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ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. ผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เบิกจ่ายได้ ร้อย
ละ 74.49 เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายรายไตรมาสกับเกณฑ์การเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง
พบว่ า มีผ ลการเบิก จ่ า ยต่ํ า กว่ า เป้ า หมาย ในไตรมาสที่ 1– 3 ส่ ว นไตรมาสที่ 4 เบิ ก จ่า ยสูง กว่ า
เป้าหมายหมายเล็กน้อย เมื่อพิจารณาตามผลผลิต พบว่า เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย 2 ผลผลิต และ
เบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย 4 ผลผลิต โดยผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เบิกจ่ายสูงที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 99.97 รองลงมา คือ ผลงานการให้บริการวิชาการ (ร้อยละ 95.42) และผู้สําเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 90.94) ตามลําดับ ส่วนผลผลิตที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ได้แก่ ผลการ
งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และโครงการความช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย เบิกจ่าย
เพียงร้อยละ 48.08 และ 42.99 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายเป็นรายหน่วยงาน พบว่า
เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย 6 หน่วยงาน และเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย 6 หน่วยงาน 1 รายการ โดย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เบิกจ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 97.96 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 97.50) และคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 96.70) ส่วนสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เบิกจ่ายต่ําสุด เบิกจ่ายเพียงร้อยละ 57.45
โดยสรุป ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ต่ํากว่าเป้าหมาย มีสาเหตุสําคัญจาก 1) การเบิกจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 50.71 ของงบลงทุนทั้งหมด เนื่องจาก การออกแบบรูปรายการ
การดําเนินการซื้อจ้าง และการดําเนินงานของผู้รับจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน และบางรายการได้รับ
อนุมัติงบประมาณกลางปีทําให้ไม่สามารถดําเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ
2) การเบิกจ่ายงบอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายอุดหนุนการวิจัย เบิกจ่ายได้ต่ํากว่าเป้าหมาย เนื่องจาก
การอนุมัติทุนวิจัยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ทําให้มีงานวิจัยผ่านการพิจารณาน้อย ประกอบกับมี
นักวิจัยติดทุนวิจัยจากปีงบประมาณก่อน ไม่สามารถขอรับทุนวิจัยได้อีก และระบบการสนับสนุนทุน
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การวิจัยยังไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดนักวิจัยใหม่ ๆ ได้ และ 3) การเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายงบกลาง
ได้ แ ก่ ค่ า จ้ า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ค่ า ตอบแทนการสอน ค่ า ตอบแทนการดํ า เนิ น งาน ค่ า วั ส ดุ
การศึกษา เบิกจ่ายได้ต่ํากว่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ให้ลด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลง ร้อยละ 10
2. ผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติร าชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า
ในภาพรวมดําเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย 51 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.6 โดยยุทธศาสตร์ที่มีผลการ
ดําเนินงานสูงตามลําดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัด
การศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ
ตามลําดับ ส่วนตัวชี้วัดที่ดําเนินการได้ต่ํากว่าเป้าหมายมีเพียง 10 ตัวชี้วัด จากจํานวนทั้งหมด 61
ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะที่กําหนด ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ จํานวนวิทยานิพนธ์หรือจํานวนผลงานวิชาการ
ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ มีกระบวนการดําเนินการพัฒนาระบบและกลไก
จัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีกระบวนการดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ร้อยละ
ของรายได้ที่เพิ่มขึ้น จํานวนเงินรายได้ที่ได้รับจากการแสวงหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
จํานวนบุ ค ลากรที่ได้ รั บ ทุ นศึก ษาต่อ และร้อยละของอาจารย์ ประจํ า ที่มีวุฒิปริ ญ ญาเอกเพิ่ ม ขึ้ น
โดยตัวชี้วัดดังกล่าวต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายในปีต่อไป
โดยสรุป ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อยู่
ในระดับดี โดยสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 51 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 83.6 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 61
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ปรัชญา/วิสัยทัศน์/ค่านิยมองค์กร/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
1. ปรัชญา
“คุณธรรมนําความรู้ค้ําชูสังคม”
2. วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคม ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
3. ค่านิยมองค์กร
“ทํางานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สํานึกนําความรับผิดชอบ กอบกิจเป็น
หนึ่งเดียว” (PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)
4. อัตลักษณ์ (Identity)
“คุณธรรมเด่น เน้นความเป็นไทย เข้าใจท้องถิ่น”
คําอธิบาย
“คุณธรรมเด่น” หมายถึง มีความตั้งใจอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้
งานรักงานที่ทํา รู้จักเก็บออม ใช้ทรัพย์สินแต่พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง
จริงใจ ประพฤติตนอยู่ในขอบเขต กฎ ระเบียบขององค์กร
“เน้นความเป็นไทย” หมายถึง อ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง แต่งกาย
สุภาพ สวยงาม มีความเป็นไทย แสดงความเคารพ อ่อนน้อมต่อผู้อื่น มีสัมมาคารวะ
“เข้ า ใจท้อ งถิ่ น” หมายถึง รอบรู้ ใ นบริ บทและภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ให้ค วามร่ วมมื อ
เกื้อกูลต่อท้องถิ่น ความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
5. เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
คําอธิบาย
“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เป็นคลังปัญญาความรู้
ของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาด้านวิชาชีพครู ด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตรและอาหาร และด้าน
เทคโนโลยี รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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6. พันธกิจ
6.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
6.2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว อาหาร
และเทคโนโลยี
6.3 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.4 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. เป้าประสงค์
7.1 บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู้ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ระดับ
สากล สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
7.2 มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
7.3 หลักสูตรทั้งหมดได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
7.4 ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
7.5 แสวงหาองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
7.6 มีระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภายในมหาวิทยาลัย
7.7 มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนา
และการแข่งขันของประเทศ
7.8 สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
7.9 มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและบูรณาการในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
7.10 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่าง
ยั่งยืน และเผยแพร่สู่สากล
7.11 เป็นศูนย์กลางข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น
7.12 องค์กรมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.13 องค์กรมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได้
7.14 บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยนําไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 เร่งรัดการผลิตบัณฑิต และพัฒนากําลังคนให้ได้มาตรฐานคุณภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
1.2 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ ข องบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม มี ค วามเป็ น ไทย
ทันสมัย ใฝ่รู้ และเข้าใจท้องถิ่น
1.3 สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว
การเกษตรและอาหาร และเทคโนโลยี
1.4 เร่ ง รั ด พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะด้ า นภาษาต่ า งประเทศ อย่ า งน้ อ ย 2 ภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาของกลุ่มอาเซียน
1.5 ส่งเสริมการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
1.6 ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และสาธิตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ด้านการวิจัยและพัฒนา
2.1 ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลิตงานวิจัย และสร้างองค์
ความรู้ด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร และเทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยให้มีความสามารถในการทําวิจัยเพิ่มขึ้น
2.3 สนับสุนนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ
2.4 สนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการปรับปรุงเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับท้องถิ่น
3. ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
3.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การบริ ก ารวิ ช าการการพั ฒ นาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ น
หลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
3.2 เร่งรัดงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาจังหวัดตามโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่ง
จังหวัด
3.3 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกทางวัฒนธรรมแก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนใน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความตระหนักซึ่งค่านิยมเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทย
4.2 สนับสนุนให้มีการวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 เร่ ง รั ด ให้ ส ร้ า งระบบการบริ ห ารองค์ ก ร โดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
5.4 เร่ งรั ดระบบการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานควบคู่ กั บการใช้ เงิ นทุ ก
ประเภท
6. ด้านการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
6.1 พัฒ นาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึก ษาที่ส ามารถสร้า งคุ ณ ภาพ
การศึกษาได้อย่างแท้จริง
6.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกั นคุณภาพโดยบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและดําเนินงานทุกระบบองค์กรเพื่อนําไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ
ตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้กําหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
1.1 ยกระดั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรมนํ า ความรู้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ระดับสากลสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตบัณฑิต
1.3 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
1.4 ขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาองค์ค วามรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ งทาง
วิชาการ
2.1 สร้างองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคม
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2.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัยเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
2.3 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัยที่ตอบสนองต่อสําคัญและสอดคล้องกับการพัฒนาการ
แข่งขันของประเทศ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและสั ง คม ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 ยกระดับสังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
3.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและบูรณาการ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
3.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่สู่สากล
3.4 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี
4.1 ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.2 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ให้องค์กรมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได้
4.3 พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพบุ ค ลากรให้ มี ขี ด ความสามารถในการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1.1.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
นักศึกษาให้เป็นผู้รอบรู้ใน
วิชาการที่หลากหลายและ
ทันสมัยมีคุณธรรม จริยธรรม
และรับผิดชอบต่อสังคม

(8) จํานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในระดับ
ชาติ หรือนานาชาติ (สมศ.18)
(9) จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการ
บําเพ็ญประโยชน์และศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษา (สกอ.6.1)

ที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไป
ตามเกณฑ์ (สมศ.1,
( 1 กพร.4.1.1)
4 1 1)
(6) ร้อยละความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิต (กพร.6, สมศ.2)
(7) จํานวนวิทยานิพนธ์หรือจํานวน
ผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ (สมศ.3, 4)

1.4 เร่งรัดพัฒนาบัณฑิตให้มี
ทกษะดานภาษาตางประเทศ
ั
้
่ ป
อย่างน้อย 2 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ และภาษาของ
กลุ่มอาเซียน
1.5 ส่งเสริมการผลิตครูที่มี
สมรรถนะสูงตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ

ความรู้ มีความสามารถ
ในการบรณาการ
ในการบู
รณาการ
องค์ความรู้ระดับสากล
สู่การแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม

1.1 บัณฑิตมีคุณธรรมนํา

ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี (สมศ.1, กพร.4.1.1)
(4) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้งานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา (กพร.4.1.2)
(5) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

พัฒนาการจัดการศึกษา

1. การผลิตบัณฑิตและ

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เป้าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน หน่วยนับ
1

21

21

เรื่อง

21

ในระดับชาติและนานาชาติ
10. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นการคิดวิเคราะห์ และเรียนจาการการทํา

7. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
8 โครงการพฒนาศู
8.
โ
ั
นยศกษาและสาธต
์ึ
ิ
การแพทย์แผนไทย
9. โครงการสนับสนุนการนําเสนอวิทยานิพนธ์

(Learning by Doing)
คน 11. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของนักศึกษา
12. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
โครงการ
ประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
13. โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ร้อยละ

ร้อยละ

84

85

ร้อยละ

74

4. โครงการส่งเสริมการให้นักศึกษามีประสบการณ์
การทํางานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
5. โครงการสนับสนุนการคิดอย่างสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย์
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ.,ทส., ศจน. และ กพ.
 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ.,ทส., ศจน. และ กพ.
คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ.,ทส., ศจน. และ กพ.

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส. และ ศจน.

สสว (งานบัณฑิตฯ)

วท.

กนผ. (งานวิเทศฯ)

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., และ ทส.
 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส. และ สวท.
กนผ. (งานวิเทศฯ)

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส. และ ศจน.

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส. และ ศจน.
 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., และ ทส.

4

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาส)

ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ระดับสากล สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
1.1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นผลิต
(1) ร้อยละของนักศึกษาใหม่ระดับ
7
ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์

ในด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว
ปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพครู
ของมหาวิทยาลัย
อาหาร และเทคโนโลย
และเทคโนโลยี
การท่องเที่ยว อาหาร และเทคโนโลยี
การทองเทยว
และเทคโนโลย
2. โครงการพฒนากลุ
โครงการพัฒนากล่มสาขาวิ
สาขาวชาตามจุ
ชาตามจดเน้
ดเนนน

เพิ่มขึ้น (สมศ.17)
จุดเด่น (เอกลักษณ์) ของมหาวิทยาลัย
(2) ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ร้อยละ
(วิชาชีพครู ท่องเที่ยว อาหาร และเทคโนโลยี)
84
ภายในระยะที่กําหนด
3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

(3) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
79
ร้อยละ
และเทคโนโลยีแก่นักศึกษา

กลยุทธ์

และเข้าใจท้องถิ่น
1.3 สนับสนุนการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นด้าน
วิชาชีพครู การท่องเที่ยว
การเกษตรและอาหาร และ
เทคโนโลยี

พัฒนากําลังคนให้ได้มาตรฐาน
คุคณภาพ
ณภาพ และสอดคล้
และสอดคลองกบ
องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
1.2 ส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์
ของบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม
มีความเป็นไทย ทันสมัย ใฝ่รู้

คุณธรรม จริยธรรม

คุณภาพชวต
คณภาพชี
วิต และ
ความเท่าเทียมกันในสังคม

1.1 เร่งรัดการผลิตบัณฑิต และ

นโยบายสภามหาวิทยาลัยปี 2556

ยุทศาสตร์การศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553-2557)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

8

ยุทธศาสตร์ชาติ

ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวน
การบริหารและดําเนินงาน
ทุกระบบองค์กรเพื่อนําไปสู่
องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับ
การยอมรับตามมาตรฐานสากล

สามารถสร้างคุณภาพการ
ศึกษาได้อย่างแท้จริง
6.2 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุุณภาพโดยบููรณาการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่

6.1 พัฒนาระบบและกลไกการ

นโยบายสภามหาวิทยาลัยปี 2556

1.3 หลักสูตรทั้งหมดได้
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา

มหาวิทยาลัย

1.2 มีระบบประกันคุณภาพ
การผลิตบัณฑิตของ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553-2557)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

1.3.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
และได้มาตรฐาน
1.3.2 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติให้
ได้มาตรฐาน ในสาขาที่เป็น
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย

1.2.2 พัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและต่อเนื่อง
1.2.3 จัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการการบริการวิชาการ
การวิจัย ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

1.2.1 พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการผลิตบัณฑิต

1.1.4 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
และสอดคล้องกับสาขาวิชาที่
เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
1.1.5 บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน

1.1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้ให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่จัด
การเรียนการสอน

กลยุทธ์

(18) ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
ให้ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
(19) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
ต่อหลักสูตรทั้งหมด (สกอ.2.1)
(20) ร้อยละของสาขาวิชา/หน่วยงานจัด
การเรียนการสอนที่ผ่านการรับรอง
การเรยนการสอนทผานการรบรอง
จากสมศ./สมาคมวิชาชีพ (สกอ.2.1)

(16) ระดับความสําเร็จการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ (กพร.17, สกอ.2.6)
(17) จํานวนรายวิชาที่บูรณาการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการ (สมศ.8)

(15) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านการ
รับรองการประกันคุณภาพภายใน
ต่อหน่วยงานทั้งหมด (สมศ.13,15)

(14) ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายใน (สกอ.9.1, สมศ.15)

100

90

23. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
24. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับ
ชุมชน

ร้อยละ









ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
22. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับคณะ/

สํานัก/สถาบัน และสาขาวิชา












2










1














3
สสว.
สวท.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส. และ สสว.

คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส. และ ศจน.
คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส., ศจน. และ สสว.

 ทุกหน่วยงาน

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส., และ ศจน.

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส., และ ศจน.

สวท., มส.
 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส., และ สวท.
คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ.,ทส. และ ศจน.
กก. (งานบุคคลฯ)

4

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาส)



21. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
ร้อยละ 25. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐาน TQF
ร้อยละ

วิชา

14

ร้อยละ

ระดับ

ระดับ

30

18. โครงการพัฒนาทักษะการสอนและจัดการเรียนรู้
ของอาจารย์
19. โครงการสนับสนุนทุนศึกษาต่อแก่อาจารย์

โครงการ 20. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

คน

5

70

4.3

21

(13) จํานวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (สกอ.2.8, สมศ.16,18)

80

(12) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการสอนและการจัดการเรียนรู้
(สกอ.2.6, กพร.13)

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน หน่วยนับ
(10) ร้อยละของจํานวนรายวิชาที่มีเอกสาร
80
ร้อยละ 14. โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งตําราวิชาการ
15. โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการ
ประกอบการสอน/หนังสือตําราต่อรายวิชา
ที่เปิดสอนในปีงบประมาณทั้งหมด (สมศ.7)
เรียนรู้ตลอดชีวิต
(11) จํานวนรายวิชาที่มีการใช้ E-Learning
21
วิชา 16. โครงการพัฒนาศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนต่อจํานวน
17. โครงการพัฒนา Courseware และ E- learnning
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด (สมศ.6)

9

ที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลิต
งานวิจัย และสร้างองค์ความรูู้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

ด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว
การเกษตรและอาหาร และเ
เทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
และนักวิจัยให้มีความสามารถ
ในการทําวิจัยเพิ่มขึ้น

2.1 ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย

สาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสาธิตการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1.6 ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน

นโยบายสภามหาวิทยาลัยปี 2556

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ชาติ

2. การวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งทางวิชาการ

การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2.1 แสวงหาองค์ความรู้จาก
ชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานของ

ทางการศึกษาในรูปแบบ
ที่หลากหลาย

1.4 ประชาชนได้รับโอกาส

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553-2557)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

การท่องเที่ยว อาหาร และ
เทคโนโลยี
2.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการวิจัย
เพื่อให้เกิดการวิจัยเชิง
บูรณาการระหว่างศาสตร์
สาขาต่างๆ
2.1.3 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการ
ทําวิจัยของบุคลากรทุกระดับ
และทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย

อย่างยิ่งสาขาด้านวิชาชีพครูู

2.1.1 สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงาน
วิจัยในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะ

1.4.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตเพื่อเป็น
สถานที่สาธิตแสดงกระบวนการ
และวิธีการในการจัดการศึกษา

1.4.2 จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
สําหรับผู้ด้อยโอกาสที่มีผลการ
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

1.4.1 ขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้ทุกคนในเขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบและการ
ศึกษานอกระบบ

กลยุทธ์

25
คะแนน 30. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทุน

1.2

4

28. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา
ร้อยละ 29. โครงการแสวงหาและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

(28) มีกระบวนการดําเนินการพัฒนาระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิชาชีพครู การท่องเที่ยว อาหาร และ
เทคโนโลยี (สกอ. 4.1, สมศ.8)

(27) มีกระบวนการดําเนินการพัฒนาระบบ
และกลไก จัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2)
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5



ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 สร้างองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคม
ประเด็น 31. โครงการส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน
32. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน

ประเด็น
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัย
33. โครงการจัดงานนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

34. โครงการพัฒนาระบบและกลไกพัฒนาการวิจัยและ

การจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
35. โครงการจัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ

(26) มีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ.

(24) ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้
ที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนนักศึกษา
เรียนดีแต่ด้อยโอกาส
(25) จํานวนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก

สถาบันอุดมศึกษาอื่น
























คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

 สวธ.
 สวธ.

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส. และ ศจน.
 สวธ.

 รร.สาธิต ฯ

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., และ ทส.
กพ.

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนการดําเนินงาน (ไตรมาส)
เป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน หน่วยนับ
1 2 3 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
(21) จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยาลัย
7
หลักสูตร 26. โครงการสร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาเพื่อ

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
(22) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการอ
2
หลักสูตร
รองรับยุทธศาสตร์ชาติและพื้นที่
ทอ., ทส., ศจน. และ สสว.
ทางไกล
27. โครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
(23) จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ
7
โครงการ
ทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษา
ทอ., และ ทส.
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ยุทธศาสตร์ชาติ

พัฒนาและการแข่งขัน
ของประเทศ

2.4 สนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่น

ป้องกันแก้ไขปัญหาของชุมชน

สังคมและสอดคล้องกับการ

การจัดสรรผลประโยชน์จาก
การวิจัยและงานสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง

2.3.2 พัฒนาระบบการสนับสนุุนและ

หรือสังคมอย่างต่อเนื่อง

2.3.1 พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

อย่างต่อเนื่อง

2.2.2 พัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง
2.2.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัย

2.2.1 พัฒนาระบบและกลไกสนับ
สนุนการทําวิจัยร่วมกับสถาบัน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์

2.3 มีงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ตี อบสนองต่อ

การวิจัยแหล่งเรียนรู้ชุมชน
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภายในมหาวิทยาลัย

2.2 มีระบบเชื่อมโยงเครือข่าย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553-2557)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

2.3 สนับสุนนให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ในระดับชาติและ
นานาชาติ

นโยบายสภามหาวิทยาลัยปี 2556

บาท

50,000 บาท
25,000 บาท
4
ร้อยละ

60,000

รับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และ/
หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้ (สมศ.7, กพร.2.3, สกอ.4.2)

(32) ร้อยละผลงานวิชาการที่ได้รับหนังสือ

10

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ร้อยละ 39. โครงการบริการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์



ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
(31) ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
37. โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการเผยแพร่ผลงาน

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิจัยและงานสร้างสรรค์
(สมศ.5 และ กพร.4.2.1)
38. โครงการสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติ

- สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
20
ร้อยละ
- สาขาด้านมนุษยศาสตร์ ฯ
10
ร้อยละ

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ฯ
(30) ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นํามาใช้ประโยชน์ (สมศ.6 และ
กพร. 4.2.2)

(29) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย (สกอ.4.3)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด









สวธ.

คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

 สวธ.

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนการดําเนินงาน (ไตรมาส)
เป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน หน่วยนับ
1 2 3 4
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
36. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการ
    สวธ.
วิจัยและการเขียนบทความการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
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คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวิต และ
ความเท่าเทียมกันในสังคม

ยุทศาสตร์การศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติ

สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ความต้องการของสังคม ชุมชน
และท้องถิ่น
3.2 เร่งรัดงานบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาจังหวัดตามโครงการหนึ่ง
มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
3.3 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อ

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริการ
วิชาการการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลาก
หลายรูปแบบที่สอดคล้องกับ

นโยบายสภามหาวิทยาลัยปี 2556

ท้องถิ่น

3. การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม ถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา

3.2.1 ประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
และภููมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ญญ
มูลค่าเพิ่มในสินค้า และบริการ
ของชุมชน
3.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ การให้บริการและจัด
กิจกรรมทางวิชาการ จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา
3.2.3 ส่งเสริมคณาจารย์นําความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาเรียน
การสอนและการวิจัย

ของสังคมและบูรณาการ
ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย

และยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.1.3 ชี้นํา ป้องกันหรือปัญหาของสังคม
ในประเด็นการน้อมนําเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้

3.1.1 พัฒนาระบบการให้บริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น
3.1.2 ส่งเสริมชุมชนสู่สังคมที่เข้มแข็ง

กลยุทธ์

3.2 มีการบริการวิชาการที่
ตอบสนองต่อความต้องการ

3.1 สังคมและชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้และ
มีความเข้มแข็ง

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553-2557)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

5

ข้อ

และยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
45. โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
46. โครงการสร้างเครือข่ายคนรักป่าแก่งกระจาน
ต้นแม่น้ําเพชรบุรี
47. โครงการส่งเสริมชุมชนสู่สังคมที่เข้มแข็ง



(39) ร้อยละของการบริการวิชาการที่มี
ผลการนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย (สมศ.8)

30

ร้อยละ 49. โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์
ในการให้บริการวิชาการ มาพัฒนาการเรียน
การสอน หรืองานวิจัย
50. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น



ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ส่งเสริมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและบูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
(38) มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
5
ระดับ 48. โครงการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้าง

แก่สังคม (สกอ.5.1)
ความเข้มแข็งของชุุมชน

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(สกอ.5.2)
(37) มีการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
(สกอ.5.2, สมศ.9)

พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา
(35) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการ
ขัดการเรียนรู้เพื่อสังคมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญา
เศรษฐกิจพิเพียง (สกอ. 5.4, สมศ.9)
(36) ระดับความสําเร็จของการเรียนรู้และ

(33) มีกระบวนการสร้างประโยชน์ของการให้
บริการวิชาการต่อสังคม (สกอ.5.2)
(34) ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการ

1
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2

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส., ศจน., และ สวธ.

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส., ศจน., และ สวธ.

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

สวธ.

คศ., มส., วท., และ สวธ.

วท., สวธ., และ ทษ

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.
คศ., มส., วท., และ สวธ.

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.
 สวธ.

4

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาส)

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ยกระดับสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
5
ประเด็น 40. โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานบริการ

วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย
5
ข้อ 41. โครงกาประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จาก

การบริการวิชาการ
5
ข้อ 42. โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น : หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ
43. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน
5
ข้อ 44. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เป้าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน หน่วยนับ
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ยุทธศาสตร์ชาติ

และเผยแพร่

เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทย
4.2 สนับสนุนให้มีการวิจัยทาง
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์

วัฒนธรรมแก่เยาวชน นักศึกษา
และประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้
เกิดความตระหนักซึ่งค่านิยม

4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกทาง

นโยบายสภามหาวิทยาลัยปี 2556

3.4 เป็นศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศและองค์ความรู้
ด้านภููมิปญ
ั ญาของท้องถิ่น
ญญ

สู่สากล

3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้
อย่างยั่งยืน และเผยแพร่

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553-2557)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

ข้อมูลท้องถิ่น

3.4.1 พัฒนาศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
3.4.2 พัฒนาระบบเครือข่ายฐาน
ฐ

วัฒนธรรมให้ยั่งยืนและเผยแพร่
สู่สากล
3.3.3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายและการ
บูรณาการศาสตร์ของแต่ละสาขา
วิชาร่วมกับการสืบสาน สร้างสรรค์
ศิลปะและวัฒนธรรม

3.3.1 เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
3.3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ทํานุบํารุงและสืบสานศิลปะและ

กลยุทธ์

ระบบเครือข่ายฐานข้อมูลท้องถิ่น

(45) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้ (สกอ.5.2)
(46) ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

ศิลปและวัฒนธรรม
(42) มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ.10)
(44) มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ.11)
ข้อ

5

สัมพันธ์
57. โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้าน
เพชรบุรี (folk art of phetchaburi)

ศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
56. โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน





และภูมิปัญญาท้องถิ่น














ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
4
ระดับ 58. โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โป่งสลอด
4
ระดับ 59. โครงการพัฒนาระบบฐานข้
ฐ อมููลองค์ความรูู้

ข้อ

5

ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ
53. โครงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
54. โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
55. โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความ









สวธ., และ สวท.

กษ. และ สวธ.

สวธ.

 กพ., คศ., มส., วก., วท.,
ทษ., ทอ. และ ทส.
สวธ.

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส., ศจน., และ สวธ.
 กพ., คศ., มส., วก., วท.,
ทษ., ทอ. และ ทส.

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนการดําเนินงาน (ไตรมาส)
เป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน หน่วยนับ
1 2 3 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่สู่สากล
6
ประเด็น 51. โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานด้านทํานุ
(40) มีการพัฒนาระบบและกลไกการทํานุ
    คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
ทอ., ทส., และ ศจน.
(41) ระดับความสําเร็จของกิจกรรม
100 ร้อยละ
และกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาในการอนุรักษ์พัฒนา
52. โครงการปลูกฝังการรู้คุณค่าและสุนทรียะต่อ
    สวธ.
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บริหารองค์กร โดยใช้หลัก

กิจการบ้านเมืองที่ดี

5.4 เร่งรัดระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ควบคู่กับการใช้เงินทุกประเภท

ธรรมาภิบาล และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เร่งรัดพัฒนาระบบบริหาร
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 เร่งรัดให้สร้างระบบการ

นโยบายสภามหาวิทยาลัยปี 2556

ยุทธศาสตร์การบริหาร

ยุทธศาสตร์ชาติ

4.2 องค์กรมีความมั่นคง
พึ่งพาตนเองได้

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4. การเสริมสร้างหลักการบริหาร 4.1 องค์กรมีประสิทธิภาพ
จัดการที่ดี
และเป็นไปตามหลักการ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553-2557)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

(56) ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ต้นทนผลผลิ
ตนทุ
นผลผลตต (กพร.10)
(กพร 10)
(57) จํานวนเงินรายได้ที่ได้รับจากการ
แสวงหารายได้จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย (ล้านบาท)

(55) ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

(53) ระดับความสําเร็จของการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กพร.9)
(54) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการต่อหน่วยงานสนับสนุน (สกอ.2.5)

4.1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้วยการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(51) ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

(50) ระดับความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยง (สกอ.7.4)

(48) ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
ของสภามหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.12.1, สมศ.12)
(49) ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
งานของหน่วยตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการและการตรวจสอบ
(กพร.13)

(กพร.14, สกอ.7.3)
(52) ระดับความสําเร็จตามแผนพัฒนา
ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย (สกอ.2.5, สมศ.11)

4.2.1 พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการการเงินและงบประมาณ
ให้สามารถนําทรัพยากรมาใช้
ได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 ควบคุมต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย
และเพิ่มรายได้
และเพมรายได
4.2.3 พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพย์สินและรายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี

1

ระดับ

4.2






(Green and Clean Campus)
67. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน









65. โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิสถาปัตย์
ของมหาวิทยาลัย
66. โครงการมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด

64. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ E - University

63. โครงการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย

61. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย
62. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน

7

ล้านบาท 70. โครงการพัฒนาระบบการหารายได้จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย



ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ให้องค์กรมีความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้
5
ร้อยละ 68. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน

และงบประมาณ
69. โครงการปรับปรุงระบบการจัดหารายได้จาก

พันธกิจของมหาวิทยาลัย
5
ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

4.4

4

4.4

ระดับ

ระดับ

4
4.2

ระดับ

4.7





2





3

กก.
กก.
กก.

สวท.

กก.

กก.

กก.

สวธ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กก., กนผ.

กก., กนผ.

 กก., กนผ.

 คศ., มส., วก., วท., ทษ.,
ทอ., ทส., กพ., สวท., สวธ.
สสว., กก., กนผ., ศจน.
และ กพ.

4

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาส)

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(47) ระดับความสําเร็จในการเปิด
5
ระดับ 60. โครงการส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชน

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ

ตัวชี้วัด

การบริหาร
4.1.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
กายภาพและสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย

ภายนอก
4.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ
รองรับการจัดการศึกษาและ

4.1.3 จัดการความเสี่ยงและพัฒนา
ระบบเตือนภัยจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการการบริหารจัดการและ
การตรวจสอบ
4.1.2 พัฒนาระบบการกํากับดูแล
และติดตามการดําเนินงาน

4.1.1 สร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทุกระดับ และเปิด

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เป้าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน หน่วยนับ
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หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ชาติ



การวิจัยการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ร้อยละ
ศิลปวัฒนธรรม
78. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อรองรับ

สสว. = สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สวท. = สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สวธ. = สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การจดลิขสิทธิ์และรับรองคุณภาพ





สํานัก/สถาบัน 4 หน่วยงาน ได้แก่

3.5

4

15









กก. = กองกลาง, กนผ. = กองนโยบายและแผน, กพ. = กองพัฒนานักศึกษา,

ลิขสิทธิ์ หรือได้รับการรับรองคุณภาพ
จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (กพร.4.2.3, สมศ.7)

(66) ร้อยละของผลงานวิชาการของอาจารย์
ที่ได้รับหนังสือรับรองแจ้งข้อมูล

ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น (สกอ.2.2)
(64) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น (สกอ.2.3, สมศ.14)
(65) ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร (สกอ.2.4)

72. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลากร
73. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
สู่มืออาชีพ
74. โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น

ร้อยละ 75. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงาน
ของบุคลากร
ร้อยละ 76. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
ต่อและเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับ 77. โครงการพัฒนาทักษะการสอน การวัดผล

คน

15
8

ระดับ

4

(61) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
(62) จํานวนบุคลากรที่ได้รับทุนศึกษาต่อ
(63) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิ

ระดับ

5

(60) ระดับความสําเร็จการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ (กพร.16, สกอ.2.4)

สํานักงานอธิการบดี 3 กอง ได้แก่

4.3.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแก่
บุคลากรทุกระดับ
4.3.3 เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรทุก
ระดับให้ตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

4.3.1 ปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากร
และนักศึกษา ให้มีส่วนร่วมกับการ
บริหารมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์







สสว

สสว

กก.

กก.

กก.

ทุกหน่วยงาน

กก.

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนการดําเนินงาน (ไตรมาส)
เป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน หน่วยนับ
1 2 3 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
(58) ระดับความสําเร็จของการวางแผน
4
ระดับ 71. โครงการปรับปรุงระบบการสรรหาอาจารย์
กก.

อัตรากําลัง (สกอ.1.1)
และการวางแผนอัตรากําลัง
(59) ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
4
ระดับ
การสรรหาอาจารย์

คศ. = คณะครุศาสตร์, มส = คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วก. = คณะวิทยาการจัดการ, วท. = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทษ. = คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ทอ. = คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ทส. = คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ศจน. = ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

4.3 บุคลากรได้รับการพัฒนา
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553-2557)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

คณะ 8 หน่วยงาน ได้แก่

ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ควบคู่กับการใช้เงินทุกประเภท

5.4 เร่งรัดระบบการติดตาม

นโยบายสภามหาวิทยาลัยปี 2556
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งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รวมทั้งสิ้น

1. รายจ่ายประจํา
2. รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
3. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐ
4. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

รายการ

349,846,100
65.0

217,971,700
100,198,000
20,835,700
10,840,700

เงินงบประมาณ
งบแผ่นดิน

132,490,800
24.6

59,867,300
16,250,000
56,373,500

บ.กศ.

49,372,000
9.2

31,563,600
17,808,400

บัณฑิต

6,920,800
1.3

5,305,500
1,615,300

เงินรายได้
กศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รวม

188,783,600
35.0

96,736,400
16,250,000
75,797,200

ตารางที่ 1 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

538,629,700
100.0

314,708,100
116,448,000
20,835,700
86,637,900

จํานวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

100.0

58.4
21.6
3.9
16.1

ร้อยละ
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1. รายจ่ายประจํา
1.1 งบบุคลากร
(1) เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(2) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 117 อัตรา
(3) เงินประกันสังคม 5% จํานวน 117 อัตรา
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ (เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท/เดือน)
(5) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง (2 อัตรา ๆ ละ 12,000 บาท 12 เดือน)
1.2 งบดําเนินงาน
1) ค่าตอบแทน
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ
(4) เงินประจําตําแหน่ง
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(6) ค่าตอบแทนการสอน
- ภาคปกติ
- ภาค กศ.บป.

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/

43,699,200
16,140,900
510,000
19,500
606,600
13,099,200
1,905,600
-

217,971,700
73,820,600
73,820,600

เงินงบประมาณ
งบแผ่นดิน

302,400
302,400

560,400
28,100
48,000
21,082,000
16,091,200

18,570,000
929,100
816,000
288,000
39,264,200
494,400
192,000

12,652,200

13,316,400

1,334,800

31,563,600
636,500

กศ.บป.

59,867,300
20,603,100

บ.กศ.

เงินรายได้

5,187,900

5,305,500
5,187,900

5,305,500
-

บัณฑิต

96,736,400
21,239,600
19,130,400
957,200
864,000
288,000
65,651,700
21,773,500
192,000
1,334,800
18,806,700
302,400
12,652,200

รวม

ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจประจํา รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายตามนโยบายภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

314,708,100
95,060,200
73,820,600
19,130,400
957,200
864,000
288,000
109,350,900
37,914,400
702,000
19,500
1,941,400
13,099,200
1,905,600
18,806,700
302,400
12,652,200

รวมทั้งสิ้น
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- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- โครงการพิเศษ
(7) ค่าตอบแทนกรรมการดําเนินงาน
(จัดการศึกษานอกเวลาปกติและจัดการศึกษานอกที่ตั้ง)
- อธิการบดี 1 อัตรา
- รองอธิการบดี 2 อัตรา
- ผู้ช่วยอธิการบดี 1 อัตรา
- คณบดี 6 อัตรา
- ผู้อํานวยการสํานัก 3 อัตรา
- หัวหน้างาน/เทียบเท่า 18 อัตรา
- เจ้าหน้าที่และคนงาน 72 อัตรา
2) ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย (13 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน)
(2) ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร (25 คน x 6,000 บาท x 12 เดือน)
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพานะ (สําหรับผู้บริหารไปราชการ)
(5) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน
3) ค่าวัสดุ
(1) วัสดุการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
(2) วัสดุการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
(3) วัสดุสํานักงาน

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/

17,398,600
9,969,000
6,025,600
1,404,000

1,232,400
232,400
1,000,000

-

เงินงบประมาณ
งบแผ่นดิน

-

2,500,000
15,587,100
6,608,700
8,978,400

5,860,000
1,560,000
1,800,000

บ.กศ.

117,600
43,200
74,400

-

90,000
120,000
60,000
225,000
180,000
432,000
333,000
-

2,616,000
104,400
2,511,600

-

3,095,400
2,092,500

บัณฑิต

664,200
1,440,000

กศ.บป.

เงินรายได้

90,000
120,000
60,000
225,000
180,000
432,000
333,000
5,860,000
1,560,000
1,800,000
2,500,000
18,320,700
6,756,300
11,564,400
-

3,095,400
2,092,500
664,200
1,440,000

รวม

90,000
120,000
60,000
225,000
180,000
432,000
333,000
7,092,400
1,560,000
1,800,000
232,400
1,000,000
2,500,000
35,719,300
16,725,300
17,590,000
1,404,000

3,095,400
2,092,500
664,200
1,440,000

รวมทั้งสิ้น
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4) ค่าสาธารณูปโภค
8,927,300
(1) ค่าไฟฟ้า
7,276,400
(2) ค่าน้ําประปา
1,650,900
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข
(4) ค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์
1.3 งบเงินอุดหนุน
100,451,900
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
100,451,900
1.4 งบรายจ่ายอื่น
(1) เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (อธิการบดี)
(2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลักสูตร (รป.บ) (จ่ายเงิ
2. รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
100,198,000
2.1 ค่าครุภัณฑ์
29,448,000
(1) ครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ 16 รายการ
15,820,000
(2) ครุภัณฑ์ด้านสังคมศาสตร์ 6 รายการ
13,628,000
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
70,750,000
(1) อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง
47,250,000
(2) ก่อสร้างสระว่ายน้ํามาตรฐานพร้อมอัฒจันทร์มีหลังคา
23,500,000
3 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐ
20,835,700
3.1 งบดําเนินงาน
315,400
(1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (งานจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา)
315,400

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/

เงินงบประมาณ
งบแผ่นดิน

16,250,000
11,250,000
5,000,000
-

16,250,000
-

-

17,322,700
14,348,800
1,209,900
264,000
1,500,000
-

บ.กศ.

-

-

-

-

-

-

-

บัณฑิต

-

9,845,100
9,439,200
405,900
-

-

2,374,800
2,374,800

กศ.บป.

เงินรายได้

19,697,500
16,723,600
1,209,900
264,000
1,500,000
9,845,100
9,439,200
405,900
16,250,000
16,250,000
11,250,000
5,000,000
-

รวม

28,624,800
24,000,000
2,860,800
264,000
1,500,000
100,451,900
100,451,900
9,845,100
9,439,200
405,900
116,448,000
29,448,000
15,820,000
13,628,000
87,000,000
58,500,000
28,500,000
20,835,700
315,400
315,400

รวมทั้งสิ้น
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3.2 งบเงินอุดหนุน
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
(5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ
(6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
(7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย
3.3 งบรายจ่ายอื่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนโยบายและแผน
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
4 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(1) ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม นําความรู้ ความสามารถในการบริหารองค์คว
(2) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(3) ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
(4) ขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/
18,520,300
1,710,300
10,200,000
950,000
340,000
200,000
120,000
5,000,000
2,000,000
650,000
1,000,000
350,000
10,840,700
2,420,700
920,700
1,000,000
500,000

เงินงบประมาณ
งบแผ่นดิน

-

-

12,995,600

17,808,400
4,812,700
4,812,700

-

กศ.บป.
-

56,373,500
43,134,000
27,323,700
2,814,700

บ.กศ.

เงินรายได้

-

-

1,615,300
1,615,300
1,615,300

บัณฑิต
75,797,200
49,562,000
33,751,700
2,814,700
12,995,600

รวม

18,520,300
1,710,300
10,200,000
950,000
340,000
200,000
120,000
5,000,000
2,000,000
650,000
1,000,000
350,000
86,637,900
51,982,700
34,672,400
3,814,700
500,000
12,995,600

รวมทั้งสิ้น
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4.2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ
(1) สร้างองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคม
(2) พัฒนาเครือข่ายการวิจัย เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
(3) ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาการแข่งขันของประเทศ
4.3 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภู
8,420,000
(1) ยกระดับสังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
6,064,600
(2) ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและบูรณาการในการพัฒนากา
1,355,400
(3) ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเผ
1,000,000
(4) พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น
4.4 การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี
(1) ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(2) พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ให้องค์กรมีความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้
(3) พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น
349,846,100

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/

เงินงบประมาณ
งบแผ่นดิน
-

132,490,800

243,800
12,995,700
12,995,700

243,800

บ.กศ.

4,331,900
49,372,000

4,331,900

8,663,800
4,331,900
1,732,800
2,599,100
-

กศ.บป.

เงินรายได้

-

-

-

6,920,800

บัณฑิต
8,663,800
4,331,900
1,732,800
2,599,100
243,800
243,800
17,327,600
12,995,700
4,331,900
188,783,600

รวม

8,663,800
4,331,900
1,732,800
2,599,100
8,663,800
6,064,600
1,355,400
1,000,000
243,800
17,327,600
12,995,700
4,331,900
538,629,700

รวมทั้งสิ้น

22

4,083,890
4,870,840
2,151,920
2,034,180
2,506,040
3,595,760
5,789,790

3. คณะวิทยาการจัดการ

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

9. สํานักงานอธิการบดี

ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น

12. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
60.00

51,982,700

129,370

6,804,030

11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,272,000

9.4 งบกลาง มหาวิทยาลัย
6,617,930

4,388,410

9.3 กองพัฒนานักศึกษา

10. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-

9.2 กองนโยบายและแผน

129,380

10,278,790

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9.1 กองกลาง

3,120,160

ที่ 1

1. คณะครุศาสตร์

คณะ/ศูนย์/สํานัก/สถาบัน

10.00

8,663,800

5,230,440

-

-

-

-

-

-

-

189,630

321,060

358,400

309,950

549,760

517,310

872,530

314,720

ที่ 2

10.00

8,663,800

3,443,320

-

-

-

100,000

-

-

100,000

343,880

333,660

374,170

499,810

1,075,130

594,510

1,250,150

649,170

ที่ 3

311,750

348,990

347,660

329,240

392,070

346,740

346,740

337,320

ที่ 4

20.00

17,327,600

601,910

2,489,480

999,740

-

436,560

199,080

9,840,320

10,475,960

ประเด็นยุทธศาสตร์

10.86

10.73

8.79

1.47

5.68

0.23

11.51

18.89

5.13

4.05

3.59

3.80

7.95

6.40

14.71

5.10

ร้อยละ

100.00

86,637,900 100.00

9,405,040

9,293,510

7,617,670

1,272,000

4,924,970

199,080

9,969,700

16,365,750

4,441,020

3,509,750

3,114,410

3,290,920

6,887,800

5,542,450

12,748,210

4,421,370

รวม

73,738,800

8,618,730

7,561,200

7,532,660

1,272,000

4,025,300

140,350

8,879,320

14,316,970

4,064,360

2,790,610

2,552,310

2,593,350

5,495,120

4,541,230

10,210,840

3,461,420

จัดสรร

17.49

9.12

22.91

1.13

0.00

22.35

41.85

12.28

14.31

9.27

25.77

22.02

26.90

25.34

22.05

24.85

27.73

เพิ่ม/ลด (%)

งบประมาณ ปี 55

ตารางที่ 3 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามหน่วยงาน
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1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
1) ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม นําความรู้ ความสามารถในการบริหารองค์ความรู้ระดับสากลสู่การแก้ปัญหา
2) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3) ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
4) ขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ
1) สร้างองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคม
2) พัฒนาเครือข่ายการวิจัย เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3) ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาการแข่งขันของประเทศ
3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ยกระดับสังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
2) ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและบูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
3) ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่สู่สากล
4) พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น
4. การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี
1) ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ให้องค์กรมีความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้
3) พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ปรเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์
51,982,700
36,161,240
3,653,865
1,774,500
10,393,095
8,693,800
6,001,730
900,000
1,792,070
8,633,800
4,381,950
1,015,380
3,076,470
160,000
17,327,600
13,887,620
50,000
3,389,980
86,637,900

2556

44,243,200
32,247,910
3,005,620
382,000
8,607,670
7,373,800
3,740,400
774,800
2,858,600 7,373,800
4,481,410 986,190
1,758,600
147,600
14,748,000
11,061,000
3,687,000 73,738,800

2555

ปีงบประมาณ

14.89
10.82
17.74
78.47
17.18
15.18
37.68
13.91
59.51
14.59
2.27
2.87
42.84
7.75
14.89
20.35
100.00
8.76
14.89

เพิ่ม/ลด
(ร้อยละ)

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
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335,000

9. โครงการสนับสนุนการนําเสนอวิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติ

14. โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งตําราวิชาการ

13. โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

2,297,930

424,000

1,791,100

200,000

8. โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาและสาธิตการแพทย์แผนไทย

12. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

720,000

7. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

4,220,710

552,000

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

11. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักศึกษา

555,000

5. โครงการสนับสนุนการคิดอย่างสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษา
และอาจารย์

2,703,540

253,500

4. โครงการส่งเสริมการให้นักศึกษามีประสบการณ์การทํางานในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

10. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ และเรียน
จากการทํา (Learning by Doing)

672,000

3,276,200

2. โครงการพัฒนากลุ่มสาขาวิชาตามจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) ของมหาวิทยาลัย
(วิชาชีพครู ท่องเที่ยว อาหาร และเทคโนโลยี)

3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีแก่นักศึกษา

6,885,750

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
งบบุคลากร
51,982,700
36,161,240

1. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้ มี
ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ระดับสากล สู่การแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

2,297,930

424,000

1,791,100

4,220,710

2,703,540

335,000

200,000

720,000

512,000

555,000

253,500

672,000

3,211,200

6,877,750

40,000

65,000

8,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
51,589,805
392,895
36,048,240
113,000
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ผู้รับผิดชอบ

สสว.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ.,ทส., ศจน. และ กพ.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ.,ทส., ศจน. และ กพ.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ.,ทส., ศจน. และ กพ.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส. และ ศจน.

สสว (งานบัณฑิตฯ)

วท.

กนผ. (งานวิเทศฯ)

กนผ. (งานวิเทศฯ)

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส. และ สวท.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., และ ทส.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส. และ ศจน.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., และ ทส.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส. และ ศจน.

ตารางที่ 5 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จําแหนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณรายจ่าย
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337,100

28. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

6,001,730
631,640

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 สร้างองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคม

31. โครงการส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียน
การสอน

8,693,800

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทาง
วิชาการ

30. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

29. โครงการแสวงหาและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

279,895
279,895

5,255,200
631,640

7,697,270

ใช้งบจากรายได้โรงเรียนสาธิต

746,530

996,530

ใช้งบจากทุนการศึกษาแก่นักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา)

337,100

850,000

850,000

27. โครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศในการจัดการ

26. โครงการสร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย

1 774 500
1,774,500
10,113,200
8,926,100

1 774 500
1,774,500
10,393,095
9,205,995

25 โครงการปรบปรุ
โครงการปรับปรงและพั
ฒนาหลักสตรที
่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน TQF
25.
งและพฒนาหลกสู
ตรทไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

1,774,500

579,415

1,774,500

579,415

24. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน

615,000

3,653,865
2,459,450

ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน

615,000

3,653,865
2,459,450

23. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

22. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และสาขาวิชา

ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

530,000

21. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

530,000

594,660

594,660

งบอุดหนุน

20. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

3,202,000

413,820

2,050,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
4,484,030

ใช้งบจากกองทุนพัฒนาบุคลากร

3,202,000

413,820

2,050,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
งบบุคลากร
4,484,030

19. โครงการสนับสนุนทุนศึกษาต่อแก่อาจารย์

18. โครงการพัฒนาทักษะการสอนและจัดการเรียนรู้ของอาจารย์

17. โครงการพัฒนา Courseware และ E- learnning

16. โครงการพัฒนาศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

15. โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม
รายจ่ายอื่น

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส. และ ศจน.

รร.สาธิต ฯ

กพ.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., และ ทส.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., และ ทส.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., ศจน. และ สสว.

คศ มส.,
มส วก.,
วก วท.,
วท ทษ.,
ทษ ทอ.,
ทอ ทส.
ทส และ สสว.
สสว
คศ.,

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., ศจน. และ สสว.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส. และ ศจน.

ทุกหน่วยงาน

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., และ ศจน.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., และ ศจน.

กก. (งานบุคคลฯ)

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ.,ทส. และ ศจน.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., และ สวท.

สวท., มส.

สวท.
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388,000
206,150
888,170

44. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

45. โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

1,952,900

43. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

42. โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น : หนึ่งคณะหนึ่งอําเภ

41. โครงกาประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ

50,000

4,381,950
276,380

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ยกระดับสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้

40. โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และวิจัย

8,633,800

50,000

39. โครงการบริการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

692,070

942,070

38. โครงการสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ร่วมกับชมชน
รวมกบชุ
มชน

850,800

206,150

388,000

1,952,900

50,000

4,344,580
276,380

8,596,430

50,000

800,000

800,000

1,542,070

900,000
900,000

3,413,120

400,440

700,000

37,370

37,370

37,370

งบประมาณ
รายจ่าย
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
110,000

37. โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ
1,792,070

900,000
900,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

36. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความการ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์

4,159,650

400,440

34. โครงการพัฒนาระบบและกลไกพัฒนาการวิจัยและการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

35. โครงการจัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์

700,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
งบบุคลากร
110,000

33. โครงการจัดงานนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

32. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

250,000

250,000

746,530

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คศ., มส., วท., และ สวธ.

วท., สวธ., และ ทษ

คศ., มส., วท., และ สวธ.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

สวธ.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

สวธ.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

สวธ.

สวธ.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

สวธ.

สวธ.

สวธ.
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3,076,470

3,076,470

338 630
338,630
212,000
245,340

53 โครงการจดกจกรรมนกศกษาเพอสงเสรมอนุ
โครงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมอนรัรกกษษ์ พฒนาศลปวฒนธรรม
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
53.

54. โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

55. โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
30,000
160,000
130,000
30,000

57. โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านเพชรบุรี (folk art of phetchaburi)

ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

58. โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีโป่งสลอด

59. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1,800,000

100,000

52. โครงการปลูกฝังการรู้คุณค่าและสุนทรียะต่อศิลปะวัฒนธรรมของชาติ

56. โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์

350,500

51. โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่สู่สากล

426,300

426,300

50. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

30,000

130,000

160,000

30,000

1,800,000

245,340

212,000

338 630
338,630

100,000

350,500

259,300

259,300

49. โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการ มา
พัฒนาการเรียนการสอน หรืองานวิจัย

329,780

1,015,380

1,015,380
329,780

320,350

งบประมาณ
รายจ่าย
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
300,000

320,350

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
งบบุคลากร
300,000

48. โครงการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ส่งเสริมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
บูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

47. โครงการส่งเสริมชุมชนสู่สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย

46. โครงการสร้างเครือข่ายคนรักป่าแก่งกระจานต้นแม่น้ําเพชรบุรี

ประเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

สวธ., และ สวท.

กษ. และ สวธ.

สวธ.

สวธ.

กพ., คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ. และ ทส.

กพ., คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ. และ ทส.

คศ มส.,
มส วก.,
วก วท.,
วท ทษ.,
ทษ ทอ.,
ทอ ทส.,
ทส ศจน.,
ศจน และ สวธ.
สวธ
คศ.,

สวธ.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., และ ศจน.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., ศจน., และ สวธ.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., ศจน., และ สวธ.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., ศจน. และ สวธ.

สวธ.
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1,800,000

30,000
1,800,000
2,300,000

63. โครงการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

64. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ E - University

65. โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัย

60,000

1,070,000

74. โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น

75. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงานของบุคลากร

1,459,980

300,000

ใช้กระบวนการบริหารจัดการ

50,000
3,389,980

73. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ

72. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
และจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร

71. โครงการปรับปรุงระบบการสรรหาอาจารย์และการวางแผนอัตรากําลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

70. โครงการพัฒนาระบบการหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

60,000

1,070,000

1,459,980

300,000

50,000
3,389,980

ใช้กระบวนการบริหารจัดการ

58,900

69. โครงการปรับปรุงระบบการจัดหารายได้จากพันธกิจของมหาวิทยาลัย

50,000

9,068,720

ใช้กระบวนการบริหารจัดการ

50,000

9,127,620

200,000

2,300,000

งบอุดหนุน

68. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ให้องค์กรมีความมั่นคงและพึ่งพาตน

67. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงาน

200,000

30,000

100,000

62. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน

66. โครงการมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean Campus)

300,000

300,000

61. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
100,000

30,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
17,268,700
58,900
13,828,720
58,900

30,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
งบบุคลากร
17,327,600
13,887,620

60. โครงการส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ
การตรวจสอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม
รายจ่ายอื่น

กก.

กก.

ทุกหน่วยงาน

กก.

กก.

กก., กนผ.

กก., กนผ.

กก., กนผ.

คศ., มส., วก., วท., ทษ., ทอ., ทส., กพ., สวท., สวธ.,
สสว กก.,
กก กนผ.,
กนผ ศจน.
ศจน และ กพ.
กพ
สสว.,

กก.

กก.

สวท.

กก.

กก.

กก.

สวธ.
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100,000
85,152,205

100,000
86,637,900

78. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อรองรับการจดลิขสิทธิ์และรับรองคุณภาพ

100,000

489,165

งบประมาณ
รายจ่าย
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
300,000

100,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
งบบุคลากร
300,000

77. โครงการพัฒนาทักษะการสอน การวัดผล การวิจัยการบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

76. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและเสนอผลงานทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

996,530

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

สสว.

สสว.

กก.

ผู้รับผิดชอบ
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โ
/ิ
โครงการ/กจกรรม
ุ
ตามยทธศาสตร์
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30,000
35,000
15,000
15,000

4) เพิ่มพูลความรู้ภาษาอังกฤษจากผู้มีประสบการณ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

5) ส่งเสริมประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

6) ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน

2,934,790

3) ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการบริหารงานสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1) ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

งบบุคลากร

ผู้ช่วยอธิการบดี

3. ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว

15,000

15,000

35,000

30,000

2,934,790

งบประมาณ
รายจ่าย
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
6,877,750
8,000
150,000

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

2. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
6,885,750
150,000

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ

1. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

นโยบายที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต

ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู้ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ระดับสากล สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ระดับสากล สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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45,000
36,000
10,000
20,000
5,000
25,000
70,000
20,000
40,000
10,000
30,000
5,000
37,000
5,000
5,000
3,000
45,000
30,000
10,000
15,000
30,000
165,400
33,000
88,000

9) บริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

10) ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

11) พัฒนาทักษะวิชาการ

12) ศิษย์เก่าสัมพันธ์

13) ศึกษาดูงาน (ค.บ.)

14) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

15) บริหารสาขาวิชาพัฒนาสังคม

16) ศึกษาดูงานพัฒนาสังคม

17) ปฏิบัติการเรียนรู้ในชุมชน

18) ก้าวแรกนักพัฒนาจากพี่สู่น้อง

19) การนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน

20) การศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะการพัฒนาชุมชนของนักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชน

21) สร้างสายสัมพันธ์น้องพี่และการแนะแนวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

22) กระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดทําสื่อการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชน

23) สืบสานวัฒนธรรมไทยไปวัดพัฒนาตน

24) การบริหารจัดการสาขาวิชาพัฒนาชุมชน

25) บริหารสาขาวิชานาฏยการแสดง

26) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชานาฏการแสดง

27) สืบสานวัฒนธรรมการจัดการพิธีไหว้ครู ครอบครูโขน

28) ศึกษาดูงานการจัดสัมมนาทางวิชาการทางด้านนาฏศิลป์ไทยตามแหล่งการศึกษาหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

29) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา

30) ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษา

31) ศึกษาดูงาน ตามรอยอารยธรรม เปิดโลกทัศน์ใหม่ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
80,000

8) ค่ายอาสา

7) ค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

88,000

33,000

165,400

30,000

15,000

10,000

30,000

45,000

3,000

5,000

5,000

37,000

5,000

30,000

10,000

40,000

20,000

70,000

25,000

5,000

20,000

10,000

36,000

45,000

งบดําเนินงาน
80,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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40,000
15,590
60,000
35,000
130,000
30,000
30,000
70,000
1,000
25,000
30,000
30,000
20,000
30,000
45,000
41,095
7,000
3,905

8,000
40,000

34) ปัจฉิมเสวนา"การปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม"

35) อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย (ค่าพุทธบุตร)

36) พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา

37) จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางรัฐประศาสนศาสตร์

38) อบรมและเตรียมตัวก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

39) ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

40) การเสริมสร้างประสบการณ์องค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ปีที่ 4 (ภาคปกติ)

41) สร้างจิตสํานึกของการเป็นนักกฏหมาย (วันระพี)

42) ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันงานวิชาการขององค์กรภายนอก

43) ทัศนศึกษาดูงานด้านกฏหมายระหว่างประเทศ

44) พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

45) เสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์กฏหมายไทย

46) สนับสนุนการจัดการพัมนาคุณธรรม - จริยธรรม - บําเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฏหมายรัฐธรรมนูญ

47) พัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

48) พานักศึกษาไปศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้

49) สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพพัฒนาทักษะการจัดห้องสมุดให้มีชีวิต : กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน

50) โครงการความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดต้นแบบโรงเรียนประถมศึกษา จ.เพชรบุรี กิจกรรม
ห้องสมุดต้นแบบโรงเรียนประถมศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดต้นแบบ
โรงเรียนประถมศึกษา

51) อบรมให้ความรู้เสริมทักษะวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

52) การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การแข่งขัน

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
39,010

33) สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นสังเกตการณ์สอนและขั้นเต็มรูป

32) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของครูสังคม

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

40,000

8,000

3,905

7,000

41,095

45,000

30,000

20,000

30,000

30,000

25,000

1,000

70,000

30,000

30,000

130,000

35,000

60,000

15,590

40,000

งบดําเนินงาน
39,010

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

34

15,000
16,000
35,000
25,000
30,000
90,000
10,000
5,000
50,000
5,000
40,000
30,000
30,000
40,000
39,000
20,000
15,000
17,000
10,000
10,000
2,000
5,000
15,000
20,000

55) ไหว้ครูครอบครูช่างศิลปะ

56) โครงการนิทรรศการประจําปี

57) การจัดทําหนังสือคู่มือนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาและการออกแบบ ปีการศึกษา ที่ 2556

58) ค่ายสร้างสรรค์ศิลปะ (Art Camp)

59) ดูงานศิลปะและการออกแบบ Survey of Art and Design

60) โครงการประชาสัมพันธ์ศิลปะ

61) จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

62) จัดซื้อวัสดุฝึกดนตรี

63) ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาดนตรี

64) พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี

65) อบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดีในงาน

66) พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

67) ฝึกปฏิบัติมัคคุเทศนอกสถานที่เพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพ

68) ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

69) การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชชาชีพ

70) ค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

71) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

72) ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษ

73) ศึกษาดูงาน (ศศ.บ.)

74) ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ศศ.บ.)

75) พัฒนาทักษะวิชาการ

76) บริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

77) ค่ายอาสา (ศศ.บ.)

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
20,000

54) ปฐมนิเทศสาขาวิชาภาษาจีน

53) โครงการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมจีน

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

20,000

15,000

5,000

2,000

10,000

10,000

17,000

15,000

20,000

39,000

40,000

30,000

30,000

40,000

5,000

50,000

5,000

10,000

90,000

30,000

25,000

35,000

16,000

15,000

งบดําเนินงาน
20,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

35

10,000
38,000
10,000
30,000
40,000
25,000
50,000
50,000
594,160
50,000
50,000
150,000
30,000
30,000
50,000
40,000
15,000
53,800
50,000
50,000
50,000

80) บริหารบัณฑิตศึกษา

81) ส่งเสริมความรู้ร่วมกับชุมชน

82) ดูงานกรณีศึกษาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

83) ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมากจากพระราชดําริ

84) พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

85) พัฒนาคุณภาพน.ศ.ตามอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์

86) พัฒนาสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์

87) บริหารจัดการเพื่อยกระดับบัณฑิตคณะครุศาสตร์

88) กิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตําแหน่งวิชาชีพครู Tutor

89) ครูสอนดี

90) พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

91) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมหรือศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแก่นักศึกษา (งาน
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2)

92) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทํางานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา

93) เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ทุก
สาขาวิชา)

94) เสริมสร้างการพัฒนาทักษะวิชาการนักศึกษา

95) พัฒนาการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาอุตสาหกรรม

96) อบรมมารยาทความเป็นผู้ดีของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

97) บัณฑิตของสังคม

98) การเตรียมตัวสมัครงาน

99) พัฒนาบุคลิคภาพ

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
3,000

79) เพิ่มพูลความรู้ภาษาอังกฤษจากผู้มีประสบการณ์ ของนักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

78) ส่งเสริมประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

50,000

50,000

50,000

53,800

15,000

40,000

50,000

30,000

30,000

150,000

50,000

50,000

594,160

42,000

50,000

25,000

40,000

30,000

10,000

38,000

10,000

งบดําเนินงาน
3,000

8,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

36

400,000
114,000
150,000
100,000
100,000
100,000
120,000
50,000
25,000
120,000
30,000
70,000
36,000
50,000
30,000
5,000
5,000
5,000
30,000
30,000
380,000

2) พัฒนาจุดเน้นจุดเด่นของสาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์

3) พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์สู่ครูมืออาชีพ

4) พัฒนาจุดเน้นจุดเด่นของสาขาวิชาเคมี

5) พัฒนาจุดเน้นจุดเด่นของสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

6) พัฒนาจุดเน้นจุดเด่นของสาขาชีววิทยา

7) พัฒนาจุดเน้นจุดเด่นของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

8) พัฒนาจุดเน้นจุดเด่นของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

9) พัฒนาจุดเน้นจุดเด่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

10) เปิดโลกการเรียนรู้สู่การพัฒนาความเป็นครู

11) การพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทยและการสอนภาษาไทย : การใช้เพลงประกอบการเรียน

12) ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ

13) การพัฒนาความรู้ด้านการทําสื่อการสอนด้วยการใช้คอมพิวเตอร์

14) หนังสือปลูกปัญญา

15) กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

16) พัฒนาองค์ความรู้จัดทํานวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนโรงนาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเชิงเครือข่าย

18) ปัจฉิมนิเทศเพื่อการเรียนรู้สู่นักพัฒนาชุมชน

19) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์อาเซียนแกjครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี (สายครู)

20) การฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

21) การบริหารและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาตามเอกลักษณ์ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3,276,200

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
50,000

1) ส่งเสริมสนับสนุนสาขาวิชาสะท้อนเอกลักษณ์คณะ

2. โครงการพัฒนากลุ่มสาขาวิชาตามจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) ของมหาวิทยาลัย
(วิชาชีพครู ท่องเที่ยว อาหาร และเทคโนโลยี)

100) การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

380,000

30,000

30,000

5,000

5,000

5,000

30,000

50,000

36,000

70,000

30,000

120,000

25,000

50,000

120,000

100,000

100,000

100,000

150,000

114,000

335,000

3,211,200

งบดําเนินงาน
50,000

65,000

65,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ
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96,100
98,100
79,900
92,600
108,300
50,000
100,000
100,000
40,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
20,000
120,000
251,200
672,000
52,000

25) การพัฒนาและบริการจัดการสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วทบ.

26) การบริหารจัดการสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

27) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

28) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ค.บ.)

29) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์

30) พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

31) การจัดการความรู้ (Knowledge management)

32) เสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้าน IT เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันทักษะ (ระดับประเทศ)

33) จัดการแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์งานราชภัฏวิชาการเพชรบุรี

34) เสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้าน IT เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันทักษะ (พจนก)

35) ศึกษาดูงานโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม(Boiler)และเขื่อนพลังน้ํา

36) พลังงานชุมชน

37) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม

38) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยี

39) พัฒนากลุ่มสาขาวิชา(เทคโนโลยีไฟฟ้า)ตามจุดเน้น จุดเด่น(เอกลักษณ์)ของมหาวิทยาลัย

40) นักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

41) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

42) พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ) และกิจกรรมนักศึกษา

43) การอบรมและศึกษาดูงานหน่วยงานที่ดี

3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีแก่นักศึกษา

2) พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีแก่นักศึกษา

150,000

30,000

24) พัฒนาบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น

1) พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีแก่นักศึกษา

30,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
30,000

23) ศึกษาดูงานทางดนตรี

22) ค่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาศิลปศึกษา

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

150,000

672,000
52,000

251,200

120,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000

40,000

100,000

100,000

50,000

108,300

92,600

79,900

98,100

96,100

30,000

30,000

งบดําเนินงาน
30,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
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รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
15,000
25,000
50,000
40,000
40,000
50,000
50,000
40,000
34,000
126,000
253,500

3) การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

4) การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

5) พัฒนาทักษะต่างประเทศประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยการเรียนรู้

6) อบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

7) อบรมการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร

8) อบรมการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิชาชีพของสาขาวิชา (นักศึกษาชั้นปีที่ 3

9) อบรมการพัฒนาทักษะพิมพ์ดีดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)

10) อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีแก่นักศึกษา

11) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาไอที

12) พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีแก่นักศึกษา

4. โครงการส่งเสริมการให้นักศึกษามีประสบการณ์การทํางานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
80,000
6,000
45,000
60,000
12,500
555,000

2) ฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ

3) การส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์การทํางานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

4) ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

5) อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา จัดทําโครงการร่วมกับภาคอุตฯและศึกษาดูงาน

6) ศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านโทรคมนาคมและเครือข่าย
50,000
45,000
50,000
50,000
20,000
20,000

1) ส่งเสริมนักศึกษาและอาจารย์ให้มีการคิดอย่างสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

2) สนับสนุนการคิดอย่างสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย์

3) การสนับสนุนการคิดอย่างสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

4) การผลิตและประกวดหนังสั้น

5) การแข่งขันทักษะทางธุรกิจ

6) การแข่งขันและสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา

5. โครงการสนับสนุนการคิดอย่างสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย์

50,000

1) ประสบการณ์การทํางานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

20,000

20,000

50,000

50,000

45,000

50,000

12,500
555,000

60,000

45,000

6,000

80,000

50,000

253,500

126,000

34,000

40,000

50,000

50,000

40,000

40,000

50,000

25,000

งบดําเนินงาน
15,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้รับผิดชอบ
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10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
250,000
552,000
300,000
100,000
152,000
720,000

9) อบรมการคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันนําเสนอเสนอนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

10) สนับสนุนการคิดอย่างสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ สาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้า

11) พัฒนาการปลูกผักอัตโนมัติแบบถอดประกอบได้

12) การพัฒนานวัตกรรม

13) ฝึกทักษะการคิดแบบปัญญาประดิษฐ์

14) ส่งเสริมทักษะการอ่าน/การคิดอย่างสร้างสรรค์

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับความเป็นสากล

2) พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ

3) เสริมสร้างและพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์

10,000

4) จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจําปี

15,000
320,000

1) การนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา

2) การนําเสนอวิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติ

335,000

40,000

3) อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตยาแผนโบราณตามกลุ่มอาการของโรคตามบัญชียาหลัก พ.ร.บ.2542

9. โครงการสนับสนุนการนําเสนอวิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติ

10,000

2) จัดซื้อวัสดุในห้องสมุดสาชาการแพทย์แผนไทย

1) พัฒนาศูนย์และเปิดสถานพยาบาลให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยรองรับการเป็น
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบ

200,000
140,000

370,000

2) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

8. โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาและสาธิตการแพทย์แผนไทย

350,000

1) การแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

7. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

10,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
10,000

8) นวัตกรรมพลังงานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี

7) การเพิ่มพูนค่าวัสดุเหลือใช้สําหรับงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

320,000

15,000

335,000

10,000

40,000

10,000

200,000
140,000

370,000

350,000

112,000
720,000

100,000

300,000

512,000

250,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

งบดําเนินงาน
10,000

40,000

40,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบกลาง มหาวิทยาลัย

งบกลาง มหาวิทยาลัย

งบกลาง มหาวิทยาลัย

งบกลาง มหาวิทยาลัย

งบกลาง มหาวิทยาลัย

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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250,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
10,000
10,000
30,000
204,360

2) การอบรมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการคิดวิเคราะห์และการเรียนจากการทํา (Learning by
Doing)

3) โครงงานภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

4) พัฒนาคนพัฒนาสังคม

5) วิจัยชุมชน

6) เชิญวิทยากรผู้เชียวชาญด้านนาฏยศิลป์อาเซียน

7) ฝึกปฏิบัติการเข้าหาชุมชนของครูสังคม

8) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการคิดวิเคราะห์และเรียนจากการทํา
(Learning by Doing) รปศ

9) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการวิเคราะห์ และเรียนจากการทํา (Learning by
Doing)

10) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการคิด วิเคราะห์และเรียนรู้จากการทํา (Learning
by Doing) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

11) สื่อการสอนวรรณคดีจีน

12) การศึกษาและพัฒนาด้านศิลปะและการออกแบบ (ศิลปะและการออกแบบ)

13) การศึกษาและพัฒนาเพื่อการสอนศิลปะ (ศิลปศึกษา)

14) เชิญวิทยากรผู้เชียวชาญด้านกําอํานวยเพลง

15) ฝึกทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

16) โครงงานภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

17) เสริมทักษะวิชาการ และวิชาชีพนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร

18) การพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
2,703,540

1) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และการเรียนจากการทํา (Learning
by Doing)

10. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ และเรียนจากการทํา
(Learning by Doing)

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

204,360

30,000

10,000

10,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

250,000

งบดําเนินงาน
2,703,540

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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140,000
250,000
50,000
221,786
165,059
175,794
72,465
24,155
37,575
64,047
18,299
150,000
50,000
50,000
50,000
50,000

22) ศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษาของสาขาวิชา (การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด
การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ MBA สาขาละ 20,000)

23) ศึกษาดูงานคณะวิทยาการจัดการ

24) จัดซื้อจัดหาวัสดุสับสนุนการจัดการเรียนการสอน(ป.โท-ป.เอก)

25) จัดหาวัสดุและสนับสนุนการทําวิจัยประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

26) จัดซื้อวัสดุฝึกเพื่อการเรียนการสอน

27) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการคิดวิเคราะห์และเรียนจากการปฏิบัติจริงของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

28) จัดซื้อจัดหาวัสดุสับสนุนการจัดการเรียนการสอน

29) พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

30) พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

31) อบรมระบบให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย

32) คิดได้วิเคราะห์เป็นเน้นปฏิบัติ

33) จัดงานแสดงวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ครั้งที่ 3

34) การจัดการคุณภาพชีวิต

35) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางเลือกใหม่เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ

36) การเตรียมก่อนฝึกประสบการณ์

37) วิถีชีวิตไทยสู่วิกฤตการณ์โลก

14,300
135,700

3) สนับสนุนการแข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่ ปีการศึกษา 2556

3,098,410

2) ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

1) สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักศึกษา

4,220,710

50,000

21) พัฒนาระบบสารสนเทศคณะ

11. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักศึกษา

360,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
100,000

20) จัดหาและซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร)

19) การพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นกาคิดวิเคราะห์และการเรียนจากการกระทํา Learning
by doing

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

135,700

14,300

3,098,410

4,220,710

50,000

50,000

50,000

50,000

150,000

18,299

64,047

37,575

24,155

72,465

175,794

165,059

221,786

50,000

250,000

140,000

50,000

360,000

งบดําเนินงาน
100,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองพัฒนานักศึกษา

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์
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130,000
20,000
200,000
12,500
20,000
40,000
15,000
15,000
20,000
60,000
15,000
14,800
200,000

7) ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของน.ศ.ในการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย

8) ออกกําลังกายยามเย็น

9) การแข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 27

10) การประกวดการแสดงเชิงสร้างสรรค์และการประกวด MS Freshy Boy & Girl 2013

11) การแข่งขันกีฬาสานไมตรีน้องพี่วิทยาการจัดการ

12) กีฬาระหว่างคณะฯ (ดอนขังใหญ่เกมส์)

13) ดนตรีสร้างสรรค์คนวัยมันสุขภาพดี

14) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และคณะฯพบผู้ปกครอง

15) การส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ และสานสัมพันธ์พี่น้องนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

16) กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์

17) กีฬาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

18) ส่งเสริมสุขภาพด้านการฝึกโยคะ ครั้งที่ 2

19) กีฬาประจําศูนย์

8,000
34,900
7,100
40,000
70,000
20,000
50,000

3) วิทยาศาสตร์สร้างฝายเติมน้ําใจให้ป่าแก่งกระจาน

4) Cleaning Day

5) บายศรี Freshy & Big Cleaning Day 2013

6) วันภาษาไทยแห่งชาติประจําปี พ.ศ.2556

7) วันเด็กแห่งชาติ

8) อาสาพัฒนาชุมชน

1,235,000

2) ถวายเทียนพรรษา

1) บําเพ็ญประโยชน์ และศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

1,791,100

50,000

6) การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักศึกษา

12. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

70,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
90,000

5) โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4) สนับสนุนการจัดกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

50,000

20,000

70,000

40,000

7,100

34,900

8,000

1,235,000

1,791,100

200,000

14,800

15,000

60,000

20,000

15,000

15,000

40,000

20,000

12,500

200,000

20,000

130,000

50,000

70,000

งบดําเนินงาน
90,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองพัฒนานักศึกษา

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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20,000
50,000
3,000

11) การสนับสนุนการจัดกิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

12) ไหว้ครูมวยไทย

13) สืบสานประเพณีไทย
12,500
20,000
6,000
6,000
20,000
10,600
30,000
20,000
424,000
55,000

15) วิทยาการจัดการสืบสานตํานานลูกทุ่งไทย ครั้งที่ 4

16) ค่ายอาสาวันเด็กแห่งชาติ 2556

17) ทําบุญตักบาตรประจําภาคเรียนที่ 2/2555

18) ทําบุญตักบาตรประจําภาคเรียนที่ 1/2556

19) อุตสาหกรรมบําเพ็ญประโยชน์

20) บําเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา

21) ไหว้ครู ฟังบรรยายธรรม และเลือกตั้งประธานนักศึกษา

22) โลกสวยด้วยจิตอาสา

13. โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
20,000
7,000
34,000
20,000
50,000
45,000
15,000
32,000
32,000

2) สานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาศาสตร์

3) ปฐมนิเทศนักศึกษา

4) ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

5) เตรียมความพร้อมงานชุมนุมศิษย์เก่า

6) สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

7) ส่งดาวก้าวสู่ฝัน 2013

8) สัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ชาวอุตสาหกรรม

9) การประชุมเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่าถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจสู๋ศิษย์ปัจจุบัน

10) การประชุมเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่าถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนสู๋ศิษย์ปัจจุบัน

1) สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

8,000

14) MS Big Cleaning Day 2013

วันลอยกระทง 2555

50,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
70,000

10) นันทนาการ (P.A. Folk Song)

9) โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบุรี

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

32,000

32,000

15,000

45,000

50,000

20,000

34,000

7,000

20,000

424,000
55,000

20,000

30,000

10,600

20,000

6,000

6,000

20,000

12,500

8,000

3,000

50,000

20,000

50,000

งบดําเนินงาน
70,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองพัฒนานักศึกษา

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
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40,000
50,000
130,000
200,000
400,000
300,000
320,000
450,000
413,820
50,000

3) จัดทดสอบ TOEFL IPT

4) อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่บุคลากรสายสนับสนุน

5) ดูแลรักษาระบบปรับอากาศสําหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์

6) ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าสํารอง

7) ดูแลรักษาระบบ SAN

8) จัดหาโปรแกรมสิทธิบัตร

9) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์คอมพิวเตอร์

10) ดําเนินงานศูนย์คอมพิวเตอร์

17. โครงการพัฒนา Courseware และ E- learnning

2) การสนับสนุนการทํา Courseware และ E - Learnning สําหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

60,000

43,000

2) พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ

1) อบรมการทํา E-learning

117,000

2,050,000

16. โครงการพัฒนาศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

1) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการเรียนการสอนศูนย์ภาษา

2,000,000

5) สนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

50,000

3) ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2,000,000

404,030

2) พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต

4) พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

30,000

2,297,930

1) สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

1) ปรับปรุงห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน

2,297,930

14. โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งตําราวิชาการ
4,484,030

50,000

14) สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

15. โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

32,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
32,000

12) การประชุมเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่าถ่ายทอดประสบการณ์ภาครัฐสู๋ศิษย์ปัจจุบัน

11) การประชุมเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่าถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพอิสระสู๋ศิษย์ปัจจุบัน

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

60,000

413,820
50,000

450,000

320,000

300,000

400,000

200,000

130,000

50,000

40,000

43,000

117,000

2,050,000

2,000,000

2,000,000

50,000

404,030

30,000

4,484,030

2,297,930

2,297,930

50,000

32,000

งบดําเนินงาน
32,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
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100,000

8) อบรมทักษะการสร้างสื่ออิเลิร์นิ่ง (e-learning)

50,000
400,000
160,000
24,000
30,000
170,000

5) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาการสอนและการสร้างเครื่องมือมือวัดผลและประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF

6) พัฒนาทักษะการสอนและจัดการเรียนรู้ของอาจารย์

7) พัฒนาอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8) บรมทักษะอังกฤษระดับสูงเพื่อสอนเป็นภาษาอังกฤษ

9) อบรมอาจารย์พิเศษ

10) ทัศนศึกษาด้านการจัดการศึกษาศูนย์นอกที่ตั้ง

17,900
9,800
22,300
155,000
34,000
70,000

1) ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2556

2) อบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาศาสตร์

3) ทําดีเพื่อพ่อ

4) สนับสนุนทุนเรียนดี กิจกรรมเด่น

5) อบรมคุณธรรม จริยธรรม

6) การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ให้กับนักศึกษา

20. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

594,660

260,000

4) การพัฒนาทักษะการสอนและจัดการเรียนรู้ของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

19. โครงการสนับสนุนทุนศึกษาต่อแก่อาจารย์

220,000

3) การพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1) พัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ
1,480,000

28,820

7) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสือฉลาด (intelligent book)

2) เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40,000

6) การพัฒนา Courseware และ E-learning คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3,202,000
408,000

45,000

5) พัฒนา Courseware และ E-leaning

18. โครงการพัฒนาทักษะการสอนและจัดการเรียนรู้ของอาจารย์

50,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
40,000

4) การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยการเรียนรู้

3) การพัฒนา Courseware และ E-learning ของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

งบอุดหนุน

70,000

34,000

155,000

22,300

9,800

17,900

ใช้งบจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
594,660

170,000

30,000

24,000

160,000

400,000

50,000

260,000

220,000

1,480,000

3,202,000
408,000

100,000

28,820

40,000

45,000

50,000

งบดําเนินงาน
40,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
รายจ่ายอื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้รับผิดชอบ
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6,000

7) การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (คบ.)

530,000

21. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6,000

50,000

19) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขารปศ

6) การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (วทบ.)

50,000

18) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาการจัดการ

20,000

18,660

17) อบรมกฏหมายคอมพิวเตอร์

5) วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

5,000

16) จัดส่งนักศึกษาประกวดคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

20,000

5,000

15) สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้แนวทางการประกันคุณภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายใน
ระดับชาติ

4) สร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงเรียนรู้ (จากต้นกล้า สู่ เม็ดข้าวในจาน) เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และภูมิปัญญาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 2)

5,000

14) สืบทอดประเพณีลอยกระทง

20,000

5,000

13) สืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา

3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

12) พัฒนาภาวะผู้นํา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา

50,000

15,000

11) เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2) ประกวดหนังสือเล่มเล็ก "หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง"

30,000

10) เฮฮา คารม สร้างสรรค์สังคมคุณธรรม

20,000

50,000

9) พัฒนาน.ศ.ครุศาสตร์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกิจกรรมเสริมความเป็นครู

1) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
5,000

8) การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

7) รักษ์วัฒนธรรมไทย

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

6,000

6,000

20,000

20,000

20,000

50,000

20,000

530,000

50,000

50,000

18,660

5,000

5,000

5,000

5,000

30,000

15,000

30,000

50,000

17,000

งบดําเนินงาน
5,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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80,000
30,000
30,000
40,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000

11) การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

12) เสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้มีความสุข

13) เสริมสร้างทักษะชีวิต

14) ราชภัฎวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

15) อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและเขียนแบบโปรแกรม Auto CAD 2012

16) พลังงานพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17) สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

18) สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาขาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า

19) ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

20) บูรณาการการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

21) การสร้างสื่อประสมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
100,000
36,161,240

6,000

10) การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์

22) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
รวม

6,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
6,000

9) การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

8) การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

100,000
36,048,240

30,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

40,000

30,000

30,000

80,000

6,000

6,000

งบดําเนินงาน
6,000

113,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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40,000
76,000
13,380
129,370
200,000
100,000

1) จัดการความรู้ด้านประกันแก่บุคลากร สังกัดสํานักงานอธิการบดี

2) ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพและทบทวนแผนกลยุทธ์ สนอ.

3) จัดทําเอกสารและรายงานการประเมินตนเอง

4) พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยฯ

5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับคณะ

6) พัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับคณะ / สํานัก/ สถาบันและสาขาวิชา

22. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และสาขาวิชา

งบบุคลากร

100,000

200,000

129,370

13,380

76,000

40,000

งบดําเนินงาน
2,459,450

ผู้ช่วยอธิการบดี

3. ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

2. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
2,459,450

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ

1. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

นโยบายที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต

ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง
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รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
5,000
5,000
87,500
80,000
20,000
20,000
10,000
30,000
50,000
100,000
50,000
20,000
100,000
40,000
30,000
37,000
36,200
50,000
100,000
259,350
178,150
174,300
94,300
123,900

7) พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับคณะและสาขาวิชา

10) เครือข่ายประกันคุณภาพ

11) ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

12) ประเมินและทบทวนแผนกลยุทธ์

13) ประเมินการบริหารงานคณะ

14) พัฒนาอาจารย์ตามนโยบายรัฐบาล 3D

15) พัฒนานักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล 3D

16) การเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับสาขาและระดับคณะ

17) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจคณะครุศาสตร์

18) การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

19) พัฒนางานประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ

20) พัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับคณะ

21) พัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับสาขา

22) อบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต

23) ประชุมปฏิบัติการทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)

24) พัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับสาขา

25) พัฒนางานประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

26) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2555

27) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์จัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจําปีการศึกษา 2555

28) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาประจําปีการศึกษา 2555

29) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาประจําปีการศึกษา 2555

30) อบรมเชิงปฏิบัติการในการบูรณาการตัวบ่งชี้สกอ. สมศ. กพร.เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

123,900

94,300

174,300

178,150

259,350

100,000

50,000

36,200

37,000

30,000

40,000

100,000

20,000

50,000

100,000

50,000

30,000

10,000

20,000

20,000

80,000

87,500

5,000

งบดําเนินงาน
5,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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50,000
17,000
45,000
55,000
35,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
13,000
80,000
579,415
30,000

3) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

4) การพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

5) การเรียนรู้ ASEAN สู่ห้องเรียน

6) การอบรมเทคนิคการสอนและการวิจัยแก่อาจารย์

7) อบรมเทคนิคการวัดและประเมินผลแก่อาจารย์

8) จัดหาวัสดุสนับสนุนการสอนวิชาปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

9) เรียนให้เป็นเน้นผู้เรียน

10) การวิจัยสําหรับการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

11) พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

12) การเรียนรู้โดยโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน

13) พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นลําดับ/กิจกรรมเทคโนโลยีที่อยากรู้และปฏิบัติ

14) อบรมการใช้ตัวแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

15) การพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

24. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน
75,000
15,000
25,000
80,000
25,000
10,000
10,000

2) ส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน

3) ส่งเสริมความรู้ร่วมกับชุมชน

4) การส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5) ครุศษสตร์สร้างยิ้มให้น้องแก่งกระจาน

6) ส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน

7) ศึกษาดูงานวัสดุกลุ่มเหล็ก อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

8) ปราชญ์พลังงาน

1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน

100,000

615,000
100,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
200,000

2) ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

1) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

23. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

31) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

10,000

10,000

25,000

80,000

25,000

15,000

75,000

579,415
30,000

80,000

13,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

35,000

55,000

45,000

17,000

50,000

100,000

615,000
100,000

งบดําเนินงาน
200,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
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40,000
39,415
40,000

13) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยลอจิกบล็อก

14) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานช่างเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 3

15) การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคล

รวม

10,000

12) เทคโนโลยีชาวบ้าน

150,000
3,653,865

10,000

11) จัดเก็บสภาพอากาศในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

16) งานพัฒนาสหกิจศึกษา

10,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
10,000

10) ส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับชุมชนสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

9) ส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

150,000
3,653,865

40,000

39,415

40,000

10,000

10,000

10,000

งบดําเนินงาน
10,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบ
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40,000
50,000
20,000
10,000
20,000
30,000

1) ปรับปรุงหลักสูตรศึกษา

2) ปรับปรุงหลักสูตร

3) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF

4) ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

5) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

6) พัฒนาหลักสูตรได้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน TQF

25. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน TQF

งบบุคลากร

30,000

20,000

10,000

20,000

50,000

40,000

งบดําเนินงาน
1,774,500

ผู้ช่วยอธิการบดี

3. ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

2. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
1,774,500

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ

1. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

นโยบายที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต

ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

3. หลักสูตรทั้งหมดได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ
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160,000
130,000
500,000

11) สัมมนาให้ความรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

12) การพัฒนานักศึกษา คนดี มีงานทํา

13) การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์อุดมศึกษา

รวม

500,000

10) งานพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

230,000
1,774,500

24,500

9) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ Intelligent Information Integration
ตามกรอบมาตรฐาน TQF เป็นภาษาอังกฤษ

14) พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

30,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
30,000

8) พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)

7) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน TQF (ระดับปริญญาตรี)

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

230,000
1,774,500

500,000

130,000

160,000

500,000

24,500

30,000

งบดําเนินงาน
30,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
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251,840
50,000
200,000
150,000
155,000
200,000

1) สนับสนุนความเข้มแข็งของสาขาวิชา

2) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาอาหารประยุกต์และการบริการ

3) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

4) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี

5) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

6) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา

26. โครงการสร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและพื้นที่

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

งบบุคลากร

ผู้ช่วยอธิการบดี

3. ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว

200,000

155,000

150,000

200,000

50,000

251,840

งบประมาณ
รายจ่าย
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
8,926,100
279,895

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

2. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
9,205,995

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ

1. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

นโยบายที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต

ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

4. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ
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50,000
25,000
50,000
320,000
50,000
50,000
86,350
83,160
88,180
71,760
97,300
80,310
353,000
235,000
25,000
45,000
23,000
475,240
100,000
90,000
55,800
100,000
47,600
110,000

9) พัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

10) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

11) บริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

12) อบรมหลักสูตรระยะสั้น การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

13) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

14) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสําหรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.

15) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสําหรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คบ.)

16) การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสําหรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว

17) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสําหรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

18) การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสําหรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

19) การแนะแนวการศึกษาต่อ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์)

20) สาขาการศึกษาปฐมวัย

21) สาขาพลศึกษา

22) สาขาจิตวิทยาและการแนะแนวการให้คําปรึกษา

23) สาขาบริหารการศึกษา

24) สาขาหลักสูตรและการสอน

25) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (บริหารสํานักงานคณะ)

26) พัฒนาห้องสมุดคณะ

27) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

28) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

29) การสร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาการบัญชี

30) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาการตลาด

31) สร้างความเข็มแข็งของสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
250,000

8) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทย

7) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

110,000

47,600

100,000

55,800

90,000

100,000

475,240

23,000

45,000

25,000

235,000

206,425

80,310

97,300

71,760

88,180

83,160

86,350

50,000

50,000

238,680

50,000

25,000

50,000

146,575

81,320

งบประมาณ
รายจ่าย
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
198,000
52,000
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ
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60,000
70,000
1,070
8,930
10,000
50,000
32,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
216,045
45,000
20,800
13,200

34) แนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2556

35) การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2556

36) บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ MS' 56

37) MS No Drug Singing Contest 2013 สู่การเป็นสถานศึกษา 3 ดี

38) การจัดการเรียนรู้ด้านการบริหารงานสโมสรนักศึกษาและการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ปี

39) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการและการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556

40) เปิดบ้านวิศวกรรมเครื่องกลปีการศึกษา 2556

41) พัฒนาความรู้มุ่งสู่สากล

42) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

43) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและพื้นที่

44) การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา

45) สร้างนักวิจัยเยาวชนในตําบลห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

46) พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

47) พัฒนาศักยภาพ MOS สําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน

48) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและควบคุมภาพทักษะการเขียนและการนําเสนอด้าน III ระดับ
นานาชาติ

49) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

50) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการเขียนบทความวิชาการ QIT และการ
นําเสนอ

51) บริหารงานสนับสนุนความเข้มแข็งของสาขาวิชา

52) ประชุมเชิงปฏิบัติการความพร้อมทํางานระดับโลก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาค
ภาษาอังกฤษ

53) ค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

54) ปันความรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กันและกัน

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
80,250

33) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ระดับบัณฑิตศึกษา MBA)

32) สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

13,200

20,800

45,000

216,045

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

32,000

50,000

10,000

8,930

1,070

70,000

60,000

งบดําเนินงาน
80,250

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
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27,200
18,000
10,000
40,000
32,500

58) การติดตั้งและบริหารเครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต

59) การอบรมเตรียมการแก่นักศึกษาเพื่อสอบใบประกาศรับรองมาตรฐานความรู้ด้านเครือข่าย

60) พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนสาขาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

61) พัฒนาตําราภาษาอังกฤษวิชาคุณธรรมสําหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์

62) อบรมปฏิบัติการภาษาอังกฤษให้นักเรียนที่สนใจศึกษาในภาคภาษาอังกฤษและนานาชาติ

100,000
50,000
50,000
200,000
100,000
90,000
90,000
20,000
100,000
50,000

2) โครงการสานสัมพันธ์เพื่อความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีและมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

3) การแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างประเทศด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

4) ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษา

5) ประชุม สัมมนา หรืองานวิชาการ ร่วมกับสถาบันอื่นภายในและภายนอกประเทศ

6) ความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ

7) ความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

8) สานสัมพันธ์การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และรับฟังการบรรยายพิเศษ

10) ปฏิบัติการประสบการณ์การเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ / ในประเทศ

850,000

27. โครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษา

1) ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษา

300,000

1,100,000

100,000

66) งานราชภัฏวิชาการ

65) พัฒนางานแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

64) จัดซื้อหนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้า

2,099,760

522,500

57) การบูรณาการทรัพยากรเพื่อประสิทธิภาพของ 7 สาขาวิชา

63) การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์

34,200

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
31,000

56) การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเครือข่ายด้วยบันทึกข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต

55) พัฒนาทักษะการทําโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

50,000

100,000

20,000

90,000

90,000

100,000

200,000

50,000

50,000

100,000

850,000

300,000

1,100,000

100,000

2,099,760

32,500

40,000

10,000

18,000

27,200

522,500

34,200

งบดําเนินงาน
31,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
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40,000
28,000
50,000
30,000
40,000
29,100

4) การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มเพิ่มโอกาสทางการศึกษา (สังคม)

5) การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

6) หลักสูตรผู้นําและการพัฒนาบุคลิกภาพ

7) การอบรมสถิติเพื่อการวิจัยสําหรับบัณฑิตศึกษา (MBA)

8) การออกแบบและเขียนโปรแกรม Auto CAD 2012 ชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

9) ฝึกอบรมโปรแกรมประมวลผลคํา

30. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รวม
10,393,095

40,000

3) อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

29. โครงการแสวงหาและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

40,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
337,100
40,000

2) พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน

1) อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

28. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

งบอุดหนุน

ใช้งบจากรายได้โรงเรียนสาธิต
10,113,200
279,895

ใช้งบจากทุนการศึกษาแก่นักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา)

29,100

40,000

30,000

50,000

28,000

40,000

40,000

40,000

งบดําเนินงาน
337,100
40,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
รายจ่ายอื่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ

59

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

100,000
100,000
134,950
50,000
50,000
90,000

2) บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน

3) การส่งเสริมบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน (รวมพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้งานวิจัย)

4) ส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน

5) นําเสนองานวิจัย

6) ส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
631,640
งบบุคลากร

90,000

50,000

50,000

134,950

100,000

100,000

งบดําเนินงาน
631,640

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1) ส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน

31. โครงการส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน

1. รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

นโยบายที่ 2 ด้านการวิจัยและพัฒนา

ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

1. แสวงหาองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 สร้างองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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214,720
430,000
148,400
41,000
41,000
101,000
41,000

5) จัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์

6) งานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความเป็นเลิศ

7) จัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์

8) วิจัยคุณลักษณะการยศาสตร์สํานักงานไอทีในประเทศเวียดนามและประเทศไทย

9) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผังงานกับงานปั้นหัวสัตว์

10) การวิเคราะห์และออกแบบตารางสอนอัจฉริยะ

11) การทดลองใช้ตัวชี้วัดคุณภาพสิบคิวไอทีในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

125,000

4) การจัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

125,000
6,001,730

522,530

3) สนับสนุนทุนเพื่อการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะมนุษยศาสตร์ ฯ

12) สนับสนุนกรวิจัยและงานสร้างสรรค์

400,000

4,159,650
1,970,000

400,440

2) จัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์

1) พิจารณากลั่นกรองการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

35. โครงการจัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์

1) การบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดทําคู่มือปฏิบัติการวิจัย

400,440

2) นําเสนอผลงานวิจัยราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3

34. โครงการพัฒนาระบบและกลไกพัฒนาการวิจัยและการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

400,000

1) เข้าร่วมการประชุมในงาน "การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556"

110,000

110,000

34,630

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
72,060

700,000
300,000

33. โครงการจัดงานนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

1) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย

32. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัย

8) การบูรณาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน

7) การอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการวิจัยในชั้นเรียนทางคอมพิวเตอร์

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

125,000
5,255,200

148,400

430,000

214,720

125,000

400,000

3,413,120
1,970,000

400,440

400,440

400,000

700,000
300,000

110,000

110,000

34,630

งบดําเนินงาน
72,060

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน

746,530

41,000

101,000

41,000

41,000

522,530

746,530

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

400,000
250,000
250,000
900,000

2) การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

3) การพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (การวิจัยเชิงคุณภาพ)
รวม

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
900,000
งบบุคลากร

250,000
900,000

250,000

400,000

งบดําเนินงาน
900,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 5)

36. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความการวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์

1. รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

นโยบายที่ 2 ด้านการวิจัยและพัฒนา

ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

2. มีระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

300,000
30,000
49,760
250,000
50,000

2) การพัฒนาชุมชนบ้านพุไทรแบบบูรณาการตามแนวพระราชดําริสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3) สนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน

4) สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อปฏิบัติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน

5) การสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน

800,000
942,070

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
800,000
งบบุคลากร

50,000

49,760

30,000

300,000

800,000
692,070

งบดําเนินงาน
800,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1) ส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน

38. โครงการสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน

1) เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

37. โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

1. รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

นโยบายที่ 2 ด้านการวิจัยและพัฒนา

ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

3. มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

250,000

250,000

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

63

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
25,000
30,000
50,000

9) การวิจัยพลังงานชุมชน

10) สนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารปฏิบัติงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน

11) สนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าปฏิบัติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ร่วมกับชุมชน

12) การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน

13) การวิจัยเทคโนโลยีชุมชน

14) การศึกษาแนรวทางพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน ด้วยวิธีการคอลเลคทิฟอิน เทลลิเจนท์

15) การส่งเสริมการสอนแก่ชุมชน

39. โครงการบริการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
50,000
1,792,070

20,000

8) การนําผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์

1) สนับสนุนการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
รวม

37,310

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
50,000

7) วิจัยร่วมระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน

6) การมีส่วนร่วมของนศ.และอาจารย์ปฏิบัติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้าง
เสริมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเพชรบุรี

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

50,000
1,542,070

50,000

30,000

25,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

37,310

งบดําเนินงาน
50,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน

250,000

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

2) การเก็บข้อมูลด้านการเรียนการสอนภาษาไทยโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน

3) ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อน้อง

4) ปุ๋ยอินทรีย์กับการทําการเกษตรของเกษตรกร ตําบลนายาง อําเภอชะอํา จ.เพชรบุรี

5) การประหยัดพลังงานครัวเรือนจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่รั้วโรงเรียน

6) บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย

7) บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

8) รับปรึกษาปัญหากฏหมายและเผยแพร่ความรู้กฏหมาย

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
276,380
งบบุคลากร

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

งบดําเนินงาน
276,380

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1) ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการนํามาใช้กับการเรียนการสอนและวิจัย

40. โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย

1. รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

นโยบายที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1 และ 4.4

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

1. สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ยกระดับสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
15,000
50,000
20,000

11) ค่ายศิลปะและการออกแบบเพื่อน้อง

12) ค่ายศิลปะศึกษาเพื่อน้อง

13) เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์ในสาขาวิชาศิลปกรรมดนตรี

14) หาข้อยุติกรณีข้อพิพาทย์ระหว่างคนกับช้างป่า ป่าละอุ

15) ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อน้อง

16) การส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย

17) พัฒนาบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

46,380
50,000
50,000

21) บูรณาการวิชาการและบริการชุมชนบ้านทุ่งยาว

41. โครงกาประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ

45,000

33,320
50,000
50,000

1) การเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

2) การธนาคารอาหารชุมชนและสร้างฝายชะลอน้ํา บ้านสามเรือน ตามแนวพระราชดําริ (FOOD BA

3) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ บ้านพุไทร อําเภอหนองหญ้าปล้อง

4) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตโรงเรียน ตชด. ตามแนว
พระราชดําริ

42. โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น : หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ

1,952,900

20,000

20) การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

1) การนําเสนอผลงานบริการวิชาการแก่สังคมตามโครงการ 1 คณะ 1 อําเภอ

40,000

19) การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

18) ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัยของคณะ
วิทยาการจัดการ

5,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
5,000

10) ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนอาสา

9) บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

50,000

50,000

33,320

45,000

1,952,900

50,000
50,000

46,380

20,000

40,000

50,000
20,000

15,000

5,000

5,000

10,000

5,000

5,000

5,000

งบดําเนินงาน
5,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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40,000
35,000
50,000
20,000
20,000
40,000
35,130
500,000
150,000

8) อบรมอาหารเพื่อประกอบอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

9) อบรมปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

10) พฤกษศาสตร์เพื่อสุขภาพและอนามัย

11) มัจจุราชในกระทะทอด

12) พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นไทย

13) อบรมเชิงปฎิบัติการอาหารอาเซียน

14) พัฒนาคุณภาพผู้ต้องขังในเรือนจําเพชรบุรีโดยการสร้างอาชีพเสริมรายได้

15) บริการวิชาการหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอในพื้นที่ อําเภอชะอํา - อําเภอหัวหิน

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
20,000
140,000

20) การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นของสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

21) บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นของสาขาวิชาการบัญชี

22) บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นของสาขาวิชาการตลาด

23) บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

24) อบรมถ่ายภาพสืบสานตํานานศิลป์ (ท่าย์น้ําข้ามภพ อ.ท่ายาง ครั้งที่ 4)

25) การบริการวิชาการให้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจแก่บุคลากรในชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

26) การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

27) ค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ ครั้งที่ 14

19) การให้ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจตามความต้องการของท้องถิ่นของสาขาวิชาการจัดการ

18) บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น : หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอของคณะ
วิทยาการจัดการ

17) ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านป่าเด็ง
40,000
219,510

100,000

7) หนึ่งอําเภอหนึ่งสหกรณ์เครดิตยูเนียน

16) การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น : หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

30,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
65,000

6) การพัฒนาและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวนาชุมชนบ้านหนองขนาน

5) การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การค้าเชิงพาณิชย์ของประชาชนในเขต
บ้านยางน้ํากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

140,000

20,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000
25,000

40,000
219,510

500,000
150,000

35,130

40,000

20,000

20,000

50,000

35,000

40,000

100,000

30,000

งบดําเนินงาน
65,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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30,000
46,150
100,000
888,170

2) อบรมปฏิบัติการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2”

3) พืชสมุนไพรและการสกัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการทําผลิตภัณฑ์

4) สํารวจความหลากหลายพรรณไม้ป่าชายเลน พืชถิ่นเดียว/พืชหายาก
40,000
35,000

25,000

40,000

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต1

2) การเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มรภ.เพชรบุรีกับ สพท.พบ.เขต1 “หลักสูตรยุว
มัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น"

3) การเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มรภ.เพชรบุรีกับ สพท.พบ.เขต1 “หลักสูตรการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

4) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) รุ่นที่ 2

45. โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

30,000

200,000
206,150

1) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นไม้หายากตามแนวพระราชดําริ ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

44. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

3) ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวรชายแดน

68,000

2) ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน

388,000

43. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
120,000

42,500

30) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดําริ

20,600

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
31,840

29) อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

28) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมสื่อหลายแบบและการประยุกต์กับงานช่างเมืองเพชรบุรี
ครั้งที่ 2

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

40,000

25,000

35,000

40,000

100,000
850,800

46,150

30,000

30,000

200,000
206,150

68,000

120,000

388,000

42,500

20,600

งบดําเนินงาน
31,840

37,370

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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40,000
35,000
40,000
48,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
50,000
179,170
300,000
300,000

9) อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยและประเมินผล

10) อบรมสถิติเพื่อการวิจัย โดยใช้โปรแกรม R

11) เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

12) เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา

13) เทคนิกการใช้และผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ

14) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน

15) อบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย

16) กิจกรรมสังคม ฯ เสวนาเรื่องครูไทยในประชาคมอาเซียน

17) อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนศิลปะเด็ก"

18) อบรมการฝึกระเบียบแถวสําหรับวงโยธวาทิต

19) สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ

20) การพัฒนาครูในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซ๊ยน

46. โครงการสร้างเครือข่ายคนรักป่าแก่งกระจานต้นแม่น้ําเพชรบุรี

1) การสร้างเครือข่ายคนรักษ์ป่าแก่งกระจานต้นแม่น้ําเพชรบุรี

31,850
20,000
25,000

2) อบรมเชิงปฏิบัติการ : การทําผลิตภัณฑ์ทางเคมีเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

3) ส่งเสริมและฟื้นฟูภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี

25,000
25,000

5) การพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6) ส่งเสริมชุมชนอําเภอท่ายางสู่สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4) ศูนย์ศึกษาชุมชนการเรียนรู้รักษ์ป่า สร้างภูมิปัญญาชุมชนเพื่อแทนคุณแผ่นดินของพ่อ ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

100,000

1) ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดตั้งและพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนียน

47. โครงการส่งเสริมชุมชนสู่สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
320,350

60,000
40,000

7) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

8) อบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้นด้วย PC ArcView

36,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
40,000

6) อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนและงานวิจัย

5) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

25,000

25,000

20,000
25,000

31,850

100,000

320,350

300,000

300,000

141,800

50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

48,000

40,000

35,000

40,000

60,000
40,000

36,000

งบดําเนินงาน
40,000

37,370

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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9) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสายเพชร อ.บางสะพาน
รวม

8) อบรมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7) การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

42,500
4,381,950

11,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
40,000
งบบุคลากร

42,500
4,344,580

11,000

งบดําเนินงาน
40,000

37,370

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

25,000
20,000
40,000
15,000

3) พัฒนาสังคมเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่น

4) การพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

5) สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ควบคู่ชุมชน

7) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา รุ่นที่ 16

10,000

20,000

2) พัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้ชุมชนและสังคม

6) พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่ายาง-ยางหย่อง
อําเภอท่ายาง

70,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
329,780
งบบุคลากร

10,000

40,000
15,000

20,000

25,000

20,000

70,000

งบดําเนินงาน
329,780

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1) การบริหารจัดการป่าชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านโค้งตาบางอย่างยั่งยืน

48. โครงการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

นโยบายที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1 และ 4.4

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

2. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและบูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ส่งเสริมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและบูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

71

30,000

10,000
22,880
42,500
259,300
30,000
10,000
15,000
30,000

12) เทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

13) อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลสําหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

14) ฝึกอาชีพชุมชน

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ในการให้บริการวิชาการมาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนและงานวิจัย

2) จัดการความรู้โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ

3) สื่อสร้างสรรค์บริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อไปถึงท้องถิ่นและสังคม 1 คณะ 1 อําเภอ

20,000
10,000
10,000
5,000

6) จัดการความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย

7) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา รุ่นที่ 16

8) บูรณาการพลังงานจากบริการชุมชน

10,000
6,800

10) จัดการความรู้เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือวิจัยสาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้า

11) อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์และอากาศยาน

9) จัดการความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
วิจัย

50,000

5) การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการ
สอนและงานวิจัย

4) การจัดการความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการ มาพัฒนาการเรียนการสอน
หรืองานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร

49. โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการ มาพัฒนาการเรียน
การสอน หรืองานวิจัย

42,500
259,300

14,400

11) อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์และอากาศยาน

6,800

10,000

10,000
5,000

10,000

20,000

50,000

15,000
30,000

10,000

22,880

10,000

14,400

10,000

10,000

20,000

งบดําเนินงาน
10,000

10) พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

งบบุคลากร

20,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
10,000

9) พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

8) พัฒนาพลังงานสนองความต้องการของชุมชน

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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42,500
426,300

14) ทํากรณีศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการ

20,000
50,000
30,000

2) พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม

3) อบรมและจัดทําคู่มือบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

10,000
5,000
10,000
8,800
10,000
10,000

8) พลังงานเพื่อความต้องการท้องถิ่น

9) พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

10) พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น(สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า)

11) อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์และอากาศยาน

12) ระบบการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13) จัดทําเว็บไซต์ด้านงานบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

10,000

7) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา รุ่นที่ 16

42,500
1,015,380

50,000

6) พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ

14) พัฒนาชุมชนของนักศึกษาศูนย์ประจวบ

40,000

5) พัฒนาระบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

4) การพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

130,000

1) การพัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการแก่สังคม

50. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

10,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
10,000

13) การยศาสตร์สํานักงานไอทีตามกรอบ QIT เพื่อการสนับสนุนการเรียน

12) การจัดการความรู้เทคโนโลยีชุมชน

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

42,500
1,015,380

10,000

10,000

8,800

5,000
10,000

10,000

10,000

50,000

40,000

50,000
30,000

20,000

130,000

42,500
426,300

10,000

งบดําเนินงาน
10,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

80,000
15,000
50,000
20,000

2) สนับสนุนการจัดนิทรรศการลานศิลปวัฒนธรรม

3) การศึกษา สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในสาขาอาชีพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4) ครุศาสตร์รักษ์วัฒนธรรมไทย

5) การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา

50,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
350,500
งบบุคลากร

50,000
20,000

15,000

80,000

50,000

งบดําเนินงาน
350,500

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1) นิทรรศการวิทยาศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรมเพชรบุรี

51. โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา

1. รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

นโยบายที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1 และ 4.4

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่สู่สากล

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่สู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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10,000
10,000
33,000
42,500
100,000

10) การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

11) นําแสงสว่างสู่ "ธรรม"

12) การจัดทําอินโฟกราฟิกแสดงข้อมูล ท้องถิ่น

13) ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน จ.ประจวบฯ

52. โครงการปลูกฝังการรู้คุณค่าและสุนทรียะต่อศิลปะวัฒนธรรมของชาติ

50,000
40,150
44,810
50,000
15,000
14,170
12,000
42,500
212,000

2) สืบสานงานฝีมือเมืองเพชร

3) ประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งไทย

4) จัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

5) นักศึกษาเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม

6) ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา(อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2)

7) สืบสานงานศิลป์ท้องถิ่นเมืองเพชร

8) การจัดทําบันทึกเรื่องราวท้องถิ่น

9) โลกสวยด้วยจิตอาสา

40,000
50,000
10,000

1) ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2) เยือนถิ่นเรียนรู้ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี

3) สนับสนุนการจัดกิจกรรมลอยกระทง

54. โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

70,000

338,630

1) การส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม

53. โครงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม

1) การปลูกฝังการรู้คุณค่าและสุนทรียะต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติ
100,000

10,000
10,000

8) อบรมการทําเว็บไซต์ และจัดประกวดเว็บไซต์นําเสนอศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี

9) ส่งเสริมการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา(สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า)

10,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
10,000

7) พลังงานสืบสานบูรณาการงานศิลป์

6) การจัดทําเชิงเทียน(วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1)

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

10,000

50,000

40,000

42,500
212,000

12,000

14,170

15,000

50,000

44,810

40,150

50,000

70,000

338,630

100,000

100,000

42,500

33,000

10,000

10,000

10,000
10,000

10,000

งบดําเนินงาน
10,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองพัฒนานักศึกษา

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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20,000
10,000
12,000
245,340

7) เสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (สืบสานตํานานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1)

8) สืบสานภูมิปัญญา ร่วมรักษาประเพณีไทย

9) เสาวนาหารากเหง้า

50,000
40,000
10,000

2) เกิดเป็นไทยภูมิใจเสมอ

3) อบรมความเป็นไท

5,000
10,000
10,340
1,800,000

7) เสริมสร้างความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

8) ตสาหกรรมรวมพลัง ขอน้อมนําและเชิดชู สถาบัน

9) จัดซุ้มเฉลิมพระชนนพรรษาและทําบุญทางศาสนา

56. โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์

30,000
30,000

57. โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านเพชรบุรี (folk art of phetchaburi)

1) การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพชรบุรีสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

1,800,000

10,000

6) สืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา ปี 2556

1) งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2

50,000

5) ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่สู่
สากล

4) การส่งเสริมให้เกิดความเจ้าใจและความศรัทธาในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

60,000

1) ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

55. โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

50,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
10,000
10,000

6) ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

5) การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4) สนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

30,000

30,000

1,800,000

1,800,000

10,340

10,000

5,000

10,000

50,000

40,000
10,000

50,000

60,000

12,000
245,340

10,000

20,000

50,000

งบดําเนินงาน
10,000
10,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองพัฒนานักศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รวม

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
3,076,470
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
3,076,470

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น
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2) พัฒนาศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีโป่งสลอด

รวม

1) การจัดทําฐานข้อมูลท้องถิ่นและแผนพัฒนาชุมชนตําบลท่าตระคร้อ ตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

160,000

30,000
30,000

50,000

1) การพัฒนาพื้นที่และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนโป่งสลอด

59. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

80,000

58. โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีโป่งสลอด

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

160,000

30,000
30,000

50,000

80,000

งบดําเนินงาน
130,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน
รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
130,000

1. รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

นโยบายที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 4.1 และ 4.4

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

4. เป็นศูนย์กลางข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

100,000

62. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน

60,000

90,000

2) เอกสารและรายงานผลการประเมิน

1) บริหารงานตรวจสอบ

210,000

30,000
300,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
30,000
งบบุคลากร

60,000

100,000

90,000

210,000

30,000
300,000

งบดําเนินงาน
30,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

1) ประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง

61. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลงานของ
มหาวิทยาลัย

1) การจัดเวทีประชาคมโดยการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาป่าชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านพุไทร

60. โครงการส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการ
ตรวจสอบ

1. ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

1. องค์กรมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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150,000
100,000
50,000
800,000
100,000

3) ระบบคลังดิจิทัล (e-library)

4) ปรับปรุงการให้บริการเครือข่ายภายในสํานักฯ (e-library )

5) ระบบฐานข้อมูลการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (e-library)

6) ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

7) ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้าน ICT

800,000
600,000

3) ซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง

4) ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายใน

59,800
16,000
16,000
36,000

3) Big Cleanning Day

4) ประกวดสํานักงานสวยสะอาด

5) ประกวดบ้านสวยด้วยพฤกษา

6) จ้างกําจัดขยะ(รถเก็บขยะ)

1) ดําเนินงานด้านนโยบายและยุทศาสาตร์

158,250

9,127,620

50,000

2) จัดซื้อถังขยะ

67. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงาน

22,200

1) ประกวดพื้นที่สะอาด 6 ครั้ง

200,000

600,000

2) ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารเพชรน้ําหนึ่ง

66. โครงการมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean Campus)

300,000

1) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ามหาวิทยาลัย

2,300,000

300,000

2) การจ้างดูแลระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เดิม)

65. โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัย

300,000

1,800,000

64. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ E - University

1) การพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

30,000

30,000

20,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
20,000

1) อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านบริหารความเสี่ยง

63. โครงการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

2) พัฒนา Web site งานตรวจสอบฯ

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

158,250

9,068,720

36,000

16,000

16,000

59,800

50,000

22,200

200,000

600,000

800,000

600,000

300,000

2,300,000

100,000

800,000

50,000

100,000

150,000

300,000

300,000

1,800,000

30,000

30,000

20,000

งบดําเนินงาน
20,000

58,900

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

กองนโยบายและแผน

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง
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500,000
60,000
180,000
60,000
86,700
120,000
70,000
10,000
150,000
12,000
200,000
200,000
150,000
150,000
80,000
60,000
150,000
320,000
50,000
100,000
120,000
220,000
401,560
523,910
325,000

4) การตรวจสอบข้อเท็จจริง

5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย

6) การป้องกันการเกิดโรคโดยกําจัดยุง

7) การดูแลรักษาลิฟท์ อาคาร 14

8) ความปลอดภัยด้านการจราจร

9) การประชุมคณะกรรมการบริหาร(กบ)

10) จัดหาหนังสือพิมพ์

11) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ

12) จ้างบริการกําจัดแมลง(ปลวก)

13) จัดหาวัสดุสํานักงาน 6 หน่วยงาน

14) จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

15) จัดพิมพ์แบบฟร์อมใบเสร็จรับเงิน

16) การประชุมกรรมการตรวจการจ้างและ e-Action

17) ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและแบบฯ

18) ประชุม คก.กองทุนพัฒนาบุคลากร

19) ประชุม คก.บริหารงานบุคคล

20) การจัดทําวารสารดอนขังใหญ่

21) พัฒนาฝ่ายประชาสัมพันธ์

22) บริหารงานสภาคณาจารย์ ฯ

23) โครงการศึกษาดูงานงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

24) โครงการงานเกษียณอายุราชการ

25) บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา

26) ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงาน

27) บริหารสํานักงานคณบดี

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
1,419,380

3) ซ่อมแซมครุภัณฑ์

2) ให้บริการยานพาหนะส่วนกลาง

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

266,100

523,910

401,560

220,000

120,000

100,000

50,000

320,000

150,000

60,000

80,000

150,000

150,000

200,000

200,000

12,000

150,000

10,000

70,000

120,000

86,700

60,000

180,000

60,000

500,000

งบดําเนินงาน
1,419,380

58,900

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กองพัฒนานักศึกษา

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

ผู้รับผิดชอบ

81

281,320
296,740
292,660
309,190
211,750
700,000
157,180

31) พัฒนาประสิทธิภาพคณะครุศาสตร์

32) การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของคณะ

33) สนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานคณบดี

34) สนับสนุนการจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพ

35) ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของศูนย์

36) พัฒนางานบริหารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

37) พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานสํานักฯ
430,000
13,887,620

297,240

30) การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

38) ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโครงข่ายไร้สาย
รวม

269,740

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
5,000

29) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์

28) ติดตามและประเมินผล

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

430,000
13,828,720

157,180

700,000

211,750

309,190

292,660

296,740

281,320

297,240

269,740

งบดําเนินงาน
5,000

58,900

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

1) พัฒนาบุคลากรด้านนโยบายแผน

รวม

70. โครงการพัฒนาระบบการหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

69. โครงการปรับปรุงระบบการจัดหารายได้จากพันธกิจของมหาวิทยาลัย

68. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

1. ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

50,000
50,000

50,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
งบบุคลากร

50,000
50,000

50,000

ใช้กระบวนการบริหารจัดการ

งบประมาณ
รายจ่าย
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
ใช้กระบวนการบริหารจัดการ

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

2. องค์กรมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได้

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ให้องค์กรมีความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายจ่ายอื่น
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

140,000

3) โครงการก๊ฬาบุคลากร

40,830
350,000
30,000

1) พัฒนาบุคลากรด้านนโยบายแผน

2) จัดอบรมบุคลากรสายสนับสนุน

3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน

1,459,980

80,000

2) ประชุมสัมนาบุคลากรให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ

73. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ

80,000

300,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
งบบุคลากร

30,000

350,000

40,830

1,459,980

140,000

80,000

80,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
ใช้กระบวนการบริหารจัดการ
300,000

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

1) ประชุมสัมนาบุคลากรเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

72. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร

71. โครงการปรับปรุงระบบการสรรหาอาจารย์และการวางแผนอัตรากําลัง

1. ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

ผู้กํากับดูแลยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

3. บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายจ่ายอื่น

กองกลาง

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง
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62,070
77,000
32,000
56,000
50,000
55,000
22,400
17,400
100,000
99,740
102,300

7) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

8) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูลสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

9) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร สู่มืออาชีพ

10) บุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์

11) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ

12) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

13) ศึกษาดูงานหน่วยงานสนับสนุนที่ดี

14) อบรมทักษะการปฏิบัติงานชั้นสูง

15) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

16) งานพัฒนาบุคลากรสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

17) พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

30,000
300,000

2) บุคลากรเข้าร่วมประชุมกับ สกอ.

100,000
100,000

3) อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน

1) พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

100,000

100,000

2) อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสนอผลงานฯ

77. โครงการพัฒนาทักษะการสอน การวัดผล การวิจัยการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

100,000

1) อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

76. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและเสนอผลงานทางวิชาการ

30,000

60,000

1,070,000

1) ประชุมชี้แจงให้ความรู้บุคลากร

75. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงานของบุคลากร

1) อบรมผู้บริหารระดับต้น

1,070,000

48,000

6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

74. โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น

35,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
282,240

5) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ

4) บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมนา

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

100,000

100,000
100,000

100,000

100,000

30,000
300,000

30,000

60,000

1,070,000

1,070,000

102,300

99,740

100,000

17,400

22,400

55,000

50,000

56,000

32,000

77,000

62,070

48,000

35,000

งบดําเนินงาน
282,240

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กองพัฒนานักศึกษา

กองกลาง
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100,000
3,389,980

รวม

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
100,000

1) การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อรองรับการจดลิขสิทธิ์และรับรองคุณภาพงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

78. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อรองรับการจดลิขสิทธิ์และรับรองคุณภาพ

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร

3,389,980

100,000

งบดําเนินงาน
100,000

งบประมาณ
รายจ่าย
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ

86

