (56) ระดับความสําเร็จของการจัดการ 5 ระดับ 90. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นทุน  กนผ.

และเพิ่มรายได้ ต้นทุนผลผลิต (ก.พ.ร.10) ต่อหน่วยผลผลิต

4.2.3 พัฒนาระบบการจัดการ (57) จํานวนเงินรายได้ที่ได้รับจากการ 7 ล้านบาท 91. โครงการพัฒนาระบบการหารายได้จาก  กก., กนผ.

ทรัพย์สินและรายได้ แสวงหารายได้จากทรัพย์สินของ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย (ล้านบาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2  พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ให้องค์กรมีความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ จํานวน หน่วยนับ 1 2 3 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสภามหาวิทยาลัยปี 2555
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2553-2557)
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
ผนการดําเนินงาน (ไตรมา

                                             

5.4 เร่งรัดระบบการติดตาม 4.3 บุคลากรได้รับการพัฒนา 4.3.1 ปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากร (58) ระดับความสําเร็จของการวางแผน 4 ระดับ 92. โครงการปรับปรุงระบบการสรรหาอาจารย์  กก.

ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนักศึกษา ให้มีส่วนร่วมกับการ อัตรากําลัง (สกอ.2.1,2.2,สมศ.14) และการวางแผนอัตรากําลัง

ควบคู่กับการใช้เงินทุกประเภท ของมหาวิทยาลัย บริหารมหาวิทยาลัย (59) ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ 4 ระดับ

การสรรหาอาจารย์

4.3.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (60) ระดับความสําเร็จการปฏิบัติตาม 5 ระดับ 93. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  กก.

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแก่ จรรยาบรรณวิชาชีพ (กพร. 16,สกอ.2.4) จริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

บุคลากรทุกระดับ ของบุคลากร

94. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร  กก.

4.3.3 เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรทุก (61) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผู้บริหาร 4 ระดับ 95. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ทุกหน่วยงาน

ระดับให้ตอบสนองต่อการพัฒนา และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) สู่มืออาชีพ

มหาวิทยาลัย (62) จํานวนบุคลากรที่ได้รับทุนศึกษาต่อ 15 คน 96. โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น  กก.

(63) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิ 8 ร้อยละ 97. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงาน  กก.

ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น (สกอ.2.2) ของบุคลากร

(สมศ.14) 98. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา   กก.

(64) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 15 ร้อยละ ต่อและเสนอผลงานทางวิชาการ

ทางวิชาการเพิ่มขึ้น (สกอ.2.3) (สมศ.14) 99. โครงการพัฒนาทักษะการสอน การวัดผล   สสว

(65) ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการ 4 ระดับ การวิจัยการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ปฏิบัติราชการของบุคลากร (สกอ.2.4) ศิลปวัฒนธรรม

(66) ร้อยละของผลงานวิชาการของอาจารย์ 3.5 ร้อยละ 100. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อรองรับ   สสว

ที่ได้รับหนังสือรับรองแจ้งข้อมูล การจดลิขสิทธิ์และรับรองคุณภาพ

ลิขสิทธิ์ หรือได้รับการรับรองคุณภาพ

จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ก.พ.ร.4.2.3)

(สมศ.7)

        
หมายเหตุ คณะ 8 หน่วยงาน  ได้แก่  คศ. = คณะครุศาสตร์, มส = คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วก. = คณะวิทยาการจัดการ, วท. = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทษ. = คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ทอ. = คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ทส. = คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ศจน. = ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

สํานักงานอธิการบดี 3 กอง ได้แก่ กก. = กองกลาง, กนผ. = กองนโยบายและแผน, กพ. = กองพัฒนานักศึกษา, 
สํานัก/สถาบัน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สสว. = สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สวท. = สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สวธ. =  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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เงินรายได้

1. รายจ่ายประจํา 114,503,300    57,278,600     30,202,200     21,858,000     109,338,800    223,842,100    47.8
2. รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 94,317,000     -                -                -                -                94,317,000     20.1
3. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐ 76,774,600     -                -                -                -                76,774,600     16.4
4. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 54,982,200     18,756,600     -                73,738,800     73,738,800     15.7

รวมทั้งสิ้น 285,594,900   112,260,800   48,958,800    21,858,000    183,077,600   468,672,500   100.0    
60.9              24.0              10.4              4.7                39.1              100.0             

รวม จํานวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายการ
 เงินงบประมาณ

งบแผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต
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เงินรายได้

1. รายจ่ายประจํา 114,503,300   57,278,600     30,202,200     21,858,000     109,338,800   223,842,100   
1.1 งบบุคลากร 75,213,200     29,204,500     603,700         -               29,808,200     105,021,400   

(1) เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 75,213,200      -                75,213,200      
(1) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 206 อัตรา 26,112,100      516,100          26,628,200      26,628,200      
(2) เงินประกันสังคม 5% จํานวน 206 อัตรา 1,431,600       30,000           1,461,600       1,461,600       
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ (เงินเดือนไม่ถึง 11,700 บาท/เดือน) 1,372,800       57,600           1,430,400       1,430,400       
(4) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง (2 อัตรา ๆ ละ 12,000 บาท 12 เดือน) 288,000          288,000          288,000          

1.2 งบดําเนินงาน 39,290,100     28,074,100     20,038,800     21,858,000     69,970,900     109,261,000   
1) ค่าตอบแทน 16,554,600     559,200         17,866,800     20,780,400     39,206,400     55,761,000     

(1) ค่าเช่าบ้าน 558,000          192,000          192,000          750,000          
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 385,200          -                385,200          
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ 606,600          -                606,600          
(4) เงินประจําตําแหน่ง 13,099,200      -                13,099,200      
(5) ค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 1,905,600       -                1,905,600       
(6) ค่าตอบแทนการสอน -               367,200         16,426,800     20,780,400     37,574,400     37,574,400     

 - ภาคปกติ 367,200          367,200          367,200          
 - ภาค กศ.บป. 16,232,400      16,232,400      16,232,400      
 - ปริญญาโท 15,245,400      15,245,400      15,245,400      
 - ปริญญาเอก 5,535,000       5,535,000       5,535,000       
 - โครงการพิเศษ 194,400          194,400          194,400          

(7) ค่าตอบแทนกรรมการดําเนินงาน -               -               1,440,000      -               1,440,000      1,440,000      
(จัดการศึกษานอกเวลาปกติและจัดการศึกษานอกที่ตั้ง)

 - อธิการบดี 1 อัตรา 90,000           90,000           90,000           
 - รองอธิการบดี 2 อัตรา 120,000          120,000          120,000          

ตารางที่ 1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจประจํา รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายตามนโยบายภาครัฐ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต รวม
รายการ/โครงการ/กิจกรรม/

 เงินงบประมาณ
งบแผ่นดิน

รวมทั้งสิ้น
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เงินรายได้

บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต รวม
รายการ/โครงการ/กิจกรรม/

 เงินงบประมาณ
งบแผ่นดิน

รวมทั้งสิ้น

 - ผู้ช่วยอธิการบดี 1 อัตรา 60,000           60,000           60,000           
 - คณบดี 6 อัตรา 225,000          225,000          225,000          
 - ผู้อํานวยการสํานัก 3 อัตรา 180,000          180,000          180,000          
 - หัวหน้างาน/เทียบเท่า 18 อัตรา 432,000          432,000          432,000          
 - เจ้าหน้าที่และคนงาน 72 อัตรา 333,000          333,000          333,000          

2) ค่าใช้สอย 1,212,900      2,856,000      -               -               2,856,000      4,068,900      
(1) ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล 60,000           -                60,000           
(2) ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย (13 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน) -                1,560,000       1,560,000       1,560,000       
(3) ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร (18 คน x 6,000 บาท x 12 เดือน) -                1,296,000       1,296,000       1,296,000       
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 152,900          -                152,900          
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพานะ 1,000,000       -                1,000,000       

3) ค่าวัสดุ 12,595,300     9,013,200      2,172,000      1,077,600      12,262,800     24,858,100     
(1) วัสดุการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 8,958,000       2,910,000       214,800          280,800          3,405,600       12,363,600      
(2) วัสดุการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 3,536,000       6,103,200       1,957,200       796,800          8,857,200       12,393,200      
(3) วัสดุสํานักงาน 101,300          -                101,300          

4) ค่าสาธารณูปโภค 8,927,300      15,645,700     15,645,700     24,573,000     
(1) ค่าไฟฟ้า 7,276,400       13,132,600      13,132,600      20,409,000      
(2) ค่าน้ําประปา 1,650,900       749,100          749,100          2,400,000       
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข -                264,000          264,000          264,000          
(4) ค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์ -                1,500,000       1,500,000       1,500,000       

1.3 งบรายจ่ายอื่น -               -               9,559,700      -               9,559,700      9,559,700      
(1) เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (อธิการบดี) -                9,153,800       9,153,800       9,153,800       
(2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลักสูตร (รป.บ) (จ่ายเงิ -                405,900          405,900          405,900          

2. รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 94,317,000     -               -               -               -               94,317,000     
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 25,561,000     -               -               -               -               25,561,000     

(1) ครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ 18 รายการ 13,759,000      -                13,759,000      
(2) ครุภัณฑ์ด้านสังคมศาสตร์ 27 รายการ 11,802,000      -                11,802,000      
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เงินรายได้

บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต รวม
รายการ/โครงการ/กิจกรรม/

 เงินงบประมาณ
งบแผ่นดิน

รวมทั้งสิ้น

2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 68,756,000     -               -               -               -               68,756,000     
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง 7,056,000       -                7,056,000       
(2) อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง 29,200,000      -                29,200,000      
(3) ก่อสร้างสระว่ายน้ํามาตรฐานพร้อมอัฒจันทร์มีหลังคา 17,500,000      -                17,500,000      
(4) ปรับปรุงโรงยิมในอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 รายการ 15,000,000      -                15,000,000      

-                -                
3  รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐ 76,774,600     -               -               -               -               76,774,600     

3.1 งบดําเนินงาน 500,000         -               -               -               -               500,000         
(1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 500,000          -                500,000          

-                -                
3.2 งบเงินอุดหนุน 69,433,900     -               -               -               -               69,433,900     

(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,349,300       -                1,349,300       
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 59,982,600      -                59,982,600      
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 410,000          -                410,000          
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ 200,000          -                200,000          
(5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ 5,000,000       -                5,000,000       
(6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย 2,492,000       -                2,492,000       

3.3 งบรายจ่ายอื่น 6,840,700      -               -               -               -               6,840,700      
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 920,700          -                920,700          
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา 1,500,000       -                1,500,000       
(3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนโยบายและแผน 650,000          -                650,000          
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000,000       -                1,000,000       
(5) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 800,000          -                800,000          
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา 350,000          -                350,000          
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 1,620,000       -                1,620,000       

-                -                
รวมทั้งสิ้น 285,594,900   57,278,600     30,202,200     21,858,000     109,338,800   394,933,700   
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ตารางที่ 2   สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณ ปี 54
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 รวม ร้อยละ จัดสรร เพิ่ม/ลด (%)

1. คณะครุศาสตร์ 2,448,090      237,250         533,580         242,500         3,461,420     4.69      3,972,800     -12.87 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8,266,080      703,000         996,010         245,750         10,210,840   13.85     10,223,200   -0.12 
3. คณะวิทยาการจัดการ 3,500,800      358,750         435,930         245,750         4,541,230     6.16      6,634,600     -31.55 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,976,820      399,250         844,070         274,980         5,495,120     7.45      5,659,400     -2.90 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,758,290      210,250         388,810         236,000         2,593,350     3.52      2,347,300     10.48
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,730,060      271,000         299,000         252,250         2,552,310     3.46      3,495,700     -26.99 
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,052,230      230,500         258,880         249,000         2,790,610     3.78      2,719,600     2.61
8. ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 3,501,330      90,000           246,760         226,270         4,064,360     5.51      6,587,100     -38.30 
9. สํานักงานอธิการบดี 4,906,780      -                   200,000         9,210,190      14,316,970   19.42     22,203,400   -35.52 

9.1 กองกลาง 129,380         -                   -                   8,749,940      8,879,320     12.04     12,135,700   -26.83 
9.2 กองนโยบายและแผน -                   -                   -                   140,350         140,350       0.19      893,400        -84.29 
9.3 กองพัฒนานักศึกษา 3,505,400      -                   200,000         319,900         4,025,300     5.46      6,000,000     -32.91 
9.4 งบกลาง มหาวิทยาลัย 1,272,000      1,272,000     1.73      3,174,300     -59.93 

10. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6,698,380      -                   -                   834,280         7,532,660     10.22     4,760,900     58.22
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,274,970      -                   -                   2,286,230      7,561,200     10.25     6,886,500     9.80
12. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 129,370         4,873,800      3,170,760      444,800         8,618,730     11.69     9,396,100     -8.27 

รวมทั้งสิ้น 44,243,200    7,373,800      7,373,800      14,748,000    73,738,800  100.00  84,886,600   -13.13 
ร้อยละ 60.00           10.00           10.00           20.00           100.00        

คณะ/ศูนย์/สํานัก/สถาบัน



2555 2554
เพิ่ม/ลด
(ร้อยละ)

1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 44,243,200.0    46,688,500.0    -5.24
1.1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ระดับสากล
สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 32,247,910.0     42,688,500.0     -24.46
1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3,005,620.0       1,000,000.0       200.56
1.3 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 382,000.0          2,000,000.0       -80.90
1.4 ขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 8,607,670.0       1,000,000.0       760.77

2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ 7,373,800.0      8,491,300.0      -13.16
2.1 สร้างองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคม 3,740,400.0       6,881,700.0       -45.65
2.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 774,800.0          1,000,000.0       -22.52
2.3 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 2,858,600.0       609,600.0          368.93

3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7,373,800.0      8,488,700.0      -13.13
3.1 ยกระดับสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ 4,481,410.0       100,000.0          4381.41
3.2 ส่งเสริมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและบูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 986,190.0          7,420,000.0       -86.71
3.3 ส่งเสริม อนุรักษ ์ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่สู่สากล 1,758,600.0       500,000.0          251.72
3.4 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 147,600.0          468,700.0          -68.51

4 การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี 14,748,000.0    21,218,100.0    -30.49
4.1 ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 11,061,000.0     15,718,100.0     -29.63
4.2 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ให้องค์กรมีความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้ -                   500,000.0          -100.00
4.3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มขีีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 3,687,000.0       5,000,000.0       -26.26

รวม 73,738,800.0    84,886,600.0    -13.13

ตารางที่ 3   สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ระดับสากล สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

เป้าประสงค์
1.1 บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู้ มีความสามารถในการบูรษการองค์ความรู้ระดับสากล สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1 

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์
1. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ
2. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
3. ผศ.สาโรช  เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดี 

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

1 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์ 5,063,520                     4,764,730     298,790                                  
ของมหาวิทยาลัย

(1) จัดอบรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 76,100             76,100          คณะครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

(2) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการบริหารงานสํานักงาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2,511,410         2,511,410     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานและโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

186,790           186,790       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(4) กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับหลักสูตรใหม่

87,000             87,000         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(5) กิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 30,000             30,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(6) กิจกรรมหนังสือปลูกปัญญา 20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(7) กิจกรรมเสริมความรู้ด้านการใช้ภาษาและวรรณกรรม : 

กรณีศึกษา"พระอัจฉริยลักษณ์ของสมเด็จฯกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพในด้านภาษาและวรรณกรรม

20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(8) กิจกรรม วัยใส วัยรัก ต้องรู้จัก"รัก" อย่างปลอดภัย 20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(9) กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งขาติประจําปี พ.ศ. 2555 50,000             50,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(10) กิจกรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 26,300             26,300          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(11) กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(12) กิจกรรมผลิตหนังสือพิมพ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(13) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาข่า

วิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
62,200             62,200          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(14) กิจกรรมค่ายอาสาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 41,700             41,700          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(15) กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน (ค.บ.) 15,000             15,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(16) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษ 25,000             25,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(17) กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(ค.บ.)
11,000             11,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(18) กิจกรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(19) กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(20) กิจกรรมผลิตหนังสือพิมพ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(21) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาข่า

วิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
23,300             23,300          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(22) กิจกรรมค่ายอาสาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 25,000             25,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(23) กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน (ศศ.บ.) 5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(24) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษ 15,000             15,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(25) กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(ศศ.บ.)
10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(26) กิจกรรม บริหารสาขาวิชาพัฒนาสังคม 24,500             24,500          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(27) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาพัฒนาสังคม 16,500             16,500          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(28) กิจกรรมนิเทศนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน 5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(29) กิจกรรมบรหิารจัดการสาขาพัฒนาชุมชน 45,000             45,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(30) กิจกรรมการจัดทําสื่อการเรียนการสอนสาขาพัฒนาชุมชน 5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(31) กิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาพัฒนาชุมชน 5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(32) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(33) กิจกรรมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับ

เครือข่าย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(34) กิจกรรมก้าวแรกนกัพัฒนาจากพี่สู่น้อง สาขาวิชา
วิชาการพัฒนาชุมชน

20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(35) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
"ปฏิบัติการเรียนรู้ในชุมชน"

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(36) กิจกรรมสืบสานการเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้สูงอายุ 
สาขาวิชาวิชาการพัฒนาชุมชน

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(37) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้จัดทํานวัตกรรมการเรียนรู้
โรงเรียนโรงนาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

7,000              7,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(38) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/สืบสานวัฒนธรรมไปวัดพัฒนา
ตน สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

3,000              3,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(39) กิจกรรมบริหาร สาขาวิชานาฎยการแสดง 25,000             25,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(40) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 

สาขาวิชานาฎยการแสดง
10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(41) กิจกรรมวิพิธทัศนาเพื่อทกัษะของการเรียนรู้ สาขาวิชา
นาฎยการแสดง

25,000             25,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(42) กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา

122,000           97,000          25,000         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(43) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(44) กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่การเรียนใน

ระดับมหาวิทยาลัยสาขาวิชาสังคมศึกษา
48,000             48,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(45) กิจกรรมอบรมพัฒนาภาวะผู้นําการสร้างความสามัคคี
ให้กับนักศึกษาภาคปกติ (รป.ศ.)

76,800             76,800          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(46) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรนักศึกษาและอาจารย์
(รป.ศ.)

20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(47) กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์

109,200           109,200        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(48) กิจกรรมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 40,400             40,400          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(49) กิจกรรมสนับสนุนการจัดการสอนสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์
43,800             43,800          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(50) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สาขาวิชา
นิติศาสตร์

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(51) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม-
บําเพ็ญประโยชน์ และเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ สาขาวิชานิติศาสตร์

18,000             18,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(52) กิจกรรมสร้างจิตสํานึกของการเป็นนักกฎหมาย 
สาขาวิชานิติศาสตร์

5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(53) กิจกรรมสร้างจิตสํานึกให้บัณฑิตและนักศึกษา สาขาวิชา
นิติศาสตร์

3,000              3,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(54) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(55) กิจกรรมสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

7,720              7,720           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(56) กิจกรรมนิทรรศการโครงงานพิเศษทางศิลปะและการ
ออกแบบ

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(57) กิจกรรมติวเข้ม HSK สาขาวิชาภาษาจีน 15,000             15,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(58) กิจกรรมโครงการสืบสานตํานานตรุษจีน สาขาวิชา

ภาษาจีน
25,000             25,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(59) กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศสาขาภาษาจีน 15,000             15,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(60) กิจกรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาจีน 15,000             15,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(61) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกดนตรีไทย 14,000             14,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(62) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุดนตรีสากล 40,000             40,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(63) กิจกรรมจ้างซ่อมเปียโน 17,000             17,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(64) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ของสาขาวิชาดนตรี 4,000              4,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(65) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดีในงาน

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
30,000             30,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(66) กจิกรรมการบริหารงานในสาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและชนบท

30,000             30,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(67) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชา
การบริหารและพัฒนาประชมคมเมืองและชนบท

20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(68) กิจกรรมบริหารงานในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ป.โท) 20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(69) กิจกรรมบริหารงานในสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(70) กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ

(รป.ศ.)
109,200           109,200        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(71) บริหารโครงการความร่วมมือฯ(รป.ศ.) 110,200           110,200        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(72) อบรมการสอดแทรกคุณธรรมและ จริยธรรมการเรียน

การสอนแก่ผู้สอน
50,800             50,800          คณะวิทยาการจัดการ

(73) อบรมการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย
และทํานุบํารุงศิลปวัฒน ธรรมแก่ผู้สอน

50,000             50,000          คณะวิทยาการจัดการ

(74) อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(พิมพ์ดีด สําหรับ
นักศึกษาปี 1)

50,000             50,000          คณะวิทยาการจัดการ

(75) อบรมส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

95,200             95,200          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(76) อบรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

28,700             28,700          คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(77) จัดอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

36,823             36,823          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(78) จัดอบรมสร้างจิตสํานึกความเป็นไทยให้นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4,677              4,677           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(79)  อบรมมารยาททางสังคมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

53,800             53,800          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(80) การสมัครงานให้ได้งานที่ดี 40,600             40,600          ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(81) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 42,600             42,600          ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(82) กิจกรรมการพัฒนาแผน กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ศูนย์ 15,000             15,000          ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(83) จัดอบรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมุมมองของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย
55,200             55,200          ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
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2 โครงการพัฒนากลุ่มสาขาวิชาตามจุดเน้น 1,492,330                     1,388,580     103,750                                  
จุดเด่น (เอกลักษณ์) ของมหาวิทยาลัย

(1) พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 166,670           89,670          77,000         คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย
30,000             30,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 30,000             30,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(4) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่งานพระนครคีรี 15,000             15,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(5) กิจกรรมพัฒนาทักษะเกี่ยวข้องวิชาชีพนักศึกษาวิชาเอก

สังคมศึกษา
30,000             30,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(6) กิจกรรมอบรมทักษะการผลิตสื่อทางดนตรีเพื่อการเรียน
การสอน

15,000             15,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(7) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

30,000             30,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(8) อบรมการวิจัยกับการบริการวิชาการสู่ชุมชน 30,000             30,000          คณะวิทยาการจัดการ
(9) พี่ช่วยน้องด้านการเรียน(ติวเตอร์) 30,000             30,000          คณะวิทยาการจัดการ
(10) แข่งขันทักษะ IT Ms Office Olympic  และ IT อื่นๆ 65,000             65,000          คณะวิทยาการจัดการ
(11) จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ด้านเทคโนโลยี 416,660           416,660        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(12) การพัฒนากลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรม

เกษตรเพื่อสร้างเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
375,000           348,250        26,750         คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(13) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14,000             14,000          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(14) จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยี
ให้กับนักศึกษา

125,000           125,000        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(15) พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา 
(ปัจฉิมนิเทศ)

120,000           120,000        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 774,840                       774,840                                                
และเทคโนโลยีแก่นักศึกษา

(1) ผลิตสื่อเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 91,320             91,320          คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000             40,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40,000             40,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(4) อบรมภาษาต่างประเทศ 60,000             60,000          คณะวิทยาการจัดการ
(5) อบรม Microsoft Office (นักศึกษาปีที่ 2 ทุกสาขา) 60,000             60,000          คณะวิทยาการจัดการ
(6) อบรม IT สําหรับนักศึกษาปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา 60,960             60,960          คณะวิทยาการจัดการ
(7) อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนทางวิทยาศาสตร์ 50,000             50,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(8) พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา 64,240             64,240          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(9) พัฒนาทักษะและภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
34,440             34,440          คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(10) อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีแก่
นักศึกษา

49,800             49,800          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(11) ฝึกอบรมภาษาอังกฤษขั้นกลาง 20,000             20,000          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(12)  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาไอที
20,000             20,000          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(13) อบรมการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 92,080             92,080 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(14) อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ภายในสํานักงานให้กับนักศึกษา 92,000             92,000 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 โครงการส่งเสริมการให้นักศึกษามีประสบการณ์ 131,420                       131,420                                                

การทํางานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
(1) เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 21,610             21,610          คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(3) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบ การณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา

42,830             42,830          คณะวิทยาการจัดการ

(4) ส่งเสริมกระบวนการให้นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพ 27,040             27,040          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) พัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
8,150              8,150           คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(6) ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา 11,790             11,790          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(7) ศึกษาดูงานสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในภาคธุรกิจ และสถานศึกษา
10,000             10,000          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 โครงการสนับสนุนการคิดอย่างสร้างสรรค์และ 297,000                       297,000                                                
พัฒนานวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย์                                          

(1) การผลิตและประกวดหนังสั้น 43,000             43,000          คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมสนับสนุนการคิดสร้างสรรค์และพัฒนา

นวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย์คณะมนุษย
ศาสตร์และสังคมศาสตร์

43,000             43,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) จัดการแข่งขันทักษะทางธุรกิจ(การตลาด) 30,000             30,000          คณะวิทยาการจัดการ
(4) จัดกิจกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ 12,000             12,000          คณะวิทยาการจัดการ
(5) กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาและอาจารย์ให้มีการคิดอย่าง

สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
43,000             43,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(6) การคิดอย่างสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเกษตร 43,000             43,000          คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(7) จัดการแข่งขันด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างทักษะการคิดและ

พัฒนานวัตกรรม
43,000             43,000          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(8)  ส่งเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์และ
นักศึกษา

40,000             40,000          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่สากล 1,000,000                     1,000,000                                              
(1) พัฒนาหลักสูตรนานาชาติและสื่อการเรียนการสอนจาก

สาขาวิชาที่มีศักยภาพ
150,000           150,000        ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
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(2) แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 350,000           350,000        ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(3) พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ 100,000           100,000        ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(4) พัฒนาศัยกภาพบุคลากรเพื่อรองรับความเป็นสากล 300,000           300,000        ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(5) เสริมสร้างและพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ 100,000           100,000        ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
7 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับ 272,000                       272,000                                                

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
(1) แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ
272,000           272,000        ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

8 โครงการอาเซียนศึกษา 500,000                       500,000                                                
(1) สัมมนาให้ความรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 120,000           120,000        สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(2) การพัฒนานักศึกษา คนดี มีงานทํา 180,000           180,000        สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(3) อาเซียนสัมพันธ์ 200,000           200,000        สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
9 โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาและสาธิต 480,000                       385,000       95,000                                    

การแพทย์แผนไทย                                                       
(1) จัดซื้อครุภัณฑใ์นห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย 95,000             95,000         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) จัดซื้อวัสดุในการเรียนการสอนของสาขาการแพทย์แผน

ไทย
37,000             37,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(3) การทําผลิตภัณฑที่ใช้ในครัวเรือน 45,000             45,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) ผลิตยาแผนโบราน 7 กลุ่มอาการ 81,000             81,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) จัดซื้อวัสดุสํานักงานในสาขาการแพทย์แผนไทย 41,890             41,890          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) เปิดสถานพยาบาลให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 125,500           125,500        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(7) กิจกรรมจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจําปี 5,000              5,000           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(8) กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการนวดแผนไทย 49,610             49,610          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 โครงการจัดตั้งสถาบันการท่องเที่ยวและอาหาร 1,000,000                     1,000,000                                              
(1) จัดตั้งสถาบันท่องเที่ยว อาหาร และเทคโนโลยี 1,000,000         1,000,000     สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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11 โครงการสนับสนุนการนําเสนอวิทยานิพนธ์ 200,000                       200,000                                                
ในระดับชาติและนานาชาติ

(1) การนําเสนอวิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติ 200,000           200,000        สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12 โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่ม 1,266,240                     1,266,240                                              

ทักษะและความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา
(1) สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะและ

ความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา ปกติ
76,100             76,100          คณะครุศาสตร์

(2) กิจกรรมการจัดทําสื่อการสอนประกอบการเรียนวิชา
ภาษาไทย

15,000             15,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ(อังกฤษ ค.บ.) 20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(4) กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษจากผู้มี

ประสบการณ์ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

23,800             23,800          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(5) กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ(อังกฤษ ศศ.บ.) 10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(6) กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษจากผู้มี

ประสบการณ์ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

11,700             11,700          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(7) กิจกรรมศึกษาดูงานสาขาวิชาพัฒนาสังคม 44,000             44,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(8) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะ

การพัฒนาชุมชนของนักศึกษา สาขาวิชาวิชาการพัฒนา
ชุมชน

30,000             30,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(9) กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดสัมมนาทางวิชาการทางด้าน
นาฏศิลป์ไทยตามแหล่งสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(10) กิจกรรมศึกษาดูงานเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา

88,000             88,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(11) กิจกรรมเสวนาเรื่องสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(12) กิจกรรมการพัฒนาวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 8,800              8,800           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(13) กิจกรรมส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันงานวิชาการของ

องค์กรภายนอก สาขาวิชานิติศาสตร์
20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(14) กิจกรรมทัศนศึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
สาขาวิชานิติศาสตร์

18,000             18,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(15) กิจกรรมเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 
สาขาวิชานิติศาสตร์

16,000             16,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(16) กิจกรรมรับปรึกษาปัญหากฎหมายและเผยแพร่ความรู้
กฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร์

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(17) กิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการศึกษาวิชาอาชญาวิทยา
และทัณฑวิทยา สาขาวิชานิติศาสตร์

5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(18) กิจกรรมพานักศึกษาไปศึกษาดูงานสถาบันบริการ
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ สาขาวิชสารสนเทศศาสตร์

33,240             33,240          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(19) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เสริมทักษะวิชาชีพสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

7,000              7,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(20) กจิกรรมศึกษาดูงานประวัติศาสตร์จีน สาขาวิชาภาษาจีน 15,000             15,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(21) กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 30,000             30,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(22) กิจกรรมสัมมนาดนตรีเอเซีย 5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(23) กิจกรรมศึกษาดูงานวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน 10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(24) กิจกรรมการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ของนักศึกษาแขนง

ธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
50,000             50,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(25) กิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

30,000             30,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(26) กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(27) กิจกรรมการฝึกทักษะงานโรงแรม สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(28) กิจกรรมสัมมนาการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

30,000             30,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(29) กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

40,000             40,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(30) กิจกรรมกาพัฒนาชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียง 
บัณฑิตศึกษา

40,000             40,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(31) อบรมทักษะศิษย์เก่าและศิษยป์ัจจุบันของคณะ
วิทยาการจัดการ

145,800           145,800        คณะวิทยาการจัดการ

(32) อบรมความปลอดภัย ในการทํางาน 5,000              5,000           คณะวิทยาการจัดการ
(33) งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจําปี  2555 95,200             95,200          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(34) เสริมทักษะวิชาการ และวิชาชีพนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
28,700             28,700          คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(35) การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถทางวิชาการ
ของนักศึกษา

41,500             41,500          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(36)  พัฒนาทักษะความชํานาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์แก่
นักศึกษา

40,000             40,000          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(37) วิถีชีวิตไทยสู่วิกฤตการณ์โลก 34,800             34,800          ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(38) การจัดการคุณภาพชีวิตและธุรกิจแบบไทยๆ 34,800             34,800          ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(39) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางเลือกใหม่เพื่อความอยู่รอดขอ 25,000             25,000          ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(40) การวางแผนธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ 58,800             58,800          ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
13 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดย 2,596,610                     2,059,720     536,890                                  

เน้นการคิดวิเคราะห์ และเรียนจาการการทํา
(Learning by Doing)
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(1) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการคิด
วิเคราะห์และเรียนจากการทํา Learning by Doing

246,110           196,910        49,200         คณะครุศาสตร์

(2) กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการคิด
วิเคราะห์และการเรียนจากการทําของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(4) กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(5) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนา

สังคม
10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(6) กิจกรรมโครงการสนับสนนุการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สอน โดนเน้นการคิดวิเคราะห์ และเรียนจากการกระทํา 
(learning by doing) "วิจัยชุมชน" สาขาพัฒนาชุมชน

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(7) กิจกรรมเพิ่มทักษะการแสดงนาฏศิลป์สากล 10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(8) กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเข้าหาชุมชนของครูสังคม

สาขาวิชาสังคมศึกษา
10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(9) กิจกรรมสํารวจการเลือกตั้งท่องถิ่นปากน้ําปราณบุรี รป.
ศ.

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(10) กิจกรรมสนับสนุนการจัดกาเรียนการสอนโดยเน้นการ
คิดวิเคราะห์ และการเรียนจากการทํา (Learning by 
Doing) สาขาวิชานิติศาสตร์

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(11) กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นการ
วิเคราะห์ และเรียนรู้จากการกระทํา (Learning by 
Doing) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(12) กิจกรรมโครงการภาษาจีนวันละคํา สาขาวิชาภาษาจีน 10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(13) กิจกรรมศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(14) กิจกรรมอบรมทักษะการผลิตเครื่องดนตรีและอุปกรณ์
ทางดนตรี

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(15) กิจกรรมฝึกทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

10,000             10,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(16) จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน 487,690           487,690       คณะวิทยาการจัดการ
(17) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิด

วิเคราะห์และการเรียนจากการทํา (Laerning by Doing)
369,450           369,450        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(18) จัดงานแสดงวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ครั้ง 100,000           100,000        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(19) พัฒนาการเรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติจากการทําจริง 129,940           129,940        คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(20) จัดหาวัสดุฝึกบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล 51,000             51,000          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(21) การพัฒนาโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 50,060             50,060          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(22) การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการคิดวิเคราะห์และ

เรียนจากการทํา(Learning by Doing)
55,400             55,400          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(23) สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13,300             13,300          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(24) การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการคิดวิเคราะห์และ

เรียนจากการทํา(Learning by Doing) สาขาเทคโนโลยี
ก่อสร้าง

9,200              9,200           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(25) การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการคิดวิเคราะห์และ
เรียนจากการทํา(Learning by Doing) สาขาวิชาการ
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

7,500              7,500           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(26) พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 15,900             15,900          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(27) อบรมระบบเครือข่ายพื้นฐาน 9,700              9,700           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(28) ส่งเสริมการจัดทํา Learning by Doing (ป.โท) 4,600              4,600           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(29) ส่งเสริมการจัดทํา Learning by Doing (ป.เอก) 11,500             11,500          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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(30) ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบวิจัย QIT CTE และ ITS 90,000             90,000          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(31) กิจกรรมทํากรณีศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์และการ

จัดการทั่วไป
279,000           

279,000
ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

(32) กิจกรรมคลินิควิจัย 200,000           200,000 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(33) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสายเพชร 

อ.บางสะพาน
10,000             

10,000
ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

(34) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 162,760           162760 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(35) กิจกรรมการติดตามการทําวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขา

สาธารณสุขศาสตร์
41,550             

41,550
ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

(36) กิจกรรมการเรียนรู้จากนักวิจัยมืออาชีพ 16,950             16,950 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(37) กิจกรรมศึกษาดูงานการแพทย์แผนตะวันออก 95,000             95,000 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
14 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม 4,038,150                     3,981,150     57,000                                    

สุขภาพอนามัยของนักศึกษา
(1) ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในการ

เสริมสร้างสุขภาพาอนามัย
114,150           92,150          22,000         คณะครุศาสตร์

(2) กิจกรรมสนับสนนุการจัดกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ 80,000             80,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(3) กิจกรรมแข่งขันกีฬาโครงการความร่วมมือฯ (ท้องถิ่น) 38,200             38,200          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(4) การแข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 26 190,000           190,000        คณะวิทยาการจัดการ
(5) การประกวด MS Freshy Boy & Girl 2012 12,500             12,500          คณะวิทยาการจัดการ
(6) การแข่งขันกีฬาสานไมตรีน้องพี่วิทยาการจัดการ 2555 23,700             23,700          คณะวิทยาการจัดการ
(7) สนับสนุนการแข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่ ปีการศึกษา 2555 113,800           113,800        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(8) ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 29,000             29,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(9) เสริมสุขภาพกายสานสุขภาพใจ ห่างไกลยาเสพติด 43,050             43,050          คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(10) กีฬาระหว่างคณะ (ดอนขังใหญ่เกมส์) 35,000             35,000          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(11) ดนตรีสร้างสรรค์คนวัยมันสุขภาพดี 10,000             10,000          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(12) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และคณะพบผู้ปกครอง 17,250             17,250          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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(13) กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ 60,000             60,000          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(14) ส่งเสริมสุขภาพด้านการฝึกโยคะ 4,800              4,800           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(15) กีฬาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความสัมพันธ์อันดี

ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

15,000             15,000          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(16) การส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ  และสานสัมพันธ์พี่น้อง
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

20,000             20,000          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(17) ส่งเสริมสุขภาวะด้านกีฬา   100,000           100,000 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(18) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษา(**1) 130,100           130,100 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(19) สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา 800,000           800,000        กองพัฒนานักศึกษา
(20) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษา 807,500           807,500        กองพัฒนานักศึกษา
(21) สนับสนุนกิจกรรมตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน

สถานศึกษา
356,500           356,500        กองพัฒนานักศึกษา

(22) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักศึกษา 200,000           200,000        กองพัฒนานักศึกษา
(23) สนับสนุนาการให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา 137,600           137,600        กองพัฒนานักศึกษา
(24) ส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษาหอพัก 500,000           465,000        35,000         กองพัฒนานักศึกษา
(25) สนับสนุนนักศึกษาทํางานระหว่างเรียน 200,000           200,000        กองพัฒนานักศึกษา
15 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมบําเพ็ญ 884,250                       884,250                                                

ประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องศิลปวัฒนธรรมความเป็น

ไทย
38,050             38,050          คณะครุศาสตร์

(2) กิจกรรมลอยกระทง 8,000              8,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(3) กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(4) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 25,000             25,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(5) กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาภาษาไทย 65,000             65,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(6) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสาขาวิชาภาษาไทย 65,000             65,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(7) กิจกรรมการแสดงดนตรีเพื่อการกุศล 5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(8) สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง 2554 3,000              3,000           คณะวิทยาการจัดการ
(9) บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ MS' 55 7,000              7,000           คณะวิทยาการจัดการ
(10) สืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา ปี 2555 10,000             10,000          คณะวิทยาการจัดการ
(11) วิทยาการจัดการสืบสานตํานานลูกทุ่งไทย ครั้งที่ 3 12,400             12,400          คณะวิทยาการจัดการ
(12) ค่ายอาสาวันเด็กแห่งชาติ 2555 21,000             21,000          คณะวิทยาการจัดการ
(13) ทําบุญตักบาตรประจําภาคเรียนที่ 1/2555 6,000              6,000           คณะวิทยาการจัดการ
(14) ทําบุญตักบาตร ประจําภาคเรียนที่ 2/2554 6,000              6,000           คณะวิทยาการจัดการ
(15) MS Big Cleaning Day 2012 10,000             10,000          คณะวิทยาการจัดการ
(16) ถวายเทียนพรรษา 7,500              7,500           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(17) ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 16,000             16,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(18) Cleaning Day 16,000             16,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(19) เด็กวิทย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน์
8,100              8,100           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(20) บ่มเพาะคุณธรรมนําสู่เกษตรอาสา 14,350             14,350          คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(21) ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 20,750             20,750          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(22) บําเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา 9,600              9,600           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(23) ไหว้ครู ฟังบรรยายธรรม และเลือกตั้งประธานนักศึกษา 

(6ศูนย์)
36,000             

36,000
ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

(24) โลกสวยด้วยจิตอาสา 40,700             40,700 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(25) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 263,800           263,800        กองพัฒนานักศึกษา
(26) สนับสนุนกิจกรรมชมรม 129,000           129,000        กองพัฒนานักศึกษา
(27) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ 10,000             10,000          กองพัฒนานักศึกษา
(28) สนับสนุนการดําเนินงานขององค์การนักศึกษา 26,000             26,000          กองพัฒนานักศึกษา
16 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 375,850                       375,850                                                
(1) สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 19,970             19,970          คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 38,000             38,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(3) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 5,000              5,000           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(4) กิจกรรมบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 30,000             30,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(5) กิจกรรมปฐทนิเทศนักศึกษาใหม่(รป.ศ.) 57,000             57,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(6) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 17,400             17,400          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(7) ส่งดาวก้าวสู่ฝัน 2012 39,560             39,560          คณะวิทยาการจัดการ
(8) สานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาศาสตร์ 24,980             24,980          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(9) เตรียมความพร้อมงานชุมนุมศิษย์เก่า 7,530              7,530           คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(10) สัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันชาวอุตสาหกรรม 10,890             10,890          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(11)  การถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานจากศิษย์เก่าสู่

ศิษย์ปัจจุบัน
10,280             10,280          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(12) ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน 40,240             40,240 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(13) สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน 75,000             75,000          กองพัฒนานักศึกษา
17 โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งตําราวิชาการ 2,250,000                     2,250,000                                              
(1) สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 2,250,000         2,250,000     สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
18 โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการ 3,430,400                     3,430,400                                              

เรียนรู้ตลอดชีวิต
(1) พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1,500,000         1,500,000     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต 200,000           200,000        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 1,569,400         1,569,400     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ส่งเสริมการรักการอ่าน 116,000           116,000        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ/วิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม 25,000             25,000          สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) พัฒนาทักษะการสืบค้นและการเข้าถึงสารสนเทศ 20,000             20,000          สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19 โครงการพัฒนาศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 2,015,200                     1,950,200     65,000                                    
(1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการเรียนการ

สอนศูนย์ภาษา
68,000             3,000           65,000         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(2) กิจกรรมจัดทําแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษมาตรฐานกิจกรรมจัดทําแบบทดสอบวัด
ความรู้ความสามารถภาษาไทยมาตรฐาน

25,000             25,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) กิจกรรมจัดอบรมภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ 48,000             48,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(4) กิจกรรมปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ

และทดสอบ TOEFL IPT IELT จําลอง
76,000             76,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(5) กิจกรรมสัมมนาปฏิบัติการฝึกความมั่นใจการใช้
ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ในและต่างประเทศ (ASEAN)

83,000             83,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(6) บริหารจัดการงานเทคโนโลยี 1,715,200         1,715,200     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 โครงการพัฒนา Courseware และ E- learnning 325,000                       325,000                                                
(1) การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 45,000             45,000          คณะครุศาสตร์
(2) การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอน E-learning 60,000             60,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(3) พัฒนา Courseware และ E-Learning 45,000             45,000          คณะวิทยาการจัดการ
(4) อบรมการทํา E-leaning 45,000             45,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) การพัฒนา Courseware และ E-learning ของอาจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
45,000             45,000          คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(6) การพัฒนา Courseware และ E-learning สาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

45,000             45,000          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(7) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสือฉลาด 
(intelligent book)

40,000             40,000          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

21 โครงการพัฒนาทักษะการสอนและจัดการเรียนรู้ 2,164,000                     2,164,000                                              
ของอาจารย์

(1) พัฒนาบุคลากรประจําคณะครุศาสตร์ 162,000           162,000        คณะครุศาสตร์
(2) เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
900,000           900,000        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(3) กิจกรรมอบรมการวัดผลและประประเมินผลสําหรับ
อาจารย์

40,000             40,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(4) พัฒนาทักษะการสอนและจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 270,000           270,000        คณะวิทยาการจัดการ
(5) พัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ 306,000           306,000        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 138,000           138,000        คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(7) พัฒนาอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 192,000           192,000        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(8) อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  และศึกษาด้วยตนเอง 132,000           132,000        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) อบรมทักษะอังกฤษระดับสูงเพื่อสอนเป็นภาษาอังกฤษ 24,000             24,000          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 โครงการส่งเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการ 450,000                       450,000                                                

ของอาจารย์
(1) การส่งเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 231,300           231,300        สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(2) การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์อุดมศึกษา 218,700           218,700        สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
23 โครงการสนับสนุนทุนศึกษาต่อแก่อาจารย์                  
24 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา 629,850                       629,850                                                

คุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษา
(1) การอบรมคุณธรรม จริยธรรม 38,050             38,050          คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 38,000             38,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(3) กิจกรรมสนับสนุนทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น 122,000           122,000        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(4) กิจกรรมอบรมคุณธรรมการจัดการบริหารภาครัฐให้กับ

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
27,600             27,600          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(5) กิจกรรมสร้างจิตสํานักความรับผิดชอบต่อชุมชน (รป.ศ.) 93,600             93,600          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(6) กิจกรรมครอบครู สาขาศิลปะและการออกแบบ 18,000             18,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(7) กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักบริหารนักศึกษาโครงการ

ความร่วมมือ(ท้องถิ่น)
52,800             52,800          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(8) อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาประจําปี
การศึกษา2554

53,500             53,500          คณะวิทยาการจัดการ

ใช้งบจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
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(9) รณรงค์ความซื่อสัตย์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 16,500             16,500          คณะวิทยาการจัดการ

(10) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตศึกษา(MBA) 5,400              5,400           คณะวิทยาการจัดการ
(11) ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม 18,000             18,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(12) อบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 19,600             19,600          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(13) เชิดชูนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 10,000             10,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(14) อบรมคุณธรรม และพัฒนาผู้นํานักศึกษา 14,350             14,350          คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(15) พัฒนาภาวะผู้นํา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

นักศึกษา
20,750             20,750          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(16)  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5,000              5,000           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(17) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา (**2) 76,700             76,700 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
25 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน 611,250                       591,250                    20,000                      

การสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1) การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 75,110             75,110          คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(สาขาวิชาพัฒนาสังคม)
20,000             20,000          คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) กิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงเรียนรู้
(จากต้นกล้า สู่ เม็ดข่าวในจาน) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และภูมิปัญญาเกษตรตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สาขาพัฒนาชุมชน

20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(4) กิจกรรมศึกษาการทําเกษตรแบบพอเพียง ณ บ้านถ้ํารงค์
 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (รปศ.)

20,000             20,000          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(5) พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100,950           100,950        คณะวิทยาการจัดการ
(6) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
110,590           110,590        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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(7) การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

25,220             25,220          คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(8) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

16,850             16,850          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(9) สร้างสื่อประสมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

30,000             30,000          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(10) วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการสร้างสื่อประสมตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000             20,000         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(11) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 172,530           172,530 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
รวม 32,247,910                     31,071,480    1,156,430    20,000                        
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์
1.2 มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1 

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์
1. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ
2. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
3. ผศ.สาโรช  เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดี 

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

26 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับคณะ/ 1,512,500                    1,491,700  20,800                              
สํานัก/สถาบัน และสาขาวิชา

(1) การพัฒนาการประกันคุณภาพระดับคณะ 105,000           84,200       20,800       คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษา
45,000             45,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

(3) กิจกรรมการจัดทํา SAR ของคณะและสาขาวิชา 30,000             30,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(4) กิจกรรมสัมมนา SAR หลังการ

ตรวจประเมิน
25,000             25,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(5) กิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสาขาวิชานาฎย
การแสดง

5,000              5,000         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(6) กิจกรรมพัฒนาสาขาวิชาให้มีศักยภาพเพื่อรองรับกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

35,000             35,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(7) อบรมการให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

20,000             20,000       คณะวิทยาการจัดการ

(8) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 20,000             20,000       คณะวิทยาการจัดการ
(9) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา 35,000             35,000       คณะวิทยาการจัดการ
(10) พัฒนาระบบสารสนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 15,000             15,000       คณะวิทยาการจัดการ
(11) ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 22,500             22,500       คณะวิทยาการจัดการ
(12) การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่

บุคลากร
10,000             10,000       คณะวิทยาการจัดการ

(13) อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมตัวเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2554

87,100             87,100       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(14) PDCA กับการประกันคุณภาพการศึกษา 7,900              7,900         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(15) พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาการเรียนการสอนของ

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
10,000             10,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(16) พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสาขาอาหารและ
โภชนาการประยุกต์

15,000             15,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(17) พัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพของสาขา
คณิตศาสตร์และสถิติ

10,000             10,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(18) พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสาขาเคมี 15,000             15,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

(19) พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสาขาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

10,000             10,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(20) พัฒนาระบบประกันคุณภาพสาขาชีววิทยา 15,000             15,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(21) พัฒนาระบบประกันคุณภาพสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 10,000             10,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(22) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสาขาการแพทย์แผน

ไทย
10,000             10,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(23) การประกันคุณภาพงานบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10,000             10,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(24) ระบบการประกันคุณภาพกับงานบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

10,000             10,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(25) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

87,500             87,500       คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(26) จัดทําแผน ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพและจัดซื้อวัสดุ
เพื่อจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ

21,920             21,920       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(27) พัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

78,080             78,080       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(28) พัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับคณะ 40,000             40,000       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(29) อบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต 57,200             57,200       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(30) ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ 18,800             18,800       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(31) ประชุมปฏิบัติการทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 44,000             44,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(32) การเสริมสร้างงานประกันคุณภาพของศูนย์ 70,000             70,000 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(33) จัดการความรู้ด้านประกันแก่บุคลากร สังกัดสํานักงาน

อธิการบดี
40,000             40,000       กองกลาง

(34) ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพและทบทวนแผนกลยุทธ์ 
สนอ.

76,000             76,000       กองกลาง

(35) จัดทําเอกสารและรายงานการประเมินตนเอง 13,380             13,380       กองกลาง
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

(36) พัฒนางานประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

129,380           129,380     สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(37) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

129,370           129,370 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(38) จัดทําฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ 30,000             30,000       สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(39) อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ความเข้าใจงานประกัน

คุณภาพกับบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ

20,000             20,000       สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(40) จัดทํารายงานการประเมินตนเองและเตรียมพร้อมรับ

การประเมิน

20,000             20,000       สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(41) การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 59,370             59,370       สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

27 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับ 600,000                      600,000                                         
มหาวิทยาลัย

(1) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2553

247,550           247,550     สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(2) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ประจําปีการศึกษา 2554

178,150           178,150     สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(3) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สาขาวิชาประจําปีการศึกษา 2554

174,300           174,300     สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

28 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน 218,200                      218,200                                         
คุณภาพการศึกษา

(1) โครงการประชุมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

94,300             94,300       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

(2) อบรมเชิงปฏิบัติการในการบูรณาการตัวบ่งชี้สกอ.
สมศ.กพร.เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา

123,900           123,900     สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

29 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้น 454,000                      454,000                                         
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

(1) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

44,000             44,000       คณะครุศาสตร์

(2) กิจกรรมอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ

29,800             29,800       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) กิจกรรมศึกษาดูงานกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยเนน้ผู้เรียนเป็นสําคัญ

20,200             20,200       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(4) กิจกรรมศึกษาดูงานศิลปะและการออกแบบ 72,000             72,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(5) อบรม Active Learning 45,000             45,000       คณะวิทยาการจัดการ
(6) อบรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 45,000             45,000       คณะวิทยาการจัดการ
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 55,000             55,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(8) การพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
17,000             17,000       คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(9) อบรมให้ความรู้การทําผลงานวิจัยในชั้นเรียน 24,000             24,000       คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
(10) อบรมใช้ตัวแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 13,000             13,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(11) การจัดอบรมพัฒนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคั 89,000             89,000 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
30 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับ 220,920                      220,920                                         

ชุมชน 
(1) ส่งเสริมการเรีนการสอนร่วมกับชุมชน : กิจกรรมการ

เรียนรู้ท้องถิ่นสุข สนุก สู่ห้องเรียน
25,000             25,000       คณะครุศาสตร์

(2) กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน 38,000             38,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

(3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับวิทยากรใน
ชุมชนในรายวิชาบริการสารสนเทศเฉพาะกลุ่ม และ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

7,920              7,920         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(4) ส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน 25,000             25,000       คณะวิทยาการจัดการ
(5) ส่งเสริมการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ฯร่วมกับ

ชุมชน
25,000             25,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(6) ส่งเสริมการเรียนการสอนของคณะทคโนโลยีการเกษตร 25,000             25,000       คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(7) เปิดบ้านอุตสาหกรรมบริการชุมชน 25,000             25,000       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(8)  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตรรกะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ด้วยลอจิกบล็อก
25,000             25,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคล 25,000             25,000 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
รวม 3,005,620                    2,984,820  20,800                              

50



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์
1.3 หลักสูตรทั้งหมดได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1 

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นสังคมเข้มแขง็บนฐานความรู้คู่คุณธรรม

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์
1. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ
2. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
3. ผศ.สาโรช  เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดี 

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

31 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ได้มาตรฐาน 150,000                      150,000                                         
ตามกรอบมาตรฐาน TQF

(1) การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
 TQF

20,000             20,000       คณะครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

(2) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ศิลปศึกษา สาขาศิลปะ
และการออกแบบ

20,000             20,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐาน TQF สาขาวิชานิติศาสตร์

25,000             25,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(4) พัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก และระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ

20,000             20,000       คณะวิทยาการจัดการ

(5) ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ตามกรอบมาตรฐาน

20,000             20,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(6) การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการศึกษา 20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(7) ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(8) การจัดทําหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล 5,000              5,000         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
32 โครงการปรับปรุงหลักสูตรเก่าที่ได้มาตรฐาน 189,000                      189,000                                         

ตามกรอบมาตรฐาน TQF
(1) ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร

และการสอน
24,000             24,000       คณะครุศาสตร์

(2) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต(ภาษาไทย) ตามกรอบTQF

10,000             10,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรภาษา
อังกฤษตามกรอบมาตรฐาน TQF

10,000             10,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(4) กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรนาฏดุริยางคศาสตร์ 10,000             10,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(5) พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ(MBA)
24,000             24,000       คณะวิทยาการจัดการ

(6) ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามกรอบมาตรฐาน

24,000             24,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(7) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 24,000             24,000       คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

(8) ปรับปรุงหลักสูตรเก่าที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

24,000             24,000       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(9) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

39,000             39,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

33 โครงการปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติที่ 43,000                        43,000                                          
ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน TQF

(1) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรนานาชาติตามกรอบมาตรฐาน 
TQF ในสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

20,000             20,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ 
Intelligent Information Integration  ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF

23,000             23,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 382,000                      382,000                                         
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย

เป้าประสงค์
1.4 ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1 

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์
1. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ
2. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
3. ผศ.สาโรช  เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดี 

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

34 โครงการสร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาเพื่อ 6,834,370                    5,976,460    857,910                             
รองรับยุทธศาสตร์ชาติและพื้นที่
และแนะแนวการศึกษาต่อ

(1) จัดการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 193,000           193,000        คณะครุศาสตร์
(2) จัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 43,600             43,600         คณะครุศาสตร์

งบรายจ่าย
เงินรายได้

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

งบรายจ่าย
เงินรายได้

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

(3) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา
และการแนะแนว

24,360             24,360         คณะครุศาสตร์

(4) พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 347,290           280,690        66,600       คณะครุศาสตร์
(5) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 11,400             11,400         คณะครุศาสตร์
(6) พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
14,500             14,500         คณะครุศาสตร์

(7) เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการและการวิจัยสําหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรและการสอน

18,000             18,000         คณะครุศาสตร์

(8) ร่วมประชุมนําเสนอผลงานวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน

15,000             15,000         คณะครุศาสตร์

(9) การจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล 106,400           106,400        คณะครุศาสตร์
(10) กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 50,000             50,000         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(11) กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ สาขาวิชาศิลปะและการ

ออกแบบ
10,000             10,000         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(12) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

15,000             15,000         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(13) จัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานบริหารและกิจการนักศึกษา 412,310           412,310     คณะวิทยาการจัดการ

(14) การแนะแนวการศึกษา ปฐมนิเทศ และสัมมนาของ
กิจการนักศึกษา

142,000           142,000        คณะวิทยาการจัดการ

(15) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 64,000             64,000         คณะวิทยาการจัดการ
(16) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาการตลาด 30,000             30,000         คณะวิทยาการจัดการ
(17) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์
50,000             50,000         คณะวิทยาการจัดการ

(18) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาการบัญชี 80,000             80,000         คณะวิทยาการจัดการ
(19) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100,000           100,000        คณะวิทยาการจัดการ
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(20) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 60,000             60,000         คณะวิทยาการจัดการ
(21) สร้างความเข้มแข็งของสาขาการจัดการทั่วไป(MBA) 25,100             25,100         คณะวิทยาการจัดการ
(22) สนับสนุนความเข้มแข็งของสาขาวิชา 468,160           404,160        64,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(23) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10,000             10,000         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(24) พัฒนาการเรียนการสอน สาขาคหกรรมศาสตร์ 50,000             50,000         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(25) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 140,000           140,000        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(26) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาเคมี 60,000             60,000         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(27) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 60,000             60,000         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(28) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา 90,000             90,000         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(29) การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 140,000           140,000        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(30) อบรมหลักสูตรระยะสั้นการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 10,000             10,000         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(31) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
6,000              6,000           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(32) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

407,060           392,060        15,000       คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(33) จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 245,520           45,520         200,000     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(34) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 100,000           100,000     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(35) พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุก 45,000             45,000         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(36) พัฒนาศักยภาพด้านใบประกาศ MOS 45,000             45,000         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(37) การติดตั้งและบริหารไฟร์วอลล์ 45,000             45,000         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(38)  ประชุมเชิงปฏิบัติปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการเขียน

บทความวิชาการ  QIT
45,000             45,000         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(39) ประชุมเชิงปฏิบัติปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการเขียน
บทความวิชาการ  ITS

45,000             45,000         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(40) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ 45,000             45,000         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(41) พัฒนาทักษะการทําโครงงาน 31,000             31,000         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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(42) ค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 20,800             20,800         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(43) ปันความรู้ให้กันและกัน 13,200             13,200         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(44)  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรตรรกะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กับงานช่างเมืองเพชรบุรีครั้งที่ 2
30,000             30,000         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(45) บริหารและสนับสนุนความเข้มแข็งสาขาวิชา 455,750           455,750        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(46) จัดซื้อหนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้า 200,000           200,000        ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(47) การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ 1,224,920         1,224,920     ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(48) พัฒนางานแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

นักศึกษา
540,000           540,000        สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(49) งานราชภัฏวิชาการ 450,000           450,000        สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
35 โครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 1,211,500                    1,173,500    38,000                              

ทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษา
(1) จัดประชุม สัมมนา งานวิชาการ ร่วมกับสถาบันภายใน

และภายนอกประเทศ
145,000           107,000        38,000       คณะครุศาสตร์

(2) สนับสนุนอาจารย์หรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับ
สถาบันการศึกษาภายในและภายนอก

69,300             69,300         คณะครุศาสตร์

(3) กิจกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
แคนาดา สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

20,000             20,000         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(4) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างประเทศด้านอุดสาหกรรมการท่องเทียว (ไต้หวัน)
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

20,000             20,000         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(5) วารสารคณะวิทยาการจัดการ 100,000           100,000        คณะวิทยาการจัดการ
(6) ความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์
40,000             40,000         คณะวิทยาการจัดการ

(7) สานสัมพันธ์การตลาดม.ราชภัฏเพชรบุรีกับ ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

20,000             20,000         คณะวิทยาการจัดการ
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(8) ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารด้านการ
จัดการศึกษา

54,300             54,300         คณะวิทยาการจัดการ

(9) พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็น
ภาษาอังกฤษ

20,000             20,000         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(10) จัดประชุม สัมมนา หรืองานวิชาการต่างๆ ร่วมกับสถาบัน
ภายในและภายนอกประเทศ

67,100             67,100         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(11) สนับสนุนอาจารย์หรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับ
สถาบันการศึกษาภายในและภายนอกประเทศ

70,000             70,000         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(12) ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
ในการจัดการศึกษา

57,200             57,200         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(13) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
 ในการจัดการศึกษา

214,300           214,300        คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(14) ศึกษาดูงานเพื่อความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

164,300           164,300        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(15) สนับสนุนการรับนักศึกษาต่างชาติฝึกงานในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

50,000             50,000         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(16)  ปฏิบัติการประสบการณ์การเรียนการสอน ณ 
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

100,000           100,000        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

36 โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่ม 201,000                      201,000                                           
โอกาสทางการศึกษา

(1) การอบรมหลักสูตรผู้นําและพัฒนาบุคลิกภาพ 29,000             29,000         คณะครุศาสตร์
กิจกรรมโครงการอบรมภาษาจีนพื้นฐาน 30,000             30,000         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) อบรมหลักสูตรระยะสั้นการเขียนและนําเสนอบทความวิจัย 29,000             29,000         คณะวิทยาการจัดการ
(4) อบรมความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 29,000             29,000         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) การจัดกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการด้าน

การเกษตรและอาหาร
28,000             28,000         คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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(6) เปิดบ้านอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษา 28,000             28,000         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(7)  อบรมภาษาอังกฤษให้นักเรียนที่สนใจศึกษาในภาค

ภาษาอังกฤษ
28,000             28,000         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

37 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล 360,800                      360,800                                           
(1) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล 360,800           360,800        สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
38 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา                  
39 โครงการแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาสําหรับ                  

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
40 โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนสาธิต                  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รวม 8,607,670                    7,711,760    895,910                             

ใช้งบจากรายได้โรงเรียนสาธิต

ใช้งบกองทุนพัฒนานักศึกษาและยกเว้นค่าเล่าเรียน

ใช้งบกองทุนพัฒนานักศึกษาและยกเว้นค่าเล่าเรียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 สร้างองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคม

เป้าประสงค์
2.1 แสวงหาองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1 

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

41 โครงการส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัย 310,500                      210,000                 100,500                 
หรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์
1. รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม

(1) ส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการ
สอน จิตปัญญา การสร้างปัญญาจากจิตศิลป์สู่การเรียน
การสอน

35,000             35,000       คณะครุศาสตร์
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม

(2) กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ การวิจัยในชั้นเรียนของ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

75,000             75,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) ส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือสร้างสรรค์กับ
การเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ

35,000             35,000       คณะวิทยาการจัดการ

(4) บูรณาการกระบวนการวิจัยกับการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 35,000             35,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) การส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์กับการเรียนการสอนของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

35,000             35,000       คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(6) ส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการเรียนการสอน

35,000             35,000       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(7)  ทุนสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับเด็ก

25,500             25,500       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(8) กิจกรรมสนับสนุนในการแสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ในการทําวิจัย

35,000             35,000       ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

42 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน 106,900                      106,900                                         
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยบรรณการ
วิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัย

(1) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และจรรยาบรรณ
นักวิจัย

106,900           106,900     สํานักวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

43 โครงการจัดงานนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 400,000                      400,000                                         
(1) จัดเตรียมผลงานวิจัยและกลั่นกรองผลงานวิจัย จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ
200,000           200,000     สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(2) จัดงานการนําเสนอผลานวิจัยระดับชาติ 200,000           200,000     สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม

44 โครงการพัฒนาระบบและกลไกพัฒนางานวิจัย 100,000                      100,000                                         
และงานสร้างสรรค์

(1) มีการดําเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง

100,000           100,000     สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

45 โครงการพัฒนาระบบและกลไกจัดการความรู้ 403,000                      378,000                 25,000                  
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

(1) เครือข่ายจัดการความรู้งานวิจัย 20,000             20,000       คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมการจัดการความรู้และการจัดทําวารสารเผยแพร่

สู่สาธารณะชน
118,000           118,000     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) พัฒนาระบบกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการ

20,000             20,000       คณะวิทยาการจัดการ

(4) พัฒนาระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

20,000             20,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(5) การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(6) พัฒนาระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(7) ทุนวิจัย จัดทําฐานข้อมูลด้านงานวิจัย 25,000             25,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(8) สนับสนุนทุนในการทําวิจัยสําหรับอาจารย์ศูนย์จัด

การศึกษานอกที่ตั้ง
20,000             

20,000       
ศนูย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

(9) ปรับปรุงคู่มือนักวิจัย 140,000           140,000     สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
46 โครงการจัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2,420,000                    1,300,000              1,120,000              
(1) การจัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ 135,000           135,000     คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ
390,000           390,000     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) จัดหาทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการ 225,000           225,000     คณะวิทยาการจัดการ
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม

(4) กิจกรรมจัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ 255,000           255,000     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) การจัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
115,000           115,000     คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(6) จัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ 160,000           160,000     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(7)  ทุนสนับสนุนงานวิจัย  การสร้างเอกสารประกอบการ

เรียนด้วยทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต
20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(8)  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้มีปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมโยง
เรื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบทรี

20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) การจัดการงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ 20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(11) วิจัยตัวแบบการตอบกลับเสมือนเชิงลึก (Horizontal 

Virtual Feedback)
20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(12) ระบบจัดเก็บข้อมูลภาษีบํารุงท้องที่ สําหรับประชาชน 
ตามหน้าที่พลเมืองดี

20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(13) ทุนสนับสนุนงานวิจัย การออกแบบและพัฒนารูปแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจ SME ในจังหวัด
เพชรบุรี

20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(14) อุดหนุนวิจัยแกน่ักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 1,000,000         1,000,000   สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รวม 3,740,400                    2,494,900              1,245,500              
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

เป้าประสงค์
2.2 มีระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1 

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

47 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอ 500,000                      500,000                                         
โครงการวิจัย

(1) ดําเนินการจัดการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ระยะที่ 1(3 วัน) 170,000           170,000     สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(2) ดําเนินการจัดการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ระยะที่ 2(3 วัน) 170,000           170,000     สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์
1. รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

65



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

(3) ดําเนินการจัดการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ระยะที่ 3(5 วัน) 160,000           160,000     สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
48 โครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัย 274,800                      274,800                                         

เพื่อการตีพิมพ์
(1) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 91,600             91,600       สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(2) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนิการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ

91,600             91,600       สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(3) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความวจิัยเพื่อ
การตีพิมพ์

91,600             91,600       สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

49 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย                   
รวม 774,800                      774,800                                         

ใช้งบประมาณจากโครงการ E-University
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

เป้าประสงค์
2.3 มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1 

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

50 โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการเผยแพร่ผลงาน 812,100                                              812,100                 
วิจัยและงานสร้างสรรค์

(1) ทุนสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 812,100           812,100     สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์
1. รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม

51 โครงการสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติ 746,500                      706,500                 40,000                  
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน

(1) สนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานวิจัยและงาน
ร่วมกับชุมชน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
กระบวนการวิจัย

47,250             47,250       คณะครุศาสตร์

(2) กิจกรรมให้ทุนสนับสนุนการทํา
วิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน

120,000           120,000     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) สนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนอําเภอทา่ยาง

78,750             78,750       คณะวิทยาการจัดการ

(4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

89,250             89,250       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(5) การสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน

40,250             40,250       คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(6) สนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน โดยเป็นโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน

56,000             56,000       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(7) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเพชรบุรี

20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(8) การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อการสอนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(9)  การสัมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อการพัฒนาการเรียนรู้
กระบวนการวิจัยด้านสังคมศาสตร์

35,000             35,000 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

(10) ศึกษาสํารวจเครดิตยูเนี่ยในจังหวัดเพชรบุรี 240,000           240,000     สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม

52 โครงการบริการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 50,000                        50,000                                          
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

(1) สนับสนุนการจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 50,000             50,000       สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
53 โครงการส่งเสริมการจัดทําหนังสือเกี่ยวกับ 1,250,000                    1,250,000                                      

จังหวัดเพชรบุรี
(1) จัดพิมพ์หนังสือเพชรบุรี 1,250,000         1,250,000   สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รวม 2,858,600                    2,006,500              852,100                 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ยกระดับสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้

เป้าประสงค์
3.1 สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความเข้มแข็ง

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

54 โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานบริการ 174,000                      174,000                                         
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย

(1) อบรมบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน และ
วิจัยสุ่การบริการแก่สังคม

15,000             15,000       คณะครุศาสตร์

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์
1. รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม

(2) กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและวิจัย

34,000             34,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ

15,000             15,000       คณะวิทยาการจัดการ

(4) ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการนํามาใช้กับการเรียนการสอน
และวิจัย

15,000             15,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(5) การส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย

15,000             15,000       คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(6) การถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000             15,000       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(7)  การวิจัยค้นคว้าวิธีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอน
20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(8) บูรณาการวิชาการและบริการชุมชน 15,000             15,000 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(9) ประสานงานและประชุมวางแผนกับบุคคลและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง
30,000             30,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

55 โครงการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จาก 50,000                        50,000                                          
การบริการวิชาการ

(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการทุกหน่วยงาน

และผู้รับประโยชน์ จากโครงการบริการวิชาการเพื่อนําข้อมูล

มาวิเคราะห์ปรับปรุงการดําเนินงานและสังเคราะห์เป็นองค์

ความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการวางแผนดําเนินงานต่อไป

50,000             50,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

56 โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ 2,194,820                    2,194,820                                      
ต้องการของท้องถิ่น : หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ

(1) การพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามแนทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

147,660           147,660     คณะครุศาสตร์

71



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม

(2) กิจกรรมบริการวิชาการหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอในพื้นที่ อําเภอ
ชะอํา - อําเภอหัวหิน

502,010           502,010     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  หนึ่ง
คณะหนึ่งอําเภอของคณะวิทยาการจัดการ

246,090           246,090     คณะวิทยาการจัดการ

(4) ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตําบลนาวุ้ง 26,500             26,500       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) พัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา
64,400             64,400       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(6) อบรมอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มแม่บ้านนาวุ้ง อ.
 เมือง จ.เพชรบุรี

30,000             30,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(7) ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมน่ามอง 27,000             27,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(8) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสังคมสุขภาวะ 70,000             70,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(9) การส่งเสริมสุขภาพชุมชนพอเพียงของ อสม.ใต้ร่มพระบารมี 23,000             23,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(10) อบรมเชิงปฎิบัติการ อาหารไทยไสตล์ฟิวชั่น (Thai  Fuition  
Food )

38,000             38,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(11) บริการวชิาการแก่สังคม: หนึ่งคณะ หนึ่งอําเภอ 125,780           125,780     คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(12) การบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในพื้นที่

อําเภอเขาย้อย
175,000           175,000     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(13) ค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ ครั้งที่ 13 140,000           140,000     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(14) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 109,380           109,380 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(15) อบรมเชิงปฏฺบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น
45,000             45,000       สํานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(16) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านดงตากิตตามแนว
พระราชดําริ

95,000             95,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม

(17) อบรมธนาคารอาหารชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(FOOD  BANK()

50,000             50,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(18) ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดตั้งและพัฒนา
เครดิตยูเนี่ยน

100,000           100,000     สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(19) พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในเขต  อ.หนอง
หญ้าปล้อง "กิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อชีวิตและสังคม"

60,000             60,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(20) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมบ้านยางน้ํากลัดใต้สู่
การการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม

70,000             70,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(21) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนบ้านพุไทรสู่การค้าเชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(22) อบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 50,000             50,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
57 โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 231,000                      231,000                                         

ตํารวจตระเวนชายแดน
(1) การพัฒนาสมารรถนะสําคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน

การคิด
33,000             33,000       คณะครุศาสตร์

(2) กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

65,000             65,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสุขภาพอนามัยครูและ
นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

33,000             33,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(4)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูลประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

100,000           100,000     สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

58 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 300,000                      300,000                                         
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

(1) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

150,000           150,000     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม

(2) สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชหายากในวิทยาเขตโป่งสลอด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

150,000           150,000     คณะเทคโนโลยีการเกษตร

59 โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู 926,590                      926,590                                         
และบุคลากรทางการศึกษา

(1) การจัดการความรู้ของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 235,020           235,020     คณะครุศาสตร์

(2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ครูภาษาไทยเข้มแข็ง" 50,000             50,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(3) กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเพื่อชุมชน 50,000             50,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(4) กิจกรรมอบรมทักษะดนตรีสําหรับบุคลากรทางการศึกษา 50,000             50,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(5) กิจกรรม สังคมฯ เสวนาสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

กับสยามใหม่ : บทบาทและผลงานบนเส้นทางสู่ความเป็น
สมัยใหม่ของสยามประเทศ

50,000             50,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(6) เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านธุรกิจ

50,000             50,000       คณะวิทยาการจัดการ

(7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูด้านการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

42,000             42,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(8) พัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 30,000             30,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(9) อบรมเชิงปฏิบัติการการทดลองทางเคมีสําหรับครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์
29,000             29,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(10) อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Scilab เพื่อการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์

32,000             32,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(11) อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 30,000             30,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(12) อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยและประเมินผล 42,010             42,010       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(13) อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการ
เรียนการสอนและงานวิจัย

30,000             30,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม

(14) อบรมเชิงปฏิบัติการครุกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
 ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ ของสนง.เขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 1

68,560             68,560       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(15) หลักสูตรการจัดทําพิพิธภัณฑ์ในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและ
เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยื่น

63,000             63,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(16) อบรมการติดตามความก้าวหน้าเพื่อพัฒนาโครงการการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

75,000             75,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

60 โครงการสร้างเครือขา่ยคนรักป่าแก่งกระจาน 300,000                      300,000                                         
ต้นแม่น้ําเพชรบุรี

(1) การประชุมชี้แจงและจัดตั้งเครือข่ายฯ การจัดกิจกรรมของ
เครือข่ายฯ และการประเมินผลงานและรายงานผลงานของ
เครือข่าย

300,000           300,000     สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

61 โครงการส่งเสริมชุมชนสู่สังคมที่เข้มแข็ง 305,000                      305,000                                         
และยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(1) การผลิตสื่อการเรีนยรู้ของชุมชนสุ่สังคมที่เช้มแข็ง 25,000             25,000       คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมการจัดการภูมิปัญญาชุมชน การสร้างคนกับป่า สร้าง

หญ้าให้คลุมดิน สร้างน้ํา ให้ปลา เพื่อทดแทนคุณแผ่นดินของ
พ่อ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาขาพัฒนาชุมชน

25,000             25,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) ส่งเสริมชุมชนอําเภอท่ายางสู่สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

25,000             25,000       คณะวิทยาการจัดการ

(4) จัดทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

25,000             25,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(5) การส่งเสริมชุมชนสู่สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

25,000             25,000       คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(6) การเรียนรู้โครงการพระราชดําริ 25,000             25,000       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม

(7)  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมสื่อหลายแบบและการ
ประยุกต์กับงานช่างเมืองเพชรบุรี

30,000             30,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(8) ชุมชนเข้มแข็ง 25,000             25,000       ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(9) จัดประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมนวดแผนแพทย์ไทยและ

ประเมินผลการฝึกอบรม
100,000           100,000     สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รวม 4,481,410                    4,481,410                                      
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ส่งเสริมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและบูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

เป้าประสงค์
3.2 มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและบูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

62 โครงการสํารวจความต้องการชุมชนเพื่อ 56,000                        56,000                                          
กําหนดเป้าหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

(1) การสํารวจชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28,000             28,000       ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์
1. รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

(2) การดําเนินการเวทีประชาคมและการติดตามประเมินผล
จากการดําเนินกิจกรรม

28,000             28,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

63 โครงการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลทุกมิติของ 100,000                      100,000                                         
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

(1) การจัดทําแผนวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ต.
บางจาน  อ.เมือง จ.เพชรบุรี

40,000             40,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(2) โครงการการพัฒนาชุมชนบ้านหนองขนานสู่หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

60,000             60,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

64 โครงการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้าง 168,880                      168,880                                         
ความเข้มแข็งของชุมชน

(1) การจัดการความรู้ของชุมชน 12,500             12,500       คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชนด้วยการจัดทําบัญชีรับ-จ่าย
25,000             25,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการชุมชนเพื่อเสริม สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนท่ายาง-ยางหย่อง อําเภอท่ายาง

12,500             12,500       คณะวิทยาการจัดการ

(4) พัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้ชุมชนและสังคม 12,500             12,500       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) การพัฒนาและเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
12,500             12,500       คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(6) การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 12,500             12,500       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(7) อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลสําหรับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน
18,880             18,880       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(8) กิจกรรมฝึกสอนรําไทยทรงดํา 12,500             12,500 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(9) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม 50,000             50,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

65 โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ 180,000                      180,000                                         
ในการให้บริการวิชาการ มาพัฒนาการเรียน
การสอน หรืองานวิจัย

(1) อบรมครูทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกาเรียนการสอน 
และวิจัยสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน

10,000             10,000       คณะครุศาสตร์

(2) กิจกรรมจัดการความรู้และการจัด
พิมพ์เอกสารเผยแพร่

10,000             10,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) จัดการความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการให้บริการ
วิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย คณะ
วิทยาการจัดการ

10,000             10,000       คณะวิทยาการจัดการ

(4) จัดการความรู้โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ 10,000             10,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) จัดการความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการให้บริการ

วิชาการ มาพัฒนาการเรียนการสอน หรืองานวิจัย
10,000             10,000       คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(6) การจัดการความรู้ 10,000             10,000       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(7) การยศาสตร์สํานักงานไอทีตามกรอบ QIT 10,000             10,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(8) การถอดบทเรียนสู่ชุมชนร่มไทรเพื่อชาวไทยทรงดํา 10,000             10,000 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(9) ประชุมผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการโดยใช้เทคนิค AIC 

 และ Word Cofar
100,000           100,000     สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม

66 โครงการพัฒนระบบการให้บริการวิชาการที่ 481,310                      481,310                                         
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย
ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

32,900             32,900       คณะครุศาสตร์

(2) กิจกรรมพัฒนระบบการให้บริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น

60,000             60,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 54,840             54,840       คณะวิทยาการจัดการ
(4) พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม 62,160             62,160       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

(5) การพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น

28,030             28,030       คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(6) เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 39,000             39,000       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(7) ทุนวิจัย จัดทําฐานข้อมูลด้านงานบริการวิชาการ 20,000             20,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(8) กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

(ไทยทรงดํา)
24,380             24,380       ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

(9) จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกําหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

160,000           160,000     สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รวม 986,190                      986,190                                         
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่สู่สากล

เป้าประสงค์
3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน และเผยแพร่สู่สากล

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

67 โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานด้านทํานุ 135,000                      135,000                                         
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา

(1) ศิลปวัฒนธรรมในชั้นเรียน 12,500             12,500       คณะครุศาสตร์

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์
1. รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

(2) กิจกรรมนิทรรศการประจําปีสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ

25,000             25,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) กิจกรรมแสดงผลงานดนตรีร่วม
สมัยของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

25,000             25,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(4) บูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน

12,500             12,500       คณะวิทยาการจัดการ

(5) นิทรรศการวิทยาศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรมเพชรบุรี 12,500             12,500       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) ศึกษา สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในสาขาอาชีพ 12,500             12,500       คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(7) มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ 4,500              4,500         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(8) สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้แนวทางการประกัน

คุณภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายในระดับชาติ
8,000              8,000         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(9) การจัดทํา "ข้อมูลภาพ" แสดงข้อมูลท้องถิ่น ในสไตล์ไทย 10,000             10,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์การทําลูกประคบ

และการแพทย์แผนไทย
12,500             12,500       ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

68 โครงการปลูกฝังการรู้คุณค่าและสุนทรียะต่อ 58,600                        58,600                                          
ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ

(1) คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการและเผยแพร่าการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม

58,600             58,600       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

69 โครงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริม 115,000                      115,000                                         
อนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม

(1) ครุศาสตร์รักษ์วัฒนธรรมไทย 10,000             10,000       คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

พื้นบ้านอุษาคเนย์-อาเซียน
25,000             25,000       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า 10,000             10,000       คณะวิทยาการจัดการ
(4) อบรมเชิงปฏิบัติการ "งานฝีมือเมืองเพชร" 10,000             10,000       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) บายศรีส่งขวัญอวยพรพี่ใหญ่  รับขวัญอวยชัยน้องเล็ก 10,000             10,000       คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

(6) สืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา 5,000              5,000         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(7) สืบทอดประเพณีลอยกระทง 5,000              5,000         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(8)  ส่งเสริมอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านวัฒนธรรมของนักศึกษา
10,000             10,000       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) นักศึกษาเพื่อส่งเสริม 10,000             10,000       ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(10) เพชรบุรีนี้ ดีจัง โดยการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอนและการทํากิจกรรมของนักศึกษา
20,000             20,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

70 โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความ 50,000                        50,000                                          
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย

(1) ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและภูมิปัญญาไทย 50,000             50,000       กองพัฒนานักศึกษา
71 โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความ 50,000                        50,000                                          

ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ

(1) นํานักศึกษาฉลองเทียน ถวายเทียนเข้าพรรษา 50,000             50,000       กองพัฒนานักศึกษา
72 โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความ 50,000                        50,000                                          

ศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(1) ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 50,000             50,000       กองพัฒนานักศึกษา
73 โครงการส่งเสริมให้เกิดระบบคุณค่าหรือ 50,000                        50,000                                          

ค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรมจริธรรม
(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 50,000             50,000       กองพัฒนานักศึกษา
74 โครงการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 850,000                      850,000                                         

สัมพันธ์
(1) การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากต่างประเทศ 5 ประเทศ 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โรงเรียน
และหน่วยงานราชการในจังหวัดเพชรบุรี 5 วัน

850,000           850,000     สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

83



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

75 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการจัดการ 50,000                        50,000                                          
อุตสาหกรรมบนพื้นฐานศิลปะ และมรดกทาง
วัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

(1) จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาอุตสาหกรรมบนพื้นฐาน
ศิลปะในชุมชน 1 ครั้ง

50,000             50,000       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

76 โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้าน 350,000                      350,000                                         
เพชรบุรี  (folk art of phetchaburi)

(1) การปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพชรบุรีให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
มีชีวิตด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมเพชรบุรี

350,000           350,000     สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รวม 1,758,600                    1,758,600                                      
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์
3.4 เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

77 โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 147,600                      147,600                                         
โป่งสลอด

(1) จัดประชุมสํารวจความต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้
ดําเนินการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดและจัดอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน

147,600           147,600     สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์
1. รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

78 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้                  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวม 147,600                      147,600                                         

ใช้งบประมาณจากโครงการ E-University
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์
4.1 องค์กรมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

79 โครงการส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชน 30,000                          30,000                                                   
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ

(1) กิจกรรมคลินิกพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน

30,000             30,000          สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

80 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 300,000                        300,000                                                 
ติดตาม ตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย

(1) ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ 200,000           200,000        กองกลาง
(2) จัดทําเอกสารและรายงานผลการประเมิน 100,000           100,000        กองกลาง

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. ผศ.ศรชัย   เย็นเปรม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ   พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

81 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 100,000                        100,000                                                 
(1) บริหารงานตรวจสอบ 73,600             73,600          กองกลาง
(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 26,400             26,400          กองกลาง
82 โครงการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 30,000                          30,000                                                   

ของมหาวิทยาลัย
(1) อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านบริหารความเสี่ยง 30,000             30,000          กองกลาง
83 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและ                  

งบประมาณ
84 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่  E - University 1,800,000                      1,800,000                                               
(1) พัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 500,000           500,000        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) พัฒนาระบบคลังดิจิทัล (e-library) 270,000           270,000        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาจากบัตรแถบแม่เหล็ก 

(e-library)
50,000             50,000          สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(4) อบรมทักษะการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับ
บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ

56,000             56,000          สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(5) อบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 
สําหรับบุคลากร

44,000             44,000          สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(6) การพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

240,000           240,000        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(7) การจ้างดูแลระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี (เดิม)

300,000           300,000        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(8) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ 100,000           100,000        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) พัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยการผลิต 100,000           100,000        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 70,000             70,000          สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(11) พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 70,000             70,000          สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้งบประมาณจากโครงการ E-University
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

85 โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิสถาปัตย์ 3,000,000                      3,000,000                                               
ของมหาวิทยาลัย

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสํานักวิทยฯ 700,000           700,000        กองกลาง
(2) ปรับปรุงที่จอดรถหน้าแฟลตอาจารย์(แฟลต A) 300,000           300,000        กองกลาง
(3) ซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง 1,500,000         1,500,000     กองกลาง
(4) ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายใน 500,000           500,000        กองกลาง
86 โครงการมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด 200,000                        200,000                                                 

(Green and Clean Campus)
(1) อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย 30,000             30,000          กองกลาง

(2) จัดทําป้ายและรณรงค์โครงการมหาวิทยาลัยเขียวและ
สะอาด

8,000              8,000           กองกลาง

(3) ศึกษาดูงานด้านการกํากัดขยะจากที่ที่ประสบ
ความสําเร็จ  (รร.ชุมพรคาบาน่า)

50,000             50,000          กองกลาง

(4) Big Cleanning Day 44,000             44,000          กองกลาง
(5) ประกวดหน่วยงานเขียวและสะอาด 16,000             16,000          กองกลาง
(6) ประกวดบ้านสวยด้วยพฤกษา 16,000             16,000          กองกลาง
(7) จ้างกําจัดขยะ(รถเก็บขยะ) 36,000             36,000          กองกลาง
87 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ 5,601,000                      5,552,850     48,150                                     

ของหน่วยงาน
(1) พัฒนางานบริหารคณะ 210,030           210,030        คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อสนบัสนุนการ

เรียนการสอน
48,150             48,150          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ

161,890           161,890        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(4) การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของคณะ 210,040           210,040        คณะวิทยาการจัดการ
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

(5) บริหารงานสํานักงาน 210,040           210,040        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
210,030           210,030        คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(7) สนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานคณบดี 210,040           210,040        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(8) สนับสนุนการจัดการศึกษาภายในและภายนอกคณะ 210,040           210,040        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของศูนย์ 210,040           210,040        ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(10) ให้บริการยานพาหนะส่วนกลาง 800,000           800,000        กองกลาง
(11) ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 80,000             80,000          กองกลาง
(12) การตรวจสอบข้อเท็จจริง 40,000             40,000          กองกลาง
(13) การป้องกันการเกิดโรคโดยกําจัดยุง 30,000             30,000          กองกลาง
(14) การดูแลรักษาลิฟท์  อาคาร 14 43,350             43,350          กองกลาง
(15) ความปลอดภัยด้านการจราจร 60,000             60,000          กองกลาง
(16) การประชุมคณะกรรมการบริหาร(กบ) 35,000             35,000          กองกลาง
(17) จัดหาหนังสือพิมพ์ 5,000              5,000           กองกลาง
(18) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 50,000             50,000          กองกลาง
(19) จ้างบริการกําจัดแมลง(ปลวก) 10,000             10,000          กองกลาง
(20) จัดหาวัสดุสํานักงาน 100,000           100,000        กองกลาง
(21) จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 136,650           136,650        กองกลาง
(22) จดัพิมพ์แบบฟร์อมใบเสร็จรับเงิน 80,000             80,000          กองกลาง
(23) การประชุมกรรมการตรวจการจ้างและ e-Action 50,000             50,000          กองกลาง
(24) ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและแบบฯ 50,000             50,000          กองกลาง
(25) ประชุม คก.กองทุนพัฒนาบุคลากร 50,000             50,000          กองกลาง
(26) การจัดทําวารสารดอนขังใหญ่ 320,000           320,000        กองกลาง
(27) การปรับปรุงสถานีวิทยุ(99.05 MHz) 20,000             20,000          กองกลาง
(28) การผลิตรายการโทรทัศน์(เคเบิ้ลทีวี พบ.) 20,000             20,000          กองกลาง
(29) พัฒนาฝ่ายประชาสัมพันธ์ 20,000             20,000          กองกลาง

90



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

(30) บริหารงานสภาคณาจารย์ ฯ 50,000             50,000          กองกลาง
(31) งานกีฬาคณาจารย์และข้าราชการทั่วประเทศ 100,000           100,000        กองกลาง
(32) รศึกษาดูงานงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 50,000             50,000          กองกลาง
(33) จัดงานเกษียณอายุราชการ 152,420           152,420        กองกลาง
(34) ดําเนินงานด้านนโยบายและยุทศาสาตร์ 87,620             87,620          กองนโยบายและแผน
(35) ดําเนินงานด้านวิจัยสถาบัน 30,000             30,000          กองนโยบายและแผน
(36) บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 274,450           274,450        กองพัฒนานักศึกษา
(37) พัฒนางานบริหารสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน
392,070           392,070        สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(38) พัฒนาระบบบริหารและจดัการงานสํานักฯ 392,070           392,070        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(39) การดําเนินงานของสถาบันวิจัย 392,070           392,070        สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รวม 11,061,000                    11,012,850   48,150                                     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ให้องค์กรมีความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้

เป้าประสงค์
4.2 องค์กรมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได้

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

88 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน                  
และงบประมาณ

89 โครงการปรับปรุงระบบการจัดหารายได้จาก                  
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

90 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นทุน                  กองนโยบายและแผน
ต่อหน่วยผลผลิต

ใช้งบประมาณจากโครงการ E-University

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

1. ผศ.ศรชัย   เย็นเปรม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ   พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

ใช้กระบวนการบริหารจัดการ

ใช้กระบวนการบริหารจัดการ
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

91 โครงการพัฒนาระบบการหารายได้จาก                  
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ใช้กระบวนการบริหารจัดการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
4.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

92 โครงการปรับปรุงระบบการสรรหาอาจารย์                  
และการวางแผนอัตรากําลัง

93 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 200,000                      200,000                                         
จริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
ของบุคลากร

(1) ประชุมสัมนาบุคลากรเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร

200,000           200,000     กองกลาง

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. ผศ.ศรชัย   เย็นเปรม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ   พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ใช้กระบวนการบริหารจัดการ

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

94 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร 150,000                      150,000                                         
(1) ประชุมสัมนาบุคลากรให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ 150,000           150,000     กองกลาง

95 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1,000,000                    1,000,000                                      
สู่มืออาชีพ

(1) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ 32,470             32,470       คณะครุศาสตร์
(2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุน
35,710             35,710       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ 35,710             35,710       คณะวิทยาการจัดการ
(4) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ฯ 64,940             64,940       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรสู่มืออาชีพ
25,970             25,970       คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

42,210             42,210       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(7) อบรมและศึกษาดูงานหน่วยงานที่ดี 38,960             38,960       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(8) พัฒนาบุคลาการสายสนับสนุน 16,230             16,230       ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
(9) จัดอบรมบุคลากรสายสนับสนุน 250,000           250,000     กองกลาง
(10) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 10,520             10,520       กองกลาง
(11) บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมนา 220,000           220,000     กองกลาง
(12) พัฒนาบุคลากรด้านนโยบายแผน 22,730             22,730       กองนโยบายและแผน
(13) พัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา 45,450             45,450       กองพัฒนานักศึกษา
(14) งานพัฒนาบุคลากรสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 42,210             42,210       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(15) พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 94,160             94,160      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(16) สํารวจความต้องการ และอบรมหรือศึกษาดูงาน รายงาน
ผลการอบรมหรือศึกษาดูงาน

22,730             22,730       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ชื่องาน / โครงการ/กิจกรรม
เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบงบรายจ่าย

96 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น 1,387,000                    1,387,000                                      
(1) อบรมผู้บริหารระดับต้น 1,387,000         1,387,000   กองกลาง
97 โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงาน 50,000                        50,000                                          

ของบุคลากร
(1) ประชุมชี้แจงให้ความรู้บุคลากร 20,000             20,000       กองกลาง
(2) บุคลากรเข้าร่วมประชุมกับ สกอ. 30,000             30,000       กองกลาง
98 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 500,000                      500,000                                         

ต่อและเสนอผลงานทางวิชาการ
(1) อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 200,000           200,000     กองกลาง
(2) อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสนอผลงานฯ 200,000           200,000     กองกลาง
(3) อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน
100,000           100,000     กองกลาง

99 โครงการพัฒนาทักษะการสอน การวัดผล 300,000                      300,000                                         
การวิจัยการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

(1) พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 300,000           300,000     สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
100 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อรองรับ 100,000                      100,000                                         

การจดลิขสิทธิ์และรับรองคุณภาพ
(1) การพัฒนาระบบการจดลิขสิทธิ์และรับรองคุณภาพงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
100,000           100,000     สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รวม 3,687,000                    3,687,000                                      
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