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หนวยนับ จํานวน

1. เรงรัดผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู 1. การสรางความ 1. กาวสูความเปนเลิศ 1) รอยละผลงานวิจัยสรางสรรคและนวัตกรรมดาน รอยละ 30 แผนงานสรางความเปนเลิศดานอาหารและการทองเที่ยว 8.6786 4.8482 13.5268

มีความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดดเดนดานอาหาร ดานอาหารและ อาหารและการทองเที่ยวตอผลงานวิจัยทั้งหมด (1) เพิ่มศักยภาพการวิจัยดานอาหารและ 1. โครงการสนับสนุนการวิจัยดานอาหารและการทองเที่ยว 1.5000           1.5000 อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

โดยมุงเนนในสาขาวิชาที่สอดคลองกับ และการทองเที่ยว การทองเที่ยว 2) จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่สรางรายได หลักสูตร 2 การทองเที่ยวและบูรณาการกับการเรียน 2. โครงการสนับสนุนการสรางนวัตกรรมดานอาหาร 0.1230           0.1230 อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

ศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนมุงพัฒนา 3) รอยละของนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาอาหารและ รอยละ 10 การสอน และการทองเที่ยว

นักศึกษาใหมีสุขภาวะที่ดี การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (2) พัฒนาศักยภาพหลักสูตรในกลุมสาขาวิชา 3. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุมสาขา 1.6632           1.6632 อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

2.  สงเสริมการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตาม 4) รอยละของบัณฑิตสาขาดานอาหารและ รอยละ 96 อาหารและและการทองเที่ยว ดานอาหารและการทองเที่ยว

มาตรฐานวิชาชีพและสอดคลองกับความ การทองเที่ยวที่มีงานทําภายใน 1 ป 4. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นดานอาหารและ 0.0120           0.0120 อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

ตองการของประเทศ โดยพัฒนาโรงเรียน 5) จํานวนรายไดจากกลุมสาขาวิชาอาหารและ ลานบาท ≥1.5 การทองเที่ยวที่ไดรับการรับรอง (License) เพื่อหารายได

และวิจัย การทองเที่ยว (3) สรางชื่อเสียงใหไดรับการยอมรับระดับชาติ 5. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพดานอาหาร 1.5500           1.5500 อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

และนานาชาติดานอาหารและการทองเที่ยว 6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 8.6786           8.6786 อ. ดร.เพชรีย กุณาละสิริ

3. เรงรัดใหมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดานการทองเที่ยว

ที่ทันสมัยตามความตองการของตลาด

แรงงานและเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2. การยกระดับคุณภาพ 2. บัณฑิตพรอมทํางาน 6) จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียน TQR จํานวน 2 แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต 0.0000 24.2412 24.2412

4. เรงรัดพัฒนาบุคลากรทุกระดับและนักศึกษา บัณฑิต 7) รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบ รอยละ 75 (4) ยกระดับคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรใหม 7. โครงการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรใหไดรับ 1.5000 1.5000 อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

ใหมีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเขาสู วิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิหลังสําเร็จการศึกษา ใหไดรับการยอมรับการรับรองมาตรฐาน การขึ้นทะเบียน TQR

ประชาคมอาเซียน 8) รอยละของนักศึกษาที่สามารถใชเทคโนโลยี รอยละ 75 TQR

สารสนเทศในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน (5) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดย 8. โครงการผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาโรงเรียนตนแบบ (สาธิตฯ) 1.0000 1.0000 อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

นําเสนอเผยแพร แลกเปลี่ยนผลงาน เนนเรียนรูจากการปฏิบัติ 9. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนน 4.0000 4.0000 อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

9) รอยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผานการประกัน รอยละ 60 (Action Learning) และการเรียนการสอน การเรียนรูจากการปฏิบัติ

คุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป เชิงบูรณาการกับการทํางาน (สหกิจศึกษา) 10. โครงการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษารวมกับสถาน 1.5000 1.5000 อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

10) รอยละบัณฑิตที่สอบผานภาค ก. ของ ก.พ. รอยละ 60 ประกอบการ

(6) พัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีความ 11. โครงการพัฒนาอาจารยดานทักษะทางวิชาการ 1.9621 1.9621 อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

แข็งแกรงทางวิชาการที่สอดรับกับ และกระบวนการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติ

กระบวนการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติ

(7) พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตใหถึงพรอมดวย 12. โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา 3.0379 3.0379 อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

วิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ รวมทั้ง 13. โครงการพัฒนาศูนยระเบียงความคิดสรางสรรค 1.0000 1.0000 อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

คุณธรรมสามารถดํารงตนและชวยเหลือ และนวัตกรรม

เกื้อกูลสังคมได 14. โครงการสรางอัตลักษณและคุณลักษณะของบัณฑิต 3.0000 3.0000 อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

ที่พึงประสงค

15. โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 6.0000 6.0000 อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

16. โครงการพัฒนาทักษะการใช ICT แกนักศึกษา 1.2412 1.2412 อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี

ผูรับผิดชอบนโยบายสภามหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 - 2562) (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําป  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ (ลานบาท)

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด
เปาหมาย 2561

กลยุทธ แผนงาน/งาน/โครงการ เงินแผนดิน เงินรายได รวม

ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงของงบประมาณรายจายตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับนโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 - 2562)

อัตลักษณ : “ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู” เอกลักษณ : มหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับดานอาหารและการทองเที่ยว

ปรัชญา  :  คุณธรรมนําความรู มุงสูสากล

วิสัยทัศน :  ภายในป 2562 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว
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ผูรับผิดชอบนโยบายสภามหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 - 2562) (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําป  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ (ลานบาท)

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด
เปาหมาย 2561

กลยุทธ แผนงาน/งาน/โครงการ เงินแผนดิน เงินรายได รวม

9. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 3. การสรางความ 3. พัฒนาเพื่อกาวเขาสู 11) จํานวนหลักสูตรนานาชาติหรือสองภาษา หลักสูตร 2 แผนงานสรางความเปนสากล 0.0000 2.4241 2.4241

สูองคกรแหงคุณภาพระดับสากล เปนสากล ความเปนสากล 12) รอยละของนักศึกษาผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ รอยละ 50 (8) พัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรนานาชาติ 17. โครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ 0.0400 0.0400 อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

โดยใชกลไกการประกันคุณภาพ CEFR ระดับ B1 หรือสองภาษา หรือสองภาษา

บูรณาการใหเปนสวนหนึ่งของ (9) เพิ่มขีดความสามารถดานภาษาของบุคลากร 18. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย 0.7163 0.7163 อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

กระบวนการบริหารตามหลัก 13) รอยละของอาจารยที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษา รอยละ 80 และนักศึกษา ระหวางประเทศ

ธรรมาภิบาลและปรัชญา อังกฤษ 19. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของ 0.8023 0.8023 อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปสู 14) รอยละของนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด รอยละ 2.5 นักศึกษาและอาจารย

การเปนเมืองมหาวิทยาลัย (10) สรางเครือขายความรวมมือที่หลากหลาย 20. โครงการจัดเตรียมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 0.2610 0.2610 อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

และใชประโยชนจากเครือขายในการเพิ่ม 21. โครงการขับเคลื่อนเครือขายความรวมมือของ 0.6045 0.6045 อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

จํานวนอาจารยและนักศึกษาชาวตางประเทศ คูความรวมมือทั้งในและตางประเทศ

5. สนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทยและตอบสนอง 4. การเพิ่มศักยภาพ 4. ผลิตผลงานวิจัย 15) จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนําไปใช ชิ้น 11 แผนงานเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค 17.9022 4.8482 22.7504

ความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ การวิจัยและ เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประโยชนในการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น (11) สรางระบบบริหารงานวิจัยที่มีผลกระทบ 22. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 0.1600 0.1600 อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

โดยเนนวิจัยในสาขาที่สอดคลองกับ งานสรางสรรค 16) จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เรื่อง 8 ตอทองถิ่น ชุมชนและประเทศ

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนา เผยแพร ในระดับนานาชาตีที่มีคาน้ําหนักเทากับ 1 (12) พัฒนาระบบบมเพาะนักวิจัย 23. โครงการพัฒนานักวิจัย 0.5600 0.5600 อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

นักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการพัฒนางาน 17) รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับ รอยละ 55 (13) สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรือ 24. โครงการสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 17.9022 2.3762 20.2784 อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วิจัยและสรางสรรคนําไปสูการจดทรัพยสิน การพัฒนาทักษะการทําวิจัย งานสรางสรรคที่สามารถนําไปใชประโยชน 25. โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ 1.5490 1.5490 อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ทางปญญา ถายทอดเทคโนโลยีหรือปรับ 18) จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง เรื่อง 5 ตามพันธกิจเพื่อสรางความเขมแข็งของ งานสรางสรรค

ใชกับชุมชนสังคมได (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูล ทองถิ่น ชุมชน และประเทศสามารถตีพิมพ 26. โครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจ 0.2030 0.2030 อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ระดับนานาชาติ เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติที่มีผล มหาวิทยาลัย

19) รอยละของโครงการวิจัยที่สงมอบผลงาน (รายงาน รอยละ 70 กระทบสูง

ฉบับสมบูรณ) ภายในกําหนดสัญญาตอโครงการวิจัยทั้งหมด

20) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ยื่นขอ ชิ้น 2

จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

6. สงเสริม สนับสนุนการบริการ 5. การเรงรัดและยกระดับ 5. กาวสูการเปน 21) รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 40 แผนงานเรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการ 12.5903 2.4241 15.0144

วิชาการ การพัฒนาและถายทอด การใหบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม (14) ใหบริการวิชาการที่รับผิดชอบตอสังคม 27. โครงการหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ (ภายใตแนวคิดการบริหาร 2.2992 0.4841 2.7833 ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

ความรูและเทคโนโลยีในหลาก ที่ตอบสนองความ รับผิดชอบตอสังคม เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา ตอบสนองความตองการของทองถิ่น จัดการโดยใชปญหาและความตองการของชุมชนเปนตัวตั้ง)

หลายรูปแบบที่สอดคลองกับ ตองการของทองถิ่น ทั้งหมด เปนศูนยรวมความคิด (Think Tank) 28. โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1.0000 1.0000 ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

ความตองการของสังคม ชุมชน 22) จํานวนชุมชนหรือองคกรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา มชน/องคก 8 ใหแกสังคม 29. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 2.4438 2.4438 ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

และทองถิ่น 23) จํานวนโรงเรียนกองทุนและโรงเรียนเครือขายที่ไดรับการพัฒ โรงเรียน 25 30. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.6200 1.6200 ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

7. สงเสริม สืบสาน โครงการ 24) จํานวนชุมชนเขมแข็งรูปธรรมตนแบบ ชุมชน 1 31. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษของ 1.5673 1.5673 อ.สรรเสริญ  เลาหสถิตย

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  25) จํานวนชุมชนตนแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน 1 นักเรียนนักศึกษาใหเทียบเทาระดับสากล

นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ 32. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และ 1.0000 1.0000 ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

พอเพียงมาใช และเปนผูนํา โรงเรียนกองทุนการศึกษา

การถายทอดสูสังคม 33. โครงการสนับสนุนการใหบริการวิชาการตามยุทธศาสตร 0.8000 0.8000 ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

8. สงเสริมการสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ

ที่ดีแกเยาวชน นักศึกษา และประชาชน (15) สรางคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของ 34. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อสราง 0.5000 0.5000 ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

ในทองถิ่นเพื่อใหเกิดความตระหนักในการ ทองถิ่นผานกระบวนการเรียน ชุมชนเขมแข็ง

อนุรักษซึ่งคานิยมเอกลักษณ ขนบธรรม การสอนการวิจัย ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

เนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปญญาไทย (16) ยกระดับภูมิปญญาไทยเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 35. โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา 0.2600 0.2400 0.5000 ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

และสรางเครือขายทางวัฒนธรรม และขีดความสามารถในการแขงขัน จากวัตถุดิบในทองถิ่น

เพื่อการอนุรักษ เผยแพรและนําสูสากล (17) สรางคลังปญญาทองถิ่น ที่มีองคความรู 36. โครงการสรางศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น 0.5000 0.5000 ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

วิทยาการผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรม 37. โครงการสงเสริม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1.1000 ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

และภูมิปญญาของ ทองถิ่น 38. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ ครั้งที่ 7 1.2000 1.2000 ผศ.พจนารถ  บัวเขียว



หน้าที� 3

หนวยนับ จํานวน

ผูรับผิดชอบนโยบายสภามหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 - 2562) (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําป  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ (ลานบาท)

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด
เปาหมาย 2561

กลยุทธ แผนงาน/งาน/โครงการ เงินแผนดิน เงินรายได รวม



หน้าที� 4

หนวยนับ จํานวน

ผูรับผิดชอบนโยบายสภามหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 - 2562) (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําป  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ (ลานบาท)

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด
เปาหมาย 2561

กลยุทธ แผนงาน/งาน/โครงการ เงินแผนดิน เงินรายได รวม

6. การปรับปรงระบบ 6. องคกรแหงการเรียนรู 26) จํานวนขององคความรูที่ไดจากกระบวนการจัดการความรู องคความรู 5 แผนงานปรับปรงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูที่มีประสิทธิภา 0.0000 9.6964 9.6964

บริหารจัดการสูองคกร ที่มีประสิทธิภาพสูง (18) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตาม 39. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพ 0.5000 0.5000 อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

เรียนรูที่มี 27) ระดับผลสําเร็จในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษา ระดับ 3 หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ การศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)

ประสิทธิภาพสูง เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) พอเพียง โดยใชกลยุทธสูการปฏิบัติที่ 40. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 2.0000 2.0000 อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

28) คะแนนการประเมินการบริหารเพื่อการกํากับติดตาม คะแนน 4 เปนเลิศ (Advanced Execution 

ผลลัพธตามพันธกิจ Premium) ซึ่งมี ระบบการประกันคุณภาพ

29) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ระดับ ≥4.51 เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ

ที่มีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย (19) เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรดวย 41. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและจัดการความรู 0.8000 0.8000 ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

30) ระดับผลสําเร็จในการดําเนินการตามโครงการ ระดับ 3 กระบวนการจัดการความรู 42. โครงการพัฒนาผูบริหารมืออาชีพ 0.8000 0.8000 ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean (20) พัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นฐาน (Common 43. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.0000 2.0000 อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี

University) Data Set) และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มุงสู สังคมดิจิทัล (Digital  Economy)

และ E-University

(21) พัฒนามหาวิทยาลัย ใหนาอยู มุงสูการ 44. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเขียวสะอาด 2.5964 2.5964 ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน

เปน Green and Clean University 

(23) สงเสริมการนํากลยุทธการตลาดอุดมศึกษา 45. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและสรางภาพลักษณ 1.0000 1.0000 อ.เมธาวิน สาระยาน

เพื่อสรางรายไดและ ภาพลักษณองคกร ขององคกร

39.1711 48.4822 87.6533รวมทั้งสิ้น



5

ตารางที่  5  งบประมาณรายจายตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน แนวทางการจัดสรรโครงการ และกิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

1. แผนงานสรางความเปนเลิศดานอาหารและการทองเที่ยว

1.1 เพิ่มศักยภาพการวิจัยดานอาหารและการทองเที่ยวและบูรณาการกับการเรียนการสอน -                       1,623,000          1,623,000        

1] โครงการสนับสนุนการวิจัยดานอาหารและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       1,500,000          1,500,000        อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

รวม -                       1,500,000          1,500,000        

วัตถุประสงค 1) การพัฒนาคูมือและเสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (สกุลชางเมืองเพชร) จีน-อังกฤษ-ไทย 70,000                70,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยดานอาหารและการทองเที่ยว 2) การพัฒนาคูมือภาษาเกาหลีเพื่อการรองรับในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ ในเขตอําเภอชะอําและหัวหิน ในฐานะแหลงทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติ                 50,000 50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ที่มีการนําไปใชประโยชน 3) การสรางสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และชาติพันธุ ในรูปแบบภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย อําเภอหนองหญาปลอง                  50,000 50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตัวชี้วัด 4) การพัฒนาคูมือผานแอปพลิเคชั่น สําหรับผูใหบริการสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย                 50,000 50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

[1] รอยละของผลงานวิจัยดานอาหารและการทองเที่ยว รอยละ 30 5)  การพัฒนาตนแบบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจากมะพราวในเขตอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ               120,000 120,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตองานวิจัยทั่งหมด 6) ผลการเสริมสมุนไพรเชิงตํารับเครื่องตมยําในอาหารไกเนื้อตอสมรรถภาพ 
(ควรนําผลการวิจัยงบ วช. 59 มาพัฒนาสูเชิงพาณิชย)                 50,000 50,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

[2] รอยละของงานวิจัยดานอาหารและการทองเที่ยวที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 50 7) ชุดโครงการแอปพลิเคชั่นสําหรับการทองเที่ยว (สั่งซื้อสินคา PBRU พระราชดําริ เกษตร) เชิงวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี               180,000 180,000            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[3] รอยละของผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชน รอยละ 20 8) การพัฒนาผลิตภัณฑ PBRU BRAND               930,000 930,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2] โครงการสนับสนุนการสรางนวัตกรรมดานอาหาร มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       123,000            123,000          อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

และการทองเที่ยว รวม -                       123,000            123,000          

วัตถุประสงค 1) เขียนแผนที่ทองเที่ยวดวยโปรแกรม VISIO 30,000                30,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรมดานอาหารและการทองเที่ยวที่เกิดจากการ 2) การอบรมและฝกภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงานตอนรับของสายการบินนานาชาติ (ground and in-flight service) ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบ                  30,000 30,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตอยอดงานวิจัยหรือการจัดการเรียนการสอน 3) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานอาหารและการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการวิจัย                 28,000 28,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด 4) การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากน้ําตาลโตนด "ไอศกรีมเชอรเบทน้ําตาลสดลดพลังงานใยอาหารสูง"                 35,000 35,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

[1] จํานวนนวัตกรรมดานการทองเที่ยว ชิ้น 1

[2] จํานวนนวัตกรรมดานอาหาร ชิ้น 1

1.2 พัฒนาศักยภาพหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาอาหารและและการทองเที่ยว

3] โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุมสาขา มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       1,663,200          1,663,200        อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

ดานอาหารและการทองเที่ยว รวม -                       1,663,200          1,663,200        

วัตถุประสงค 1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเปนเลิศดานอาหารและการทองเที่ยว (เนนตําราภาษาไทย-ภาษาตางประเทศ) 100,000              100,000            สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูผานการปฏิบัติ 2) การพัฒนาการเรียนการสอนผานระบบฟารมอัจฉริยะ Hydroponics ปที่ 2 70,000                70,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

[2] เพื่อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับ 3) การพัฒนาการเรียนการสอนผานระบบฟารมอัฉริยะเมลอนเพื่อการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ Food and Tourism Cluster 100,000              100,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิธีการเรียนการสอน 4) การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงดานการทองเที่ยวและการโรงแรม 50,000                50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตัวชี้วัด 5) การอบรมจริยธรรมและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นเมืองเพชร 30,000                30,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

[1] ระดับความสําเร็จในการพัฒนากระบวนรียนการสอน ขอ 4 6) การฝกทักษะทางวิชาการดานการทองเที่ยวและการโรงแรม 50,000                50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ก. มีระบบและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 7) การฝกปฏิบัติดานศิลปะการตกแตงสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 40,000                40,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ข. มีกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ 8) การจัดหาอุปกรณเพื่อภาคปฏิบัติการและการบริการงานแมบาน 60,000                60,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ค. มีสื่อ อุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับกลวิธีในการสอน 9) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนดานการทองเที่ยวและโรงแรม 1,163,200            1,163,200         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ง มีการกํากับ ติดตาม การสอนของอาจารยอยางเปนระบบ

จ มีการฝกปฏิบัติหรือมีการโอนถายหนวยกิตรายวิชาในกลุมสาขาอาหารและ

การทองเที่ยวกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ (ฝกปฏิบัติ/โอนถายหนวยกิต)

[2] ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยวสูงขึ้น รอยละ 50

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

4] โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นดานอาหารและ มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       12,000              12,000            อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

การทองเที่ยวที่ไดรับการรับรอง (License) เพื่อหารายได รวม -                       12,000              12,000            

วัตถุประสงค 1) การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสรางรายได 12,000                12,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อเพิ่มรายไดจากการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นดานอาหารและ

การทองเที่ยว

ตัวชี้วัด

[1] จํานวนผูเขาอบรมในหลักสูตรระยะสั้นดานอาหารและการทองเที่ยว คน 200

[2] ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฯ ระดับ >3.51

[3] จํานวนรายไดจากการอบรมหลักสูตรระยะสั้น บาท >150,000

1.3 สรางชื่อเสียงใหไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานอาหาร

และการทองเที่ยว

5] โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพดานอาหาร มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       1,550,000          1,550,000        อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

รวม -                       1,550,000          1,550,000        

วัตถุประสงค 1) การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติระดับ 1 สาขาผูประกอบอาหารไทยของนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและโภชนาการประยุกตและสาขาเทคโนโลยีและศิลปะกา 70,000                70,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษากลุมสาขาวิชาดานอาหารและ 2) การแขงขันทักษะทางวิชาชีพดานอาหารระดับชาติและนานาชาติ 200,000              200,000            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การทองเที่ยวใหเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต 3) เทคนิคการตัดหั่นแตงเนื้อสัตวตามหลักสากลเพื่อใชในการประกอบอาหารตะวันตกสําหรับงานโรงแรม 20,000                20,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด 4) การเขารวมการแขงขันดานอาหารระดับชาติและนานาชาติสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต 60,000                60,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[1] จํานวนรางวัลการแขงทักษะวิชาชีพและวิชาการระดับชาติ รางวัล 15 5) การเขารวมจัดประชุมวิชาการการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 100,000              100,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ที่นักศึกษากลุมสาขาดานอาหารและการทองเที่ยวไดรับ 6) การพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพการผลิตอาหารตนน้ํา 300,000              300,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

[2] จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนรูจากประสบการณตรงในสถานที่จริง หลักสูตร 10 7) การพัฒนาและปฏิบัติการสรางเสนทางสิงขร-มะริดเพื่อเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการระหวางประเทศ (สองภาษา) 100,000              100,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

8) การฝกปฏิบัติการเสนทางทองเที่ยวตามระเบียบกรมการทองเที่ยวเพื่อการรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศกอาชีพ 50,000                50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9) การเปนเจาภาพการประชุมและการแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขายคณบดีคณะเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและการนํานักศึกษาเขารวมกา 650,000              650,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6] โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน มหาวิทยาลัยจัดสรร 8,678,600          -                       8,678,600        อ. ดร.เพชรีย กุณาละสิริ

ดานการทองเที่ยว รวม 8,678,600          -                       8,678,600        

วัตถุประสงค 1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว 8,678,600            -                        8,678,600         คณะพยาบาลศาสตร

หลักการเหตุผล เพื่อการสงเสริม การสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดนและ

มีมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวให

มีคุณภาพเพื่อเปนฐานเศรษฐกิจหลักใหกับประเทศ

ตัวชี้วัด

[1] จํานวนผูเขาอบรมพัฒนาศักยภาพดานบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือ คน 1,000

[2] รอยละบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมมีทักษะในการใหบริการดานการแพทยแผนไท รอยละ 80

2. แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต

2.1 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหมใหไดรับการยอมรับ

การรับรองมาตรฐาน TQR

7] โครงการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรใหไดรับ มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       1,500,000          1,500,000        อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

การขึ้นทะเบียน TQR รวม -                       1,500,000          1,500,000        

วัตถุประสงค 1) เปดบานอาหารและโภชนาการประยุกต 11,600                11,600             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[1] เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสนองนโยบาย Thailand 4.0 2) กระบวนการรับนักศึกษา (TCAS) ปการศึกษา 2561 13,500                13,500             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[2] เพื่อปรับปรุงหลักสูตรเกาตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 3) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 4,900                 4,900               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[3] เพื่อพัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่สามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษา 4) แนะแนวการศึกษาตอคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 90,000                90,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[4] เพื่อลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาปจจุบัน 5) พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน 40,000                40,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด 6) การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารสมัยใหม 30,000                30,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] จํานวนหลักสูตรใหมและปรับปรุงใหสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 หลักสูตร 8 7) เตรียมความพรอมพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน TQR 27,200                27,200             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[2] จํานวนหลักสูตรปจจุบันที่ใชมาแลวมากกวา 5 ป ไดรับการ หลักสูตร 29 8) SMART Admission แนะแนวศึกษาตอของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 42,800                42,800             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 9) การปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 30,000                30,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

[3] ระดับความสําเร็จในการบริหารหลักสูตรแบบกลุมสาขาวิชา ระดับ 3 10) กิจกรรม การแนะแนวการเขาศึกษาตอคณะครุศาสตร  40,000                40,000             คณะครุศาสตร

ก. มีการจัดกลุมสาขาวิชาตามแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย 11) การพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรใหไดรับการขึ้นทะเบียน TQR หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 40,000                40,000             คณะครุศาสตร

ข. มีการกําหนดรูปแบบและโครงสรางการบริหารกลุมสถานที่เปน 12) ฝกปฏิบัติการบริการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 10,000                10,000             คณะครุศาสตร

รูปธรรม 13) การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  30,000                30,000             คณะครุศาสตร

ค. มีการจัดทําคูมือการบริหารวิชาการแบบกลุมสาขาวิชา 14) พัฒนาหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐาน TQF 270,000              270,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

[4] นักศึกษารับเขาเทียบกับแผนการรับนักศึกษา รอยละ 80 15) พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาระบาดวิทยา และแขนงวิชาการสงเสริมสุขภาพ 50,000                50,000             คณะพยาบาลศาสตร

[5] ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา ขอ 4 16) แนะแนวการเขาศึกษาตอคณะพยาบาลศาสตร (สาธารณสุขศาสตร แพทยแผนไทย สุขภาพและความงาม) 80,000                80,000             คณะพยาบาลศาสตร

ก. มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 17) ปรับปรุงระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สูการขึ้นทะเบียนTQR
 90,000                90,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข. มีการนําระบบและกลไกการรับนักศึกษาสูการปฏิบัติ 18) การพัฒนาหลักสูตรใหมระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการขนสง 40,000                40,000             คณะวิทยาการจัดการ

ค. มีการประเมินและปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา 19) แนะแนวการศึกษาตอคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2561 70,000                70,000             คณะวิทยาการจัดการ

ง. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 20) การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 20,000                20,000             คณะวิทยาการจัดการ

จ. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการรับนักศึกษา 21) การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากสภาวิศวกร (หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา) 100,000              100,000            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

[6] อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาลดลง รอยละ <10 22) แนะแนวการศึกษา ปการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท 20,000                20,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

[7] จํานวนหลักสูตรที่ผานการประเมินคุณภาพและที่ไดรับการรับรองโดย สกอ. รอยละ 70 23) แนะแนวการเขาศึกษาตอคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2561 50,000                50,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24) ประชุมสัมมนาทบทวนการบริหารหลักสูตรแบบกลุม Cluster 300,000              300,000            สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2.2 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนเรียนรูจากการปฏิบัติ

 (Action Learning) และการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (สหกิจศึกษา)

8] โครงการผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาโรงเรียนตนแบบ (สาธิตฯ) มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       1,000,000          1,000,000        อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

รวม -                       1,000,000          1,000,000        

วัตถุประสงค 1) พัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 80,000                80,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ 2) เสริมศักยภาพนักศึกษาครู ชั้นป 1-5  เพื่อความเปนครูดี ครูเกง  820,000              820,000            คณะครุศาสตร

[2] เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพ 3) โครงการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ Thailand 4.0 ใหกับครูสังกัดโรงเรียนในโครงการกองทุนเพื่อการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 100,000              100,000            โรงเรียนสาธิตฯ

ตัวชี้วัด

[1] จํานวนสาขาวิชาชีพครูที่มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนตนแบบ จํานวน 12

[2] ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต ฯ ขอ 6

ก. มีแผนกลยุทธของโรงเรียน

ข. มีการนําแผน ฯ ไปสูการปฏิบัติ

ค. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินแผนฯ

ง. มีผลจากการปรับปรุงแผนอยางชัดเจน

จ. มีผลการรับนักเรียนเปนไปตามแผนการรับ

ฉ. ผานเกณฑการประเมินคุณภาพ ฯ

9] โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนน มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       4,000,000          4,000,000        อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

การเรียนรูจากการปฏิบัติ รวม -                       4,000,000          4,000,000        

วัตถุประสงค 1) คายวิทยาศาสตร 104,150              104,150            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนที่เนนการเรียนรูผานการปฏิบัติ 2) สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติประจําป 2561 295,850              295,850            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด 3) ฝกปฏิบัติการสอนนักศึกษาสรางสื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง 38,950                38,950             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] ระดับความสําเร็จในการพัฒนากระบวนรียนการสอน Active Learning ขอ 4 4) การพัฒนาทักษะดวยแผนภาพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12,000                12,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก. มีระบบและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 5) การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7,000                 7,000               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข. มีกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ 6) การฝกทักษะทางคณิตศาสตรแบบ STEM Edu สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 20,000                20,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค. มีสื่อ อุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับกลวิธีในการสอน 7) ฝกปฏิบัติสรางนวัตกรรมดิจิทัลสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต 71,050                71,050             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ง มีการกํากับ ติดตาม การสอนของอาจารยอยางเปนระบบ 8) ฝกปฏิบัติสรางชิ้นงานดวยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 40,000                40,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[2] จํานวนหนวยงานที่มีการนํา STEM Edu มาใชในการเรียนการสอน หนวยงาน 4 9) อบรมเชิงปฏิบัติการสรางแอพพลิเคชั่นดวย App inventor 2 สําหรับนักศึกษาคอมพิวเตอรประยุกต 25,000                25,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[3] ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน ระดับ >4.00 10) อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานการสอนใบรับรองความสามารถของ Microsoft office Specialist Excel 36,000                36,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



9

งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

ของมหาวิทยาลัย 11) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการเปนผูตัดสินกีฬากรีฑา 28,000                28,000             คณะครุศาสตร
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

[4] จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติ เรื่อง 8 12) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬา คริกเก็ต 25,000                25,000             คณะครุศาสตร

13) กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเปนผูตัดสินฟุตซอล 25,000                25,000             คณะครุศาสตร

14) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการเปนผูตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 28,000                28,000             คณะครุศาสตร

15) การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูดวย Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
 40,000                40,000             คณะครุศาสตร

16) การเรียนรูรวมกันกับสถานศึกษาดวยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) : ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21”
 17,000                17,000             คณะครุศาสตร

17) กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอน Stem Education ใหแกนักศึกษาครูปฐมวัย 30,000                30,000             คณะครุศาสตร

18) คายปฏิบัติการผลิตงานสารนิทัศนสูการเรียนการสอนของนักศึกษาครูปฐมวัย 17,000                17,000             คณะครุศาสตร

19) อบรมเชิงปฏิบัติการดวย The Teaching Project-Based Learning สําหรับนักศึกษาครู 30,000                30,000             คณะครุศาสตร

20) กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 25,000                25,000             คณะครุศาสตร

21) กิจกรรม การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงวิชาการเปนผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม 45,000                45,000             คณะครุศาสตร

22) อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ STEM Education ของนักศึกษาสาขาพลศึกษา 40,000                40,000             คณะครุศาสตร

23) การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจีนยานเยาวราช เพื่อพัฒนา Action Learning active learning คายเพื่อพัฒนา active learning 75,000                75,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

24) ฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจําลองสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 52,500                52,500             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

25) English Camp และละครภาษาอังกฤษเพื่อฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจําลอง 52,500                52,500             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

26) คายพัฒนาสื่อศิลปะสรางสรรคในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน 40,000                40,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

27) ฝกปฏิบัติทักษะเพื่อการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา 55,000                55,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

28) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ 50,000                50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

29) ฝกปฏิบัติการแสดงผลงานทางดนตรีและนาฏศิลป 50,000                50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

30) เรียนรูการปฏิบัติงานผานสํานักพิมพจีนและเสนทางวัฒนธรรมเชื้อสายไทยจีน ยานเยาวราชเพื่อพัฒนา active learning 40,000                40,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

31) การเรียนรูเชิงปฏิบัตินักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรเกี่ยวกับ "การปกครองทองถิ่นแบบพิเศษ" เมืองพัทยา 50,000                50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

32) การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 30,000                30,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

33) เรียนรูจากการปฏิบัติดานกฎหมายจากศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด 50,000                50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

34) ฝกปฏิบัติเรียนรูนักพัฒนาชุมชนมืออาชีพ 50,000                50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

35) สิ่งแวดลอมและตามธรรมชาติดานศิลปะและการออกแบบ 40,000                40,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

36) การเรียนรูเชิงปฏิบัติการรวมกับชุมชนดวยหลัก “บวร” ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 30,000                30,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

37) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตรรวมกับหองสมุด 35,000                35,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

38) การเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ (IPE) (ENG) ของนักศึกษา 20,000                20,000             คณะพยาบาลศาสตร

39) บูรณาการการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการกับรายวิชาจิตวิทยาและการสงเสริมสุขภาพจิตดวยศาสตรแพทยแผนไทย 40,000                40,000             คณะพยาบาลศาสตร

40) การเรียนรูเชิงปฏิบัติการทํายาสมุนไพรตํารับแพทยแผนไทยของนักศึกษา 83,070                83,070             คณะพยาบาลศาสตร

41) การพัฒนาหองเรียนแบบ Active learning classroom : Pre-Clinic แพทยแผนไทย 156,930              156,930            คณะพยาบาลศาสตร

42) พัฒนาการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงแบบ Action learning คณะเทคโนโลยีการเกษตร 325,000              325,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

43) การพัฒนาทักษะวิชาชีพเกษตรโดยใชรูปแบบบริษัทจําลอง 25,000                25,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

44) การเรียนรูเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูประกอบการรุนเยาวดวยกลยุทธการตลาดดิจิทัล 120,000              120,000            คณะวิทยาการจัดการ

45) การเรียนเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตนวัตกรรมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3D สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 50,000                50,000             คณะวิทยาการจัดการ

46) การเรียนรูเชิงปฏิบัติการดานวิทยุโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียงหลักสูตรนิเทศศาสตร 60,000                60,000             คณะวิทยาการจัดการ

47) การเรียนรูเชิงปฏิบัติการการสรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหม (Young & Smart Accountants) 70,000                70,000             คณะวิทยาการจัดการ

48) การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานวิศวกรรมศาสตร 39,700                39,700             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

49) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของนักศึกษา 50,000                50,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

50) การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูลนักศึกษา 30,000                30,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

51) การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม 30,000                30,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

52) ฝกปฏิบัติดานการออกแบบแผนวงจรพิมพและการเขียนชุดคําสั่งสําหรับแผนวงจรพิมพเพื่อการสื่อสารขอมูลของนักศึกษา 24,900                24,900             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

53) ฝกปฏิบัติการเขาสายสัญญาณ เพื่อการแขงขันสุดยอดฝมือสายสัญญาณของนักศึกษา 29,940                29,940             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

54) การอบรมเชิงปฏิบัติการดานสถาปตยกรรมและการออกแบบ (Architectural and Design Education) 45,460                45,460             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

55) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตามความตองการของหลักสูตร 500,000              500,000            สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

56) พัฒนาระบบหองสมุดเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) (เพิ่มเติม) 600,000              600,000            สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

10] โครงการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษารวมกับสถาน มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       1,500,000          1,500,000        อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

ประกอบการ รวม -                       1,500,000          1,500,000        

วัตถุประสงค 1) พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ 144,500              144,500            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูโดยปฏิบัติงานจริงรวมกับสถานประกอบการ 2) พัฒนาทักษะดานการกําหนดรายการอาหาร  ออกแบบลักษณะเพื่อการคํานวนตนทุน 32,000                32,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด 3) อบรมและทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ  ดานการประกอบอาหารของนักศึกษาชั้นปที่ 4 โดยชมรมพอครัวชะอํา  หัวหิน 23,500                23,500             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[1] ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษารวมกับ ขอ 5 4) ความรวมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษากับกับสถานประกอบ 100,000              100,000            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานประกอบการ 5) ความรวมมือในการพัฒนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูกับโรงเรียนเครือขาย จังหวัดเพชรบุรี 100,000              100,000            คณะครุศาสตร

ก. มีการทําความตกลง (MOU) กับสถานประกอบการอยางนอย 6) ความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพรอมสูการทํางานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร "ความสําเร็จในการทํางานสรางดวยตัวคุณเอง" 200,000              200,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รอยละ 50 ของหลักสูตร 7) แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารหลักสูตรและบันทึกความรวมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  20,000                20,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ข. มีการดําเนินกิจกรรมตาม MOU ผานรูปแบบ WIL 8) การสรางความรวมมือดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและผลิตสื่อการเรียนการสอนศิลปะระหวางสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับโรงเรียนวัดนาพรม (มน 25,000                25,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ค. มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม MOU 9) คายปฏิบัติการเรียนรูวิชาการ กาวยางตามรอยพอของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม (โครงการตอเนื่อง) 30,000                30,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ง. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการดําเนินกิจกรรม 10) ความรวมมือดานดนตรีและนาฏศิลปกับโรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา (MOU) 25,000                25,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จ. ผลการมีงานทําของบัณฑิตในสาขาที่รวมกับสถานประกอบการ 11) ความรวมมือดานวิชาการับบริษัท P&A International Law และโรงแรมสิตธานี 30,000                30,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สูงกวาคาเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย 12) เสริมทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนรวมกับบริษัท แคล-คอมพ อิเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 20,000                20,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

13) การเรียนรูของอาจารยและนักศึกษารวมกับศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ(ดานนวัตศิลปไทย) 25,000                25,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

14) ความรวมมือดานวิชาการรวมกับศูนยศึกษาและพัฒนาจังหวัดแพชรบุรี 25,000                25,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

15) ความรวมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน 100,000              100,000            คณะพยาบาลศาสตร

16) การเรียนรูและการฝกปฏิบัติงานในฟารมจริงของสถานประกอบการธุรกิจเอกชน 220,000              220,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

17) การเรียนรูเชิงปฏิบัติการดานการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (รวมกับ บิ๊กซี แม็คโคร อิชิตันแลนด เซ็นทรัลอีสวิลล) 45,000                45,000             คณะวิทยาการจัดการ

18) ความรวมมือดานวิชาการกับบริษัทกังวานโพลีเอสเตอร จํากัด ของแขนงวิชาการจัดการ 15,000                15,000             คณะวิทยาการจัดการ

19) การเรียนรูเชิงปฏิบัติการโครงการพิเศษดานคอมพิวเตอร สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจกับบริษัท IMD จํากัด 45,000                45,000             คณะวิทยาการจัดการ

20) ความรวมมือดานวิชาการและฝกประสบการณวิชาชีพกับบริษัทสมาชิกของ BNI (Bunisiness Network International) แขนงวิชาการตลาด 20,000                20,000             คณะวิทยาการจัดการ

21) ความรวมมือดานวิชาการและฝกประสบการณวิชาชีพกับบริษัท แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 35,000                35,000             คณะวิทยาการจัดการ

22) ความรวมมือดานวิชาการและฝกประสบการณวิชาชีพกับบริษัท นักเบศรการบัญชีและตรวจสอบ จํากัด สาขาการบัญชี 20,000                20,000             คณะวิทยาการจัดการ

23) ความรวมมือดานวิชาการและฝกประสบการณวิชาชีพกับบริษัท Amphitheatre เวทีกลางแจง ซิเคดามารเก็ต สาขานิเทศศาสตร 20,000                20,000             คณะวิทยาการจัดการ

24) การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษารวมกับสํานักพัฒนาบุคลากรดานพลังงาน กระทรวงพลังงาน (Work Integrated Learning : WIL) ดานพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 55,700                55,700             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25) ความรวมมือพัฒนาการเรียนรูรวมกับบริษัท แคล-คอมพ อีเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 35,000                35,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26) ความรวมมือดานวิชาการกับบริษัท เอนเนอรจีเซิฟ จํากัด เพื่อดําเนินการสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 20,000                20,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

27) ความรวมมือทางวิชาการกับ บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไทย จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท ชารป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาเท 15,160                15,160             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28) การทําความรวมมือกับ บริษัท Pilaster Studio Design เพื่อดําเนินการสหกิจศึกษา สาขาวิชาสถาปตยกรรม   ภายใน 20,000                20,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29) ความรวมมือกับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อดําเนินการสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20,230                20,230             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30) ความรวมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการดานเทคโนโลยีการผลิต 13,910                13,910             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.3 พัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีความแข็งแกรงทางวิชาการที่สอดรับ

กับกระบวนการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติ

11] โครงการพัฒนาอาจารยดานทักษะทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       1,962,100          1,962,100        อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

และกระบวนการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติ รวม -                       1,962,100          1,962,100        

วัตถุประสงค 1) พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติ 150,000              150,000            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อใหคณาจารยมีทักษะทางวิชาการการสอนและสื่ออิเล็คทรอนิกสของคณาจารย 2) อบรมทักษะการสอนดวยภาษาอังกฤษและการสรางสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 106,100              106,100            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด 3) ฝกปฏิบัติการทักษะวิชาชีพดานคอมพิวเตอรเฉพาะทางเพื่อหองสื่ออิเล็กทรอนิกส 60,000                60,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส คน  1:1 4) อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ CBL ของอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000                40,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5) การสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชในการเรียนการสอนของอาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  40,000                40,000             คณะครุศาสตร

6) พัฒนาและสรางสื่อการเรียนการสอน e-learning สําหรับอาจารยคณะครุศาสตร 37,800                37,800             คณะครุศาสตร

7) การพัฒนาทักษะการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาดวยกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติและแนว STEM Education ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 40,000                40,000             คณะครุศาสตร

8) อบรมเชิงปฏิบัติการทําผลงานวิชาการ เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยคณะครุศาสตร 30,000                30,000             คณะครุศาสตร

9) การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ Active learning คณะเทคโนโลยีการเกษตร 128,300              128,300            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

10) อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและการจัดการความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (ผศ./รศ.) 241,300              241,300            คณะพยาบาลศาสตร
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11) การพัฒนาปฏิบัติการเขียนและการนําเสนอบทความทางวิชาการดานพลังงานระดับชาติ 47,100                47,100             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสและการสอนแบบ Active    Learning : Technology driven-learning 41,000                41,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13) การพัฒนาเชิงปฏิบัติการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของอาจารย 36,200                36,200             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนิเทศสหกิจศึกษาและสื่ออิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 50,000                50,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15) การพัฒนาและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 41,000                41,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16) การอบรมเชิงปฏิบัติการดานทักษะวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟาและสื่ออิเล็กทรอนิกสของอาจารย 31,000                31,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17) การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอสิกสของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 126,800              126,800            คณะวิทยาการจัดการ

18) การพัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) ของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 35,000                35,000             คณะวิทยาการจัดการ

19) พัฒนาทักษะการสอนกรณีศึกษาดานบริหารุรกิจ (Case study) สูบทเรียนออนไลนของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 50,000                50,000             คณะวิทยาการจัดการ

20) การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสของอาจารยสําหรับการเรียนการสอนคณะมนุษย 53,400                53,400             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

21) อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเอกสารประกอบการสอนและตําราเปนภาษาอังกฤษ 100,000              100,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

22) การพัฒนาทักษะการสอนโดยใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 50,000                50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

23) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางจรรยาบรรณแหงวิชาชีพอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30,000                30,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

24) พัฒนาทักษะการสอนแบบ Action learning ของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 238,000              238,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

25) การจัดการความรูจากการเรียนจากการปฏิบัติของอาจารยกลุมวิชาชีพครู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 50,000                50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

26) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และการเผยแพรผลงานวิชาการ 109,100              109,100            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2.4 พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตใหถึงพรอมดวยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ 

รวมทั้งคุณธรรม สามารถดํารงตนและชวยเหลือเกื้อกูลสังคมได

12] โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       3,037,900          3,037,900        อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

รวม -                       3,037,900          3,037,900        

วัตถุประสงค 1) การพัฒนาทักษะดานอาหารโดยเชฟมืออาชีพ 30,600                30,600             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถทางวิชาการในวิชาชีพ 2) เตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ 54,400                54,400             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด 3) เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษา 77,520                77,520             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[1] จํานวนรางวัลที่ไดรับจากการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ รางวัล 20 4) เตรียมความพรอมกอนสอบบรรจุครู 55,150                55,150             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[2] รอยละของนักศึกษาที่ผานการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ รอยละ 50 5) เตรียมความพรอมวิชาคณิตศาสตรกอนสอบบรรจุ 39,830                39,830             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6) ประกวดแขงขันและนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา 68,000                68,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7) การนําเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (NCTIM) ของนักศึกษา 80,000                80,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

8) การฝกทักษะเพื่อเสริมทักษะวิชาชีพทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรตามหลักสูตรฉบับปรับปรุงปการศึกษา 2559 ภายใตมาตรฐาน ACM และนโยบาย Thailand 4.0 60,000                60,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

9) การเตรียมความพรอมวิชาคอมพิวเตอร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม 20,000                20,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

10) การเตรียมความพรอมการแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ ปการศึกษา 2560 32,000                32,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

11) อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานสอบใบรับรองความสามารถ Microsot word 37,900                37,900             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

12) พัฒนาทักษะทางปฐมวัยสูความเปนเลิศทางวิชาการใหแกนักศึกษา 50,000                50,000             คณะครุศาสตร

13) พัฒนาทักษะกีฬากระบี่กระบอง และดาบไทยเพื่อความเปนเลิศ 70,000                70,000             คณะครุศาสตร

14) พัฒนาทักษะการแขงขันทางวิชาการของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (พ.จ.น.ก.) ปการศึกษา 2560 72,000                72,000             คณะครุศาสตร

15) แขงขันทักษะวิชาการ ระดับชาติของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 528,600              528,600            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

16) พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการแขงขันระดับชาติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. 60,000                60,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

17) พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการแขงขันระดับชาติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 45,000                45,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

18) พัฒนาทักษะดานศิลปะ (จิตรกรรม, ประติมากรรม) เพื่อการประกวดแขงขันทักษะระดับชาติและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 50,000                50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

19) พัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทยเพื่อการแขงขันทักษะระดับชาติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 40,000                40,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

20) การพัฒนาทักษะดนตรีไทยเพื่อการแขงขันทักษะระดับชาติ 78,000                78,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

21) อบรมความรูทางภาษาจีนHSKสูการแขงขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 40,000                40,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

22) พัฒนาศักยภาพดานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมสูการฝกประสบการณวิชาชีพและการสอบเขารับราชการ 70,000                70,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

23) เขียนตอบขอสอบกฎหมาย 15,000                15,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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24) พัฒนาทักษะดานการประกวดและการนําเสนอผลงานออกแบบ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 50,000                50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

25) การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา 50,000                50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

26) อบรมทักษะดานระบบความปลอดภัยของอาหาร (BRCและสารที่กอใหเกิดภูมิแพในอาหาร)  ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 30,000                30,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

27) การพัฒนาทักษะเครื่องยนตทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 19,000                19,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

28) ปรับความรูพื้นฐาน และเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 162,500              162,500            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

29) การเสริมสรางทักษะและเทคนิคการสอนเพื่อความเปนครูเกษตรในยุคไทยแลนด 4.0
 15,000                15,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

30) การพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธ 100,000              100,000            สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

31) การแขงขันทักษะวิชาการทางดานนิเทศศาสตรระดับชาติและนานาชาติ 50,000                50,000             คณะวิทยาการจัดการ

32) พัฒนาทักษะทางวิชาการดานบริหารธุรกิจและการแขงขันทักษะวิชาการ พจนก. สัมพันธ ปการศึกษา 2560 113,900              113,900            คณะวิทยาการจัดการ

33) พัฒนาทักษะทางวิชาการและการแขงขันทักษะการบัญชีระดับชาติ 50,000                50,000             คณะวิทยาการจัดการ

34) พัฒนาทักษะทางวิชาการและแขงขันทักษะทางการตลาดระดับชาติ 60,000                60,000             คณะวิทยาการจัดการ

35) การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรดวยการใช Bootstrap และเหมืองขอมูลขนาดใหญสูการแขงขันทักษะคอมพิวเตอรระดับชาติ 50,000                50,000             คณะวิทยาการจัดการ

36) การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ป.โท) 30,000                30,000             คณะวิทยาการจัดการ

37) พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร การแขงขันทักษะวิชาการระดับชาติ 62,800                62,800             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

38) พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการดานระบบการออกแบบฐานขอมูล ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 20,000                20,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

39) การเตรียมความพรอมกอนสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 84,700                84,700             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

40) การเพิ่มทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเทคโนโลยีไฟฟาของนักศึกษา 13,520                13,520             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

41) การเตรียมความพรอมนักศึกษาดานการสรางนวัตกรรมและนําเสนองานวิจัย 25,000                25,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

42) การพัฒนาทักษะวิชาการดานการออกแบบงานสถาปตยกรรมภายในแบบ Universal Design ของนักศึกษา 18,000                18,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

43) เตรียมความพรอมกอนสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 40,600                40,600             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

44) อบรมเชิงปฏิบัติการการจําลองเสมือนจริงวิธีไฟไนตเอลิเมนต ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ครั้งที่ 3 11,780                11,780             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

45) อบรมเชิงปฏิบัติการดานพยาบาล แพทยแผนไทยและสาธารณสุขเพื่อการแขงขันทักษะวิชาการระดับชาติ 107,100              107,100            คณะพยาบาลศาสตร

46) แขงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5 140,000              140,000            คณะพยาบาลศาสตร

47) พัฒนาความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาแพทยแผนไทย 60,000                60,000             คณะพยาบาลศาสตร

13] โครงการพัฒนาศูนยระเบียงความคิดสรางสรรค มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       1,000,000          1,000,000        อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

และนวัตกรรม รวม -                       1,000,000          1,000,000        

วัตถุประสงค 1) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 70,000                70,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการคิดสรางสรรคและสรางชิ้นงานที่มีคุณภาพ 2) การพัฒนาความคิดสรางสรรคและผลงานของนักศึกษาดวยงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,600                15,600             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด 3) พัฒนานวัตกรรมดิจิตอลคอนเทนทสามมิติเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรค 29,000                29,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] จํานวนชิ้นงานที่เกิดจาการคิดสรางสรรคของนักศึกษา ชิ้น 16 4) ทักษะการผลิตสื่อการสอนแบบคิดเชิงสรางสรรคตามแนว CBL ของนักศึกษา 35,400                35,400             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[2] จํานวนชิ้นงานการคิดสรางสรรคของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ชิ้น 3 5) การประกวดผลงานความคิดสรางสรรคทางความคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู 50,000                50,000             คณะครุศาสตร

ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 6) การพัฒนาผลงาน นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคทางการแพทยแผนไทย 50,000                50,000             คณะพยาบาลศาสตร

[3] จํานวนชิ้นงานที่สอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 ชิ้น 8 7) การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสรางสรรค 60,000                60,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

8) การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมสินคา POPCON สูการเปนผูประกอบการ Startup 40,000                40,000             คณะวิทยาการจัดการ

9) การพัฒนารูปแบบรายการวิทยุและรายการโทรทัศนดิจิตอลเพื่อสนับสนุนภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 40,000                40,000             คณะวิทยาการจัดการ

10) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑใหมดวยระบบ 3D สูการเปนผูประกอบการ Startup 40,000                40,000             คณะวิทยาการจัดการ

11) พัฒนานวัตกรรม.....ดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000              100,000            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12) การประกวดแขงขันผลงานสรางสรรคนวัตกรรมจากไอเดีย 4.0 ของนักศึกษา 100,000              100,000            สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13) การสรางสรรคและพัฒนา นวัตกรรมใหมทางศิลปะและการออกแบบ เตรียมพรอมเพื่อการประกวดแขงขันระดับชาติ 100,000              100,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

14) อบรมเชิงปฏิบัติการสรางสรรคศิลปกรรม  ครั้งที่ 2 200,000              200,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

15) การสรางสรรคนาฏศิลปไทยเพื่อประกวดในเวทีระดับชาติ 70,000                70,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

14] โครงการสรางอัตลักษณและคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       3,000,000          3,000,000        อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

ที่พึงประสงค รวม -                       3,000,000          3,000,000        

วัตถุประสงค 1) อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลน 24,100                24,100             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[1] เพื่อใหนักศึกษามีอัตลักษณ "ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู" 2) สืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา 10,000                10,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[2] เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สรางอัตลักษณและ 3) ปฐมนิเทศนักศึกษาปการศึกษา 2561 49,692                49,692             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คุณลักษณะที่พึงประสงค 4) การสรางความพรอมดานวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 92,508                92,508             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[3] เพื่อใหมีระบบที่ปรึกษาที่สามารถสนับสนุนการสรางอัตลักษณและ 5) การสรางความพรอมดานครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 94,100                94,100             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คุณลักษณะที่พึงประสงค 6) การพัฒนาอัตลักษณของคณะ "มีวินัย ใฝเรียนรู กาวสูมืออาชีพ" 275,000              275,000            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด 7) เสริมสรางอัตลักษณความซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู การมีจิตอาสา แกนักศึกษาคณะครุศาสตร 314,600              314,600            คณะครุศาสตร

[1] ระดับความสําเร็จในการสรางอัตลักษณและคุณลักษณะที่ ขอ 5 8) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ “ลูกมนุษย เกง ดี มีสุข” 491,000              491,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

พึงประสงคของบัณฑิต 9) พัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคและบริการดวยจิตใจความเปนมนุษยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 280,000              280,000            คณะพยาบาลศาสตร

ก. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ 10) การพัฒนาอัตลักษณ "ซื่อสัตย มีวินัย ใฝรู ส็งาน ปฏิบัติการเดน" ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 266,100              266,100            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของบัณฑิต  - คายอาสาพัฒนาสังคม 

ข. มีการสงเสริมใหคณะและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรม  - ตนแบบความดีศรีคณะ 

นักศึกษา ใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการ  - จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ 

ใน 5 ประเภท  ดังนี้ 1) กิจกรรมสงเสริมอัตลักษณและ  - สรางผูนําทางสุขภาพ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2) กิจกรรมกีฬาและการ  - เตรียมความพรอมสูการทํางาน 

สงเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา 11) สรางอัตลักษณและคุณลักษณะ "ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู วิชาการเดน" ของคณะวิทยาการจัดการ 400,000              400,000            คณะวิทยาการจัดการ

สิ่งแวดลอม 4) กิจกรรมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ 12) โครงการสรางอัตลักษณเพื่อประยุกตสําหรับคุณลักษณะของวิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 302,900              302,900            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม 13) สรางอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดวยหลักไตรสิกขา 400,000              400,000            กองพัฒนานักศึกษา

ค. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม  - คายแสงทองสองสวางดวยทางธรรม ปที่ 5

ทั้งที่ดําเนินการโดยคณะและองคการนักศึกษา  - ฉลองเทียน

ง. การสรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตอผูบริหาร  - ถวายเทียนพรรษา

จ. มีการนําผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม ไปปรับปรุง  - คาเสริมทักษะชีวิตดวยหลักไตรสิกขา

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง  - กลาใหม สานฝนปนยิ้ม

[2] ระดับความสําเร็จในการใหคําปรึกษาและดูแลนักศึกษา ขอ 4  - คายสงเสริมการมีวินัย

ก. มีระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและดูแลนักศึกษา

ข. มีการนําระบบและกลไกใหคําปรึกษาและดูแลนักศึกษาสูการปฏิบัติ

ค. มีการติดตามและประเมินการใหคําปรึกษาและดูแลนักศึกษา

ง. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาและดูแลนักศึกษา

จ. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการใหคําปรึกษาและดูแลนักศึกษา

[3] ระดับความพึงพอใจของอาจารยตอคุณลักษณะบัณฑิต ระดับ >3.51

ที่พึงประสงคของนักศึกษา

[4] จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับดับชาติ คน 7

15] โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       6,000,000          6,000,000        อ.ดร.กฤตชน วงศรัตน

รวม -                       6,000,000          6,000,000        

วัตถุประสงค 1) คายพุทธธรรมบมเพาะพลังแหงปญญา รุนที่ 4 120,700              120,700            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อใหนักศึกษามีการพัฒนาสภาวะของรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม 2) การอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมพรอมสูการทํางาน 20,500                20,500             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อยางตอเนื่อง 3) การแขงขันกีฬาภายในคณะ ลูกวิทยเกมส 23,000                23,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด 4) การแขงขันกีฬาระหวางคณะดอนขังใหญเกมส 150,000              150,000            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[1] รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพดวยการกีฬาและนันทนาการ รอยละ 70 5) พัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 150,000              150,000            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6) กีฬาดอนขับใหญเกมส 150,000              150,000            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

7) เสริมสรางสุขภาวะของนักศึกษาครุศาสตร 333,000              333,000            คณะครุศาสตร

8) ดอนขังใหญคณะมนุษยศาสตร 150,000              150,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

9) จิตอาสา "ทําตามพอสอน" 200,000              200,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

10) โครงการแขงขันกีฬาดอนขังใหญ คณะพยาบาลศาสตรประจําปการศึกษา 2560 150,000              150,000            คณะพยาบาลศาสตร

11) บริการดูแลสุขภาพของนักศึกษา 100,000              100,000            คณะพยาบาลศาสตร

 - พัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาและผูนํา

 - พัฒนาสุขภาวะทางกาย การแขงขันกีฬาภายในและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร

 - พัฒนาศูนยการใหคําปรึกษาและทักษะชีวิต

 - สงเสริมสวัสดิการศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ คลินิกเวชกรรม

12) กีฬาดอนขังใหญเกมส 150,000              150,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

13) สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเกษตร 95,000                95,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

14) พัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 350,000              350,000            คณะวิทยาการจัดการ

15) โครงการเขารวมกีฬาระหวางคณะดอนขังใหญ ประจําป 2560 150,000              150,000            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16) สรางเสริมสุขภาวะที่ดีแกนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 127,800              127,800            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17) พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา 250,000              250,000            กองพัฒนานักศึกษา

18) สงเสริมการมีสุขภาพที่ดีแกนักศึกษาดวยทักษะทางกีฬา 2,700,000            2,700,000         กองพัฒนานักศึกษา

19) สงเสริมสุขภาวะที่ดีของนักศึกษา 630,000              630,000            กองพัฒนานักศึกษา

16] โครงการพัฒนาทักษะการใช ICT แกนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       1,241,200          1,241,200        อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี

รวม -                       1,241,200          1,241,200        

วัตถุประสงค 1) ทดสอบทักษะการใช ICT สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 60,000                60,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใช ICT เปนเครื่องมือ 2) การฝกปฎิบัติการระบบเครือขายสํานักงานอัตโนมัติ 17,000                17,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการหาความรูและใชประโยชนในการเรียนการสอน 3) การฝกปฎิบัติการการวิเคราะหขอมูลรูปภาพดวยเทคนิค Data Analytics 30,000                30,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด 4) การฝกปฎิบัติการการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค Data Mining 19,050                19,050             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] รอยละของนักศึกษาที่เขารับการพัฒนา ผานเกณฑการทดสอบทักษะ รอยละ 70 5) การฝกปฎิบัติการ AI 40,000                40,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (หรือการทดสอบที่สอดคลอง/อิงเกณฑ) 6) ทดสอบมาตรฐานไอทีแกนักศึกษาคอมพิวเตอร มาตรฐาน Microsoft PowerPoint 2013 รับรองโดยบริษัทไมโครซอฟต 37,800                37,800             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 7) การฝกปฎิบัติการการติดตั้งและบริหารเครื่องแมขายอินเทอรเน็ต 11,300                11,300             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[2] จํานวนนักศึกษาที่ผานการพัฒนาทักษะ ICT คน 1,500 8) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนความจริงเสริม (Augmented Reality) 40,000                40,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[3] รอยละความสําเร็จตามแผนความรวมมือโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 70 9) พัฒนาอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง (IoT: Internet of Things) 35,000                35,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ 10) ความรวมมือโครงการ PBRU Tech StartUp (MOU) 50,000                50,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[4] รอยละความสําเร็จตามแผนความรวมมือโครงการ PBRU Tech StartUp รอยละ 70 11) การฝกปฏิบัติทักษะ ICT เบื้องตนเพื่อการประบุกตใชงานใน Smart farm 30,000                30,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

12) ทดสอบทักษะการใช ICT สําหรับนักศึกษาครู และเพื่องานอาชีพ 40,000                40,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

13) พัฒนาทักษะไอซีทีและทดสอบ แกนักศึกษาและบุคลากร 831,050              831,050            สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. แผนงานสรางความเปนสากล

3.1 พัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรนานาชาติ หรือสองภาษา

17] โครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       40,000              40,000            อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

หรือสองภาษา รวม -                       40,000              40,000            

วัตถุประสงค 1) พัฒนาหลักสูตรสองภาษาคณะพยาบาลศาสตร 40,000                40,000             คณะพยาบาลศาสตร

เพื่อพัฒนาหลักสูตรสองภาษา/นานาชาติระดับปริญญาตรี -                      

ตัวชี้วัด

[1] จํานวนหลักสูตรสองภาษา/นานาชาติ ระดับปริญญาตรีที่ไดรับการพัฒนา หลักสูตร 2

3.2 เพิ่มขีดความสามารถดานภาษาของบุคลากรและนักศึกษา

18] โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       716,300            716,300          อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

ระหวางประเทศ รวม -                       716,300            716,300          

วัตถุประสงค 1) แลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 137,400              137,400            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณในระดับนานาชาติ 2) แลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตามความรวมมือในตางประเทศ 150,000              150,000            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด 3) แลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ 2017 Student Exchange/Internship Program กับมหาวิทยาลัยตามความรวมมือในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 229,400              229,400            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

[1] จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนประหวางประเทศ คน 50 4) แลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ 2018 Student Exchange/Internship Program กับมหาวิทยาลัยตามความรวมมือในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอ           120,000              120,000            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

[2] จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยนประหวางประเทศ คน 20 5) โครงการ Science Exploration Camp 2017 79,500                79,500             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

19] โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของ มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       802,300            802,300          อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

นักศึกษาและอาจารย รวม -                       802,300            802,300          

วัตถุประสงค 1) จัดหาสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 125,000 125,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เพื่อยกระดับทักษณะทางภาษาของนักศึกษาและคณาจารย 2) อบรม TOEIC สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 211,100 211,100            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตัวชี้วัด 3) อบรม TOEIC สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 158,300 158,300            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

[1] ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเขารวมอบรม ระดับ >3.51 4) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องตนตามกรอบมาตรฐาน CEFR 115,240              115,240            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

[2] รอยละของอาจารยที่สอบผาน PBRU TEST รอยละ 60 5) จัดหาแบบทดสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษที่ไดมาตรฐาน 135,000              135,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

[3] จํานวนนักศึกษาที่ผานกระบสนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รอยละ 50 6) สนทนาภาษาเพื่อนบาน (เมียนมาร ลาว มลาย)ู 57,660                57,660             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3.3 สรางเครือขายความรวมมือที่หลากหลายและใชประโยชนจากเครือขาย

ในการเพิ่มจํานวนอาจารยและนักศึกษาชาวตางประเทศ

20] โครงการจัดเตรียมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       261,000            261,000          อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

รวม -                       261,000            261,000          

วัตถุประสงค 1) การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ NCCIT 2018 131,000              131,000            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อใหคณาจารยและนักวิจัยไดแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู 2) การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ NCMAP 2018 100,000              100,000            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในระดับนานาชาติ 3) การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนาฏศิลปไทยระดับนานาชาติ 30,000                30,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตัวชี้วัด

[1] ระดับความสําเร็จในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ขอ 7

ก. มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานฯ

ข. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยาง

เปนระบบ โดยมีการระดม ความคิดและการมีสวนรวม

จากผูเกี่ยวของ

ค. มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน

ง. มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรม

ในการสงเสริมฯ

จ. มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ 

หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด

ฉ. เปนเจาภาพ หรือเปนเจาภาพรวมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

หรือระหวางชาติ (2 ชาติ)

ช. เปนเจาภาพ หรือเปนเจาภาพรวมจัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (ไมนอยกวา 5 ชาติ) 

[2] ระดับความพึงพอใจของผูรวมงานตอนการจัดประชุมสัมมนา ระดับ >3.51

วิชาการระดับนานาชาติ

21] โครงการขับเคลื่อนเครือขายความรวมมือของ มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       604,500            604,500          อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

คูความรวมมือทั้งในและตางประเทศ รวม -                       604,500            604,500          

วัตถุประสงค 1) การเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย 54,800                54,800             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามความตกลง ระหวางมหาวิทยาลัย 2) คาบริหารจัดการงานขับเคลื่อนเครือขายความรวมมือดานวิเทศสัมพันธ 549,700              549,700            กองนโยบายและแผน

และคูความรวมมือ

ตัวชี้วัด

[1] ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนความวมมือกับคูความรวมมมือ ขอ 6
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เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

ก. มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการ
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

ดําเนินงานฯ

ข. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารือ

อยางเปนระบบ โดยมีการระดม ความคิดและการ

มีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ

ค. มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน

ง. มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ

จ. มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ 

หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด

ฉ. มีการประเมินผลและรายงานผลสําเร็จตอผูบริหาร

[2] รอยละเฉลี่ยของจํานวนกิจกรรมตามบันทึกชวยจําที่มีการปฏิบัติรวมกัน รอยละ 40

4. แผนงานการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค

4.1 สรางระบบบริหารงานวิจัยที่มีผลกระทบตอทองถิ่น ชุมชนและประเทศ

22] โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       160,000            160,000          อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

รวม -                       160,000            160,000          

วัตถุประสงค 1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15,000                15,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[1] เพื่อใหมีระบบและกลไกในการสนับสนุนทุนการติดตามผลงานวิจัยและ 2) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามผลงานวิจัยที่ไดทุน (ตอยอดงบ 60) 15,000                15,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสรางงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น 3) การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย/งานสรางสรรค/ คณะครุศาสตร 15,000                15,000             คณะครุศาสตร

[2] เพื่อนํากระบวนการจัดการความรูมาสนับสนุนการวิจัย 4) การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร 15,000                15,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตัวชี้วัด 5) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 15,000                15,000             คณะวิทยาการจัดการ

[1] ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบการบริหารทุนการวิจัย ขอ 3 6) การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค 15,000                15,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ก. มีแผนการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน 7) การพัฒนาระบบและกลไกบริหารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15,000                15,000             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข. มีระบบและกลไกการติดตามผลงานวิจัยที่ไดทุน 8) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 40,000                40,000             สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ค. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปญญา 9) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร 15,000                15,000             คณะพยาบาลศาสตร

ทองถิ่น

[2] จํานวนประเด็นองคความรูดานการวิจัยที่มีนํามาจัดการความรู ประเด็น 3

4.2 พัฒนาระบบบมเพาะนักวิจัย

23] โครงการพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       560,000            560,000          อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

รวม -                       560,000            560,000          

วัตถุประสงค 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโครงการวิจัยโดยใชพื้นที่เปนฐาน 40,000                40,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เพื่อใหนักวิจัยทุกระดับสามารถพัฒนาโครงการวิจัยที่สามารถเสนอ 2) การจัดการความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการและสารเคมี 25,000                25,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอรับทุนวิจัยจากมาหวทิยาลัยจากแหลงทุนอื่น ๆ 3) การใชสัตวทดลองในงานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 25,000                25,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตัวชี้วัด 4) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยหนาใหม รุนที่ 9 ระยะที่ 3 (นักวิจัยรุนใหม) 70,000                70,000             สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

[1] จํานวนนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 50 5) การพัฒนาขอเสนอชุดโครงการวิจัยบูรณาการ 300,000              300,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

[2] จํานวนนักวิจัยไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอก คน 20 6) การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร 100,000              100,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

[3] รอยละของขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดจากนักวิจัยที่ผานการพัฒนา รอยละ 90
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หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได
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กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

4.3 สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สามารถนําไปใชประโยชน

ตามพันธกิจเพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่น ชุมชน และประเทศสามารถตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบสูง

24] โครงการสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยจัดสรร 17,902,200        2,376,200          20,278,400      อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

รวม 17,902,200        2,376,200          20,278,400      

วัตถุประสงค 1) การเจริญเติบโตของไมสักในพื้นที่ตนแบบวนเกษตรชุมชนบานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 80,000                80,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบโจทยการพัฒนาทองถ่ินและประเทศ 2) ความหลากหลายชนิดของพรรณไมพื้นลางและการใชประโยชนผลผลิตจากปาชุมชนบานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 120,000              120,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ที่สามารถขอรับทุนวิจัยจากมาหวทิยาลัยจากแหลงทุนอื่น ๆ 3) การสํารวจสภาพแวดลอมในวนเกษตรชุมชนบานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี                 70,000 70,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด 4) การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 55,000                55,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

[1] จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับทุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก เรื่อง >20 5) การสํารวจสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 91,800                91,800             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

[2] จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับทุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยฯ เรื่อง >20 6) ความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี                 60,000 60,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

[3] รอยละของผลงานวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนการวิจัย รอยละ 60 7) การศึกษาเพื่อการอนุรักษเรือนไทยพื้นถิ่นเพชรบุรี               759,200 759,200            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8) การพัฒนาเอกลักษณอาหารทองถิ่นเพชรบุรีดวยการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยการใชการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสรางศักยภาพทางการทอ                742,700 742,700            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9) การพัฒนา Dot-blot Hybridization เพื่อการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกร               925,300 925,300            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

10) การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุนระดับเบื้องตนแบบออนไลนผสมระดับปริญญาตรี               354,300 354,300            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

11) การพัฒนาแบบเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับสะเต็มศึกษาและ การคิดวิเคราะหเพื่อการสรางสรรคสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา               725,000 725,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12) การใชพลังงานแสงอาทิตยในกังหันเติมอากาศดวยมอเตอร 3 เฟสสําหรับฟารมเลี้ยงกุงขาวในจังหวัดเพชรบุรี               732,100 732,100            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13) การผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหารและน้ําทิ้งจากชุมชนบริเวณปากแมน้ําเพชรบุรี               819,200 819,200            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14) การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและประหยัดพลังงานสําหรับฟารมกลวยหอมทองดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส ิ           1,600,000 1,600,000         คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15) การพัฒนานวัตกรรมสมารทฟรามโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี             1,000,500 1,000,500         สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

16) โครงการการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี               200,000 200,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

17) การทํานาเกลือสมุทรเพื่อการแขงขันเชิงพาณิชย               964,000 964,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

18) การพัฒนาระบบควบคุมการทํางานของสมารทโฟนผานดวงตา สําหรับผูพิการทางแขน               660,000 660,000            คณะวิทยาการจัดการ

19) โครงการนวัตกรรมอัจฉริยะชวยเหลือเกษตรกรในการปลูกและดูแลกลวยหอมทองในพื้นที่เพาะปลูกกลวยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการสงออก               944,700 944,700            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

20) โครงการระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนรวมกับ อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนจากพลังงานชีวมวล               556,800 556,800            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21) โครงการการพัฒนาวัสดุเปลงแสงของแข็งสีแดงชนิดใหมจากแกวบอโรซิลิเกต               697,600 697,600            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

22) โครงการรูปแบบการพัฒนาผูนําวิสาหกิจชุมชนดานอาหาร โดยการมีสวนรวม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี               685,000 685,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

23) โครงการการทดลองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา โดยใหผูเรียนประยุกตใชตัว แบบยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงระบบ               892,500 892,500            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

24) โครงการการพัฒนาระบบแจงเตือนโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาว โดยใชอากาศยานไรคนขับรวมกับเทคนิคการประมวลผลภาพ             1,034,000 1,034,000         คณะวิทยาการจัดการ

25) โครงการการผลิตเกลือสมุทรปลอดภัยโดยใชตาขายลอผลึกและวัสดุปูนจากธรรมชาติ               857,300 857,300            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

26) โครงการการพัฒนาและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากปลาทูเพื่อเปนสูตรตนแบบของจังหวัดเพชรบุรี             1,120,200 1,120,200         คณะเทคโนโลยีการเกษตร

27) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑกลวยหอมทองเพื่อเพิ่มมูลคา             1,155,000 1,155,000         คณะเทคโนโลยีการเกษตร

28) แอปพลิเคชั่นเพื่อการอนุรักษภาษาถิ่นบานลาด 50,000                50,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

29) การพัฒนาระบบฐานขอมูลปญหาและความตองการของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษาอําเภอบานลาด (บานลาดโมเดล)                 50,000 50,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

30) โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อสอนภาษาอังกฤษสําหรับไอที โดยใช STEM Education 50,000                50,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

31) ระบบจัดการฐานความรูและระเบียนสุขภาพนวดกดจุดสะทอนฝาเทาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 50,000                50,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

32) การพัฒนาตนแบบระบบผูเชี่ยวชาญทางการแพทยวินิจฉัยโรคทั่วไปผานแอปพลิเคชั่นบนสมารทโฟน                 50,000 50,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

33) นวัตกรรมวิตามินซีจากผลไมและเศษเหลือทางการเกษตรสําหรับอาหารสัตวน้ํา
(ผลิตภัณฑที่พัฒนาสูเชิงพาณิชย)                 80,000 80,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

34) การประเมินทรัพยากรปูมา และการมีสวนรวมของชุมชน ในการอนุรักษทรัพยากรปูมาจังหวัดเพชรบุร
ี(คูมือรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษปูมา)                 80,000 80,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

35) คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรจุครูในทองถิ่นกับบรรจุตางถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ               100,000 100,000            คณะครุศาสตร

36) การพัฒนาคูมือสําหรับการปรับตัวของสื่อพื้นบานรําวงยอนยุคเพชรบุรี                 40,000 40,000             คณะวิทยาการจัดการ
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

37) การประยุกตใชตนทุนฐานกิจกรรมในการคํานวนตนทุนตอหัวของการผลิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี               120,000 120,000            คณะวิทยาการจัดการ

38) รูปแบบการสงเสริมการจัดการกองทุสวัสดิการชุมชนตําบลยางหยอง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี                 50,000 50,000             คณะวิทยาการจัดการ

39) ระดับภาวะซึมเศราและพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ ในโครงการพัฒนาชุมชนตนแบบการดูแลสุขภาวะซึมเศราของผูสูงอายุอยา                    50,000 50,000             
คณะพยาบาลศาสตร

40) บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาแผนประมงพื้นบาน ในจังหวัดเพชรบุรี               100,000 100,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

41) การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุนชั้นตนแบบออนไลนผสมสําหรับผูเรียนระดับอุดมศึกษา
                 80,000 80,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

42) การพัฒนาชุดแบบฝกเพื่อสรางจิตสํานึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชหลักคิดเชิงระบบ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                 35,500 35,500             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

43) การผลิตไฟฟาดวยพลังงานไอน้ําความดันต่ําสําหรับหมอน้ําแบบความรอนไหลผานทางเดียว 
(จดอนุสิทธิบัตร)               100,000 100,000            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

44) การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาว M67                 30,000 30,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

45) ปริมาณเมทิลไกลออกซอลในตนขาวออนที่ทําใหเครียดดวยสภาพอากาศ                 50,000 50,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

46) การพัฒนากลไกการหั่นซอยตะไครสดดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต
(เพิ่มประโยชนการใชสอยใหครบวงจรเพื่อใชเปนตนแบบได)
               120,000 120,000            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

47) การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหขั้นตอนการผลิตชิ้นงานกอนการผลิตจริง เพื่อลดชิ้นงานเสียและแกปญหาความชํานาญของธุรกิจโรงกลึง               120,000 120,000            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

48) การบูรณาการการใชระบบสูบน้ําเซลลแสงอาทิตยชนิดตอตรงรวมกับการเกษตร               100,000 100,000            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

49) กลยุทธทางการตลาดขาวเกรียบงาในจังหวัดเพชรบุรี                 30,000 30,000             คณะวิทยาการจัดการ

50) การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญในจังหวัดเพชรบุรี
(เสนทางทองเที่ยว 9 วัด ตามอําเภอ รวมกับนโยบายการทองเที่ยวของมหาวิทยาลัย)                 50,000 50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

51) รูปแบบการสงเสริมการทองเที่ยวทะเลงาม หาดเจาสําราญ จังหวัดเพชรบุรี
(รูปแบบการปองกันภัยทางทะเลของนักทองเที่ยว....)                 30,000 30,000             คณะวิทยาการจัดการ

52) พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและความคาดหวังของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดตองชม จังหวัดเพชรบุรี                 30,000 30,000             คณะวิทยาการจัดการ

53) การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการดานการทองเที่ยวชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี               140,000 140,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

54) การสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี               590,700 590,700            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

25] โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       1,549,000          1,549,000        อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

งานสรางสรรค รวม -                       1,549,000          1,549,000        

วัตถุประสงค 1) จัดทําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 150,000              150,000            สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อใหนักวิจัยไดมีโอกาสเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 2) การจัดทําวารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 190,000              190,000            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในระดับชาติและนานาชาติ 3) วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน 150,000              150,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตัวชี้วัด 4) ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ISAI-NLP 20189: The Joint International Symposium on Artficial Intelligence and Natural Language Processing)) 56,000                56,000             คณะวิทยาการจัดการ

[1] จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน/ทอง ชิ้น 9 5) สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 200,000              200,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

[2] จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับนานาชาติ เรื่อง 8 6) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 260,000              260,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

[3] จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐ เรื่อง 5 7) รวมงานมหกรรมวิจัยแหงชาติ ป 2561 193,000              193,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ระดับนานาชาติ 8) เตรียมความพรอมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 350,000              350,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

[3] จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ชิ้น 3

[4] จํานวนวารสารที่มีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ฉบับ 4

26] โครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจ มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       203,000            203,000          อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

รวม -                       203,000            203,000          

มหาวิทยาลัย 1) งานวิจัย “การพัฒนาสูตรคุกกี้ขาวไรซเบอรรี่” สูเชิงพาณิชย 60,000                60,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วัตถุประสงค 2) งานวิจัย “การพัฒนาสูตรไอศกรีมตามธาตุเจาเรือน” บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 6,000                 6,000               คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อนําผลงานวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 3) ผลของน้ําหมักชีวภาพตอการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโพนิกสกับการเรียนการสอนรายวิชา “การปลูกพืชไรดิน” 12,000                12,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตัวชี้วัด 4) การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสัตวศาสตร 6,000                 6,000               คณะเทคโนโลยีการเกษตร

[1] จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน เรื่อง 5 5) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของเฟนที่มีศักยภาพเปนไมประดับในสวนปาลมน้ํามัน ต.นาเขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร กับการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาไมดอกไม 6,000                 6,000               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[2] จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปบูรณาการกับการบริการวิชาการ เรื่อง 5 6) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การคัดเลือกพันธุขาวพื้นเมืองทนแลงจังหวัดเพชรบุรี กับการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยา2 6,000                 6,000               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[3] จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตอยอดเชิงพานิชย ผลงาน 1 7) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การใชเครื่องหมายโมเลกุลอยางายในการจําแนกชนิดพันธุของตาลกับการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาของเซลล 6,000                 6,000               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแมลงพาหะถายละอองเรณูตาลโตนดกับการเรียนการสอนในรายวิชาสัตววิทยา 6,000                 6,000               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชตอการขยายพันธุเอื้องทองในหลอดทดลอง กับการเรียนการสอนรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6,000                 6,000               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

10) การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ1 6,000                 6,000               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

11) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากวยเตี๋ยวเสนเล็กขาวไรซเบอรรี่กับการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป 6,000                 6,000               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

12) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของเวลาการงอกตอสมบัติการตานอนุมูลอิสระและปริมาณฟนอลิกรวมของขาวกลองพื้นเมือง จ.เพชรบุรี กับการเรียนการสอนรายวิชาเคมีเชิงฟสิ 6,000                 6,000               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

13) งานวิจัยเรื่องการบูรณาการงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑขาวตูไรซเบอรรี่ของกลุมผูผลิตจังหวัดเพชรบุรี กับการเรียนการสอนรายวิชาอาหารคาว-หวานเมืองเพชร 6,000                 6,000               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

14) การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมขาวไรซเบอรรี่เสริมน้ําตาลโตนดกับการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและไอศกรีม 5,000                 5,000               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

15) การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการพัฒนาสูตรคุกกี้ขาวกลองงอกกับการบริการวิชาการใหกับนักเรียนในโรงเรียนของจังหวัดเพชรบุรี 12,000                12,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16) การบูรณาการผลงานวิจัยเรื่อง The first characterization of 5' upstream and coding sequences of the myostatin gene (MSTN) in Thai swamp buffaloes กับพันธ  6,000                 6,000               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

17) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานในดง อ .ทายาง จ.เพชรบุรี สรางสรรคสื่อสงเสริมการออมทรัพยเพื่อชีวิ  12,000                12,000             คณะวิทยาการจัดการ

18) การบูรณาการการเตรียมความพรอมบุคลากรทางดานเทคนิคตามมาตรฐาน thailand 4.0 กับการเรียนการสอนและบริการวิชาการสูชุมชนใหเปนสากล 12,000                12,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

19) ตนแบบระบบติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยกับการเรียนการสอน วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 6,000                 6,000               คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20) การพัฒนารูปแบบการสอนอานอยางมีวิจารณญาณเพื่อสงเสริมความสามารถทางการอานและการคิดอยางมีวิจารณญาณ 12,000                12,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5. แผนงานการเรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการ

5.1 ใหบริการวิชาการที่รับผิดชอบตอสังคม ตอบสนองความตองการ

ของทองถิ่น เปนศูนยรวมความคิด (Think Tank) ใหแกสังคม

27] โครงการหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ (ภายใตแนวคิดการบริหาร มหาวิทยาลัยจัดสรร 2,299,200          484,100            2,783,300        ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

จัดการโดยใชปญหาและความตองการของชุมชนเปนตัวตั้ง) รวม 2,299,200          484,100            2,783,300        

วัตถุประสงค 1) พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยชุมชนบานดอนหอยแครง ต.บางขุนไทร อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 100,000              100,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อใหชุมชนหรือองคกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตหรือ 2) จัดการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ของดีบาน  ในดง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 120,000              120,000            คณะวิทยาการจัดการ

บรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางยั่งยืน 3) พัฒนาชุมชนตนแบบการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวเพื่อชุมชนเกษตรสะอาดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงบานบางเค็ม อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 100,000              100,000            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด 4) พัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑผาทอพื้นบาน อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี สูการคาเชิงพาณิชย 308,300              308,300            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

[1] ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ ขอ 6 5) พัฒนาและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนหนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี 130,000              130,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ก. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายขอบการใหบริการทาง 6) สืบสานภาษากะเหรี่ยงในโรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต เพื่อสงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน  อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี 100,000              100,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 7) ขับเคลื่อนและยกระดับการใหบริการวิชาการตามโครงการหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ 180,000              180,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ข. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการ 8) พัฒนาชุมชนสูการยกระดับเปนศูนยทองเที่ยวและแหลงศึกษาดูงาน ชุมชนไรมะขาม อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 85,000                85,000             สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

เปาหมายที่กําหนดในขอ ก 9) พัฒนาหมุบานตนแบบการสรางมุลคาเพิ่มจากวัตถุดิบทองถิ่นเพื่อชุมชนในทองถิ่นบานหนองมะกอก อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 100,000              100,000            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ค. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็ง 10) พัฒนาชุมชนตนแบบดานสุขภาวะของผุสูงอายุอยางยั่งยืน เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ อ .เมือง จ.เพชรบุรี 200,000              200,000            
คณะพยาบาลศาสตร

ที่มีหลักฐานที่ปรากฎชัดเจน 11) พัฒนาแหลงเรียนรูประวัติศาสตรในพื้นที่เจาลาย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่นและการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 100,000              100,000            คณะครุศาสตร

ง. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 12) พัฒนาเสนทางทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตําบลบานทาน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 100,000              100,000            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน 13) พัฒนาศักยภาพเพื่อการแกไขปญหาชุมชนอยางเปนระบบ “ชุมชนบานาบัว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี” 205,900              124,100              330,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย 14) จัดทําฐานขอมูลพื้นฐานชุมชน สูการพัฒนาขอมูลชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 180,000              180,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ฉ. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการ 15) พัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตามพระราโชบาย 400,000              400,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

แกสังคมของสถาบันตามขอ ข โดยมีจํานวนอาจารยเขารวม 16) จัดเก็บขอมูลชุมชน เพื่อพัฒนารูปแบบการแกปญหาหนี้สินนอกระบบ บานหนองประดู ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 50,000                50,000             สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตอง 17) การนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ โครงการหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ ภายใตแนวคิดการบริหารจัดการโดยใชปญหาและความตองการของชุมช 200,000              200,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

มีอาจารยมาจากทุกคณะ

[2] จํานวนชุมชนหรือองคการเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาโดย 1

หนวยงานระดับมหาวิทยาลัย

[3] จํานวนชุมชนหรือองคการเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาโดย 8

หนวยงานระดับคณะ

ชุมชน/

องคการ

ชุมชน/

องคการ
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

28] โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยจัดสรร 1,000,000          1,000,000        ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

รวม 1,000,000          -                       1,000,000        

วัตถุประสงค 1) พัฒนากลุมเกษตรปลอดภัยชุมชนบานในดงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 63,000              63,000             สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

เพื่อนําแนวพระราชดําริไปใชในการพัฒนาตนเอง ชุมชน หรือองคกร 2) พัฒนาศักยภาพชุมชนเศษฐกิจฐานรากโดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองหญาปลอง อ.หนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 60,000                60,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ไดอยางยั่งยืน 3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานศูนยศึกษาเรียนรูเศษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จ.ประจวบคีรีขันธ 200,000              200,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตัวชี้วัด 4) พัฒนาหมูบานตนแบบเศษฐกิจพอเพียงบานหมู 2 บานทาเหว ต.ทาแลง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี สูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 250,000              250,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

[1] มีชุมชนไดรับการขยายผลสืบสานโครงการอันเนื่องมา ชุมชน 1 5) พัฒนาหมูบานตนแบบเศษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชาดานเกษตรอินทรีย บานหวยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 200,000              200,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จากพระราชดําริ 6) พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 227,000              227,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

29] โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยจัดสรร 2,443,800          -                       2,443,800        ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

รวม 2,443,800          -                       2,443,800        

วัตถุประสงค 1) สํารวจความหลากหลายของพันธุสัตวน้ําชนิดอื่นที่ไมใชปลา ที่ไดจากการทําประมงบริเวณ ชายฝง จังหวัดเพชรบุรี 70,000 70,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่ออนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชในจังหวัดเพชรบุรี 2) การสํารวจและรวบรวมการใชประโยชนจากไมผลพื้นเมือง เขตอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 90,000 90,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ใหเกิดประโยชนกับประชาชน 3) เว็บไซตประชาสัมพันธโครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี 30,000 30,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตัวชี้วัด 4) งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น 127,000 127,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

[1] รอยละความสําเร็จตามแผนอนุรักษพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รอยละ 80 5) บริหารจัดการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 166,300 166,300            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

[2] จํานวนชุมชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพร ชุมชน 2 6) การสํารวจและศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินในพื้นที่ปลูกตาล จังหวัดเพชรบุรี 50,000 50,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[3] พืชทองถิ่นที่ไดรับการขยายพันธุ ชนิด 3 7) การสํารวจทํารหัสพิกัดตนตาลในพื้นที่ ต.หนองกะปุ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 35,000 35,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8) สํารวจเก็บรวบรวมและศึกษาลักษณะตางๆ ของขาวพันธุพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรี 150,000 150,000            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9) สํารวจความหลากหลายและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 150,000 150,000            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10) รวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมกลวยไม 150,000 150,000            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11) ดําเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย 150,000 150,000            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

12) การคัดแยกจุลินทรียที่มีความสามารถผลิตเอนไซมไซลาเนสจากดินในพื้นที่ปลูกตาล 150,000 150,000            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

13) ศึกษาชีววิทยาของตาล 100,000 100,000            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

14) อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 40,000 40,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

15) ฝกอบรมนักพฤกษศาสตรรุนเยาว รุนที่ 7 45,000 45,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16) ปรับปรุงศูนยเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพ 120,000 120,000            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

17) บริหารจัดการและตั้งศูนยการเรียนรูเพื่อการพัฒนาปาตนน้ําชุมชนเขาแดน และกลุมปาแกงกระจาน 80,000 80,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

18) สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชใหเยาวชนและชุมชนในการรวบรมและรักษาพันธไมของทองถิ่น 40,000 40,000             คณะวิทยาการจัดการ

19) การจัดตั้งศูนยอนุรักษพันธุผักพื้นบานและไมผลพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรีแกโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน 60,000 60,000             คณะวิทยาการจัดการ

20) การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 42,000 42,000             คณะครุศาสตร

21) การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลวัฒนธรรมการใชสมุนไพรจากตาลตามภูมิปญญาทองถิ่น 15,513 15,513             คณะพยาบาลศาสตร

22) การพัฒนาเภสัชภัณฑจากตาล 42,650 42,650             คณะพยาบาลศาสตร

23) ฐานขอมูลทรัพยากร อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี และพัฒนาระบบ 80,000 80,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

24) การสรางเครือตนแบบในการเขารวมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในภาคสวน องคการบริหารสวนตําบล และ 200,000 200,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

25) นําเสนอผลงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ 2561 120,000 120,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

26) ขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 140,337 140,337            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

30] โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดสรร 1,620,000          -                       1,620,000        ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

รวม 1,620,000          -                       1,620,000        

วัตถุประสงค 1) พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยเนนกระบวนการการมีสวนรวมในการพัฒนา 100,000              100,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขมแข็งทางวิชาการ 2) พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนกองทุนการศึกษา จ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ 150,000              150,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รองรับการปฏิรูปการศึกษา 3) พัฒนาและเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตนแกบุคลากรทางการศึกษา 51,350                51,350             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตัวชี้วัด 4) พัฒนาศักยภาพการสอนภาษาจีน 30,000                30,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

[1] จํานวนโรงเรียนคุณภาพตนแบบที่ไดรับการพัฒนา โรงเรียน 3 5) ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีนําเสนองานเพื่อการทองเที่ยวและอาหารสําหรับบุคลากรทางการศึกษา 20,000                20,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



27

งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

6) ตนแบบการพัฒนาหองสมุดดิจิตอลของ โรงเรียนกองทุนการศึกษาโรงเรียนอานันท โรงเรียนหุบกระพง เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 200,000              200,000            สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

7) การพัฒนาตนแบบสื่อการสอน PBL สู STEM โรงเรียนบานลาดวิทยา 20,000                20,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

8) พัฒนาครูในโรงเรียนกองทุนการศึกษาดวย Action Research โดยใชระบบ Coaching and Mentoring และ Professional Learning Community 103,650              103,650            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต จ.ประจวบคีรีขันธ 100,000              100,000            คณะครุศาสตร

10) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต จ.เพชรบุรี 86,860                86,860             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

11) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ เขต 1 150,000              150,000            คณะครุศาสตร

12) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 1 150,000              150,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

13) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 2 150,000              150,000            คณะครุศาสตร

14) การพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนเครือขายฝกประวบการณวิชาชีพครู 50,000                50,000             คณะครุศาสตร

15) การพัฒนาศูนยเด็กเล็กตนแบบ องคการบริการสวนทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 138,140              138,140            คณะครุศาสตร

16) การพัฒนาโรงเรียนวัดโพธิ์กรุ สูการเปนตนแบบ smart school 120,000              120,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

31] โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษของ มหาวิทยาลัยจัดสรร 1,567,300          -                       1,567,300        อ.สรรเสริญ  เลาหสถิตย

นักเรียนนักศึกษาใหเทียบเทาระดับสากล รวม 1,567,300          -                       1,567,300        

วัตถุประสงค 1) ยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาใหเทียบเทาระดับสากล 1,567,300            1,567,300         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาใหเทียบเทาระดับสากล

กลุมเปาหมาย นักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษา

ผลประโยชนที่จะไดรับ

ตัวชี้วัด

[1] จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาไดรับการยกระดับคุณภาพ คน 1,600

การเรียนรูภาษาอังกฤษใหเทียบเทาระดับสากล

[2] รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษากลุมเปาหมาย รอยละ 40

มีคะแนนสอบ O-net ตามเกณฑที่กําหนด

32] โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และ มหาวิทยาลัยจัดสรร 1,000,000          -                       1,000,000        ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

โรงเรียนกองทุนการศึกษา รวม 1,000,000          -                       1,000,000        

วัตถุประสงค 1) ตนแบบการพัฒนาเกษตรผสมผสานตามทฤษีใหมใหแกโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนบานดานโง โรงเรียนบานทาตะครอ โรงเรียนบานพุพลู 200,000              200,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนโรงเรียน ตชด.และโรงเรียนกองทุนการศึกษา 2) พัฒนาโรงเรียนตนแบบการอานภาษาไทยโดยใชสื่อคอมพิวเตอรของนักเรียนโรงเรียน โรงเรียนบานหวยโศก โรงเรียนแพรกตะครอ โรงเรียนปาละอู ศูนยศึกษา   80,000                80,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด 3) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ประจําป 2561 (3 วัน) 180,000              180,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

[1] จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียน 10 4) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา ประจําป 2561 (2 วัน) 100,000              100,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

[2] รอยละของผลการสอบ o-net ของโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น รอยละ 10 5) ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษา 200,000              200,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

[3] รอยละของนักเรียนโรงเรียน ตชด. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเพิ่มขึ้น รอยละ 10 6) พัฒนาความรูความสามารถเรื่องการอาน (Reading Literacy)     ของโรงเรียนบานหนองเขื่อน และศูนยการเรียนรูอินทรีอาสา 60,000                60,000             สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

7) ยกระดับโรงเรียนตนแบบการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบสหวิทยาของโรงเรียนกองทุนการศึกษา 90,000                90,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8) ยกระดับโรงเรียนตนแบบการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบสหวิทยาของโรงเรียนตระเวนชายแดน 90,000                90,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

33] โครงการสนับสนุนการใหบริการวิชาการตามยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยจัดสรร 800,000            -                       800,000          ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ รวม 800,000            -                       800,000          

วัตถุประสงค 1) การพัฒนาผลิตภัณฑจากการเกษตรสูการคาเชิงพาณิชย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 85,000                85,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน/หนวยงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตร 2) การสรางตนแบบกิจกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของชาวกะเหรี่ยงหมู 2 บานหวยเกษม (หวยแหง) ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ อําเภอหนองหญ   39,600                39,600             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ 3) การยกระดับเพื่อสรางมูลคาเพิ่มสําหรับผามัดยอมจากสีธรรมชาติสูเชิงพาณิชย ชุมชนหัวบาน ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ 130,000              130,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตัวชี้วัด 4) พัฒนาศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชน ดานการแปรรูปอาหารจากมะพราว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 88,400                88,400             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

[1] จํานวนชุมชน/หนวยงานเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา หนวย 2 5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นสู Thailand 4.0 120,000              120,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

6) การพัฒนาหมูบานตนแบบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 107,000              107,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

7) การพัฒนาชุมชนตนแบบการจัดการทองเที่ยวดานสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 100,000              100,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

8) การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเวชสําอางคจากน้ํามันรําขาว 80,000                80,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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9) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใน จ.เพชรบุรี ตามนโยบาลราชภัฎเคลื่อนที่เพื่อชุมชน 50,000                50,000             คณะพยาบาลศาสตร

5.2 สรางคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของทองถิ่นผานกระบวน

การเรียนการสอนการวิจัย

34] โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อสราง มหาวิทยาลัยจัดสรร 500,000            -                       500,000          ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

ชุมชนเขมแข็ง รวม 500,000            -                       500,000          

วัตถุประสงค 1) โครงการแปรรูปเนื้อปลาเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาชุมชน บางขุนไทร อ.บานแหลม จ.พชรบุรี 30,000              30,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อใหชุมชนเขมแข็งจากการนํางานวิจัย หรือกระบวนการเรียนการสอน 2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเตาหูปลาจากเนื้อปลาสีกุนขางเหลือง กลุมแปรรูปอาหารทะเลแหลมผักเบี้ย อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 35,000                35,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตัวชี้วัด 3) โครงการพัฒนาชุมชนหัวทุง-ทุงพราวพัฒนา สูการเปนชุมชนตนแบบการจัดการขยะ "ชุมชนนาอยู อยางยั่งยืน 120,000              120,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

[1] จํานวนชุมชนที่ไดรับรางวัลระดับชาติจากการบูรณาการฯ ชุมชน 1.00 4) โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบที่สามารถถายทอดและสงตอความรูดวยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนไรมะขาม อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 100,000              100,000            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑขาวไรเบอรรี่สูผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป 120,000              120,000            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากสับปะรดแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลคาตําบลทุงเคล็ด อ.เมือง จ.ประจวบฯ 95,000                95,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5.3 ยกระดับภูมิปญญาไทยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขีดความสามารถ

ในการแขงขัน

35] โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา มหาวิทยาลัยจัดสรร 260,000            240,000            500,000          ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

จากวัตถุดิบในทองถิ่น รวม 260,000            240,000            500,000          

วัตถุประสงค 1) โครการพัฒนาผลิตภัณฑพรอมดื่มนมกลวยหอมทองเสริมใยอาหาร กลุมแปรรูปกลวยหอมทอง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 70,000                70,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อใหไดผลิตภัณฑจากวัตถุดิบในทองถิ่นที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิมและสรางรายได 2) โครงการสงเสริมการขายและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานหนองหญาปลอง จ .เพชรบุรี 95,000                95,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ใหแกชุมชน 3) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ กลุมแปรรูปอาหารฮาลาล บานทาแรงออก 240,000              240,000            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด 4) โครงการผลิตน้ําหอมจากเกสรบัวหลวงราชินี เพื่อการคาเชิงพาณิชย ชุมชนบานหนองจอก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 95,000                95,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[1] จํานวนผลิตภัณฑที่เกิดจากการพัฒนาของหนวยงาน ผลิตภัณฑ 5

5.4 สรางคลังปญญาทองถิ่น ที่มีองคความรูวิทยาการผสมผสานกับ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น

36] โครงการสรางศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       500,000            500,000          ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

รวม -                       500,000            500,000          

วัตถุประสงค 1) การพัฒนาศูนยเรียนรูตาลโตนดสูการสรางมูลคาเพิ่มทางภูมิปญญาและการเผยแพรเชิงวิถีชีวิตเพชรบุรี 215,000              215,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น 2) ศูนยเรียนรูบัวหลวงราชินีเพื่อการอนุรักษพันธุบัวหลวงและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนหนองจอก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 95,000                95,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตัวชี้วัด 3) การพัฒนาศูนยเรียนรูพิบพลีดวยนวัตกรรมสารสนเทศสูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 50,000                50,000             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

[1] ระดับความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาศูนยเรียนรูภูมิปญญา ขอ 2 4) นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมพื้นบานเพชรบุรี 80,000                80,000             สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทองถิ่น 5) กิจกรรมการจัดตั้งศูนยการเรียนรูพิพิธภัณฑ สมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดเพชรบุรี 60,000                60,000             คณะพยาบาลศาสตร

ก. มีพื้นที่การจัดแสดงศิลปะพื้นบาน

ข. มีฐานขอมูลศิลปะพื้นบาน

[2] จํานวนผูเขาชมศูนยการเรียนรู คน 200
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37] โครงการสงเสริม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจัดสรร 1,100,000          -                       1,100,000        ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

รวม 1,100,000          -                       1,100,000        

วัตถุประสงค 1) โครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกและกระบวนการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 100,000            100,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

เพื่อสนับสนุน สงเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นกับนักศึกษา 2) โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเพื่อการยกระดับสูมาตรฐานสากล 240,000              240,000            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

อาจารย และประชาชน 3) กิจกรรมการจัดนิทรรศการ  “ยกระดับภูมิปญญาสูเศรษฐกิจสรางสรรค” 334,900              334,900            สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด 4) โครงการยกระดับภูมิปญญาและพัฒนาเสนทางการทองเที่ยววถีชีวิตตาลโตนดสูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 90,000                90,000             สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

[1] ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูรวมกิจกรรม ระดับ >3.51 5) การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นบานหนองจอกสูการทองเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค 100,000              100,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

[2] จํานวนองคความร็ดานศิลปวัฒนธรรม เรื่อง 5 6) การพัฒนาองคความรูอาหารพื้นบานเมืองเพชรสูการสรางมูลคาเพิ่ม 90,000                90,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7) การอนุรักษสืบทอดการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรบุรี 55,100                55,100             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

8) การสืบสานน้ําตาลโตนดเมืองเพชรบุรี 30,000                30,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9) โครงการพัฒนาภูมิปญญาการทํานาเกลือ เพื่อพัฒนาสูไทยแลนด 4.0 60,000                60,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

38] โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       1,200,000          1,200,000        ผศ.พจนารถ  บัวเขียว

รวม -                       1,200,000          1,200,000        

วัตถุประสงค 1) โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ ครั้งที่ 7 1,200,000            1,200,000         สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

[1] เพื่ออนุรักษ สงเสริม ฟนฟู และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน

[2] เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

[3] เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานศิลปวัฒนธรรมและสรางเครือขายทาง

วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน

[4] เพื่อสงเสริมการวางแผนธุรกิจสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน

ตัวชี้วัด

[1] มีเครือขายเขารวมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม เครือขาย 2

[2] จํานวนผูเขาชมงาน คน 3,000

[3] ระดับความพึงพอใจของผูเขาชมงานตอการจัดมหกรรมอาเซียน ระดับ >3.51

6. แผนงานปรับปรงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง

6.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใชกลยุทธสูการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Advanced Execution

Premium) ซึ่งมี ระบบการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ 

39] โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพ มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       500,000            500,000          อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

การศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) รวม -                       500,000            500,000          

วัตถุประสงค 1) การประชุมสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ 270,870              270,870            สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินการที่เปนเลิศ 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) 229,130              229,130            สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตัวชี้วัด

[1] ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน ระดับ 4

ยุทธศาสตร

ก. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการขับเคลื่อน EdPEx

ข. มีการพัฒนาระบบการขับเคลื่อน EdPEx

ค. มีการดําเนินงานตามระบบขับเคลื่อน EdPEx

ง. มีการติตาม และประเนผลงานตามแผน EdPEx

จ. มีคูมือระบบการขับเคลื่อน EdPEx

[2] หนวยงานไดรับการบมเพาะ EdPEx จาก สกอ. หนวย 1
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40] โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       2,000,000          2,000,000        อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

รวม -                       2,000,000          2,000,000        

วัตถุประสงค 1) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับคณะครุศาสตร 100,000              100,000            คณะครุศาสตร

เพื่อปรับปรุงระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับคณะวิทยาศาสตรฯ 70,000                70,000             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ใหมีประสิทธิภาพ 3) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับคณะวิทยาการจัดการ 135,000              135,000            คณะวิทยาการจัดการ

ตัวชี้วัด 4) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 95,000                95,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร

[1] ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ 8 5) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 130,000              130,000            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ก. มีนโยบายการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 6) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 270,000              270,000            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ข. มีแผนงานประกันคุณภาพ 7) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 80,000                80,000             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค. มีคูมือประกันคุณภาพและคูมืออื่นๆที่เกี่ยวของ 8) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับคณะพยาบาลศาสตร 60,000                60,000             คณะพยาบาลศาสตร

ง. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการ 9) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 30,000                30,000             สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพทุกระดับ 10) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี 30,000 30,000             กองกลาง

จ. การสรางเครือขายการประกันคุณภาพภายในและ 11) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการฯ 30,000 30,000             สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครือขายการประกันคุณภาพภายนอก 12) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพสถาบันวิจัยฯ 30,000 30,000             สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ฉ. มีผูบริหารทุกระดับรับผิดชอบกํากับดูแลตัวชี้วัดและ 13) ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการนําความรูดานการประกันคุณภาพสูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 200,000 200,000            สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จัดเก็บขอมูล 14) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา 2560
 291,500 291,500            สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ช. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ 15) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 215,300 215,300            สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัย คณะ  สํานัก / สถาบัน/สาขาวิชา 16) การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA สู TQR 233,200 233,200            สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ช. มีการพัฒนาผูประเมินภายในตามหลักสูตรของ สกอ. 

[2] มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา รอยละของหลักสูตรที่ผานเกณฑการ หนวยงาน 13

ประเมินคุณภาพภายในระดับดีทุกหนวยงาน รอยละ 100

[3] จํานวนหนวยงานที่มีการพัฒนาสูการเปนเลิศ (EdPEx) หนวยงาน 9

6.2 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรดวยกระบวนการจัดการความรู

41] โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและจัดการความรู มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       800,000            800,000          ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

รวม -                       800,000            800,000          

วัตถุประสงค 1) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเขาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 300,000              300,000            กองกลาง

[1] เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะ ทักษะที่เหมาะสมกับภาระหนาที่ 2) จัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 500,000              500,000            กองกลาง

[2] เพื่อใหมีแนวปฏิบัติที่ดีในงานสนับสนุนวิชาการ

ตัวชี้วัด

[1] รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 80

[2] จํานวนองคความรูที่ไดรับจากการจัดการองคความรู องคความรู 5

[3] ระดับผลการประเมินวัดสมรรถนะของนักปฏิบัติการมืออาชีพ ระดับ >4.00

42] โครงการพัฒนาผูบริหารมืออาชีพ มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       800,000            800,000          ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

รวม -                       800,000            800,000          

วัตถุประสงค 1) พัฒนาผูบริหารมืออาชีพ 800,000              800,000            กองกลาง

เพื่อสรางความพรอมสําหรับการดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น

และมีสมรรถนะเพื่อการบริหารงานในฐานะผูบริหารในอนาคต

ตัวชี้วัด

[1] หลักสูตรอบรมูบริหารระดับตน/กลาง/สูง หลักสูตร 3

[2] บริหารทุกคนไดรับการพัฒนา ครั้ง/ป 1.00
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6.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มุงสู สังคมดิจิทัล (Digital  Economy) และ E-University

43] โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       2,000,000          2,000,000        อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี

รวม -                       2,000,000          2,000,000        

วัตถุประสงค 1) พัฒนาฐานขอมูลปญหาและความตองการของชุมชน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย 200,000              200,000            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตและฐานขอมูลที่จําเปนตอการบริหาร 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,800,000            1,800,000         สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด

[1] ระดับความพรอมใช (service availability) ของระบบ รอยละ 80

[2] จํานวนระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหมตามความตองการของ ระบบ 2

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย (เชน ระบบติดตามโครงการระดับกิจกรรม)

[3] ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริการเทคโนโลยี ระดับ >4

สารสนเทศ

[4] มีนโยบายและแนวปฏิบัติดานการจัดการดานความมั่นคง ชุด 1

ปลอดภัยสารสนเทศ

[5] มีการใหบริการดานเทคโนโลยีสู Green IT มาตรการ >1

6.4 พัฒนามหาวิทยาลัย ใหนาอยู มุงสูการ เปน Green and Clean University 

44] โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเขียวสะอาด มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       2,596,400          2,596,400        ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน

รวม -                       2,596,400          2,596,400        

วัตถุประสงค 1) รถไฟฟาขนสงมวลชนภายในมหาวิทยาลัย 1,455,000            1,455,000         คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม มีการอนุรักษ 2) พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 898,800              898,800            กองกลาง

พลังงาน และมีระบบจัดการขยะ และระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม 3) พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (พลังงาน) 242,600              242,600            กองกลาง

ตัวชี้วัด

[1] ระดับความสําเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ขอ 6

ก. มีการวางระบบโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม  

ข. มีการใชเครื่องใชไฟฟาที่ชวยประหยัดพลังงาน

ค. มีการอนุรักษพลังงาน หรือพลังานทดแทน

ง. มีการลดโลกรอนในหนวยงาน

จ. มีการรณรงคการรีไซเคิลขยะ 

ฉ. มีการจัดระบบสัญญจร/จราจรภายในมหาวิทยาลัย

6.5 สงเสริมการนํากลุยทธการตลาดอุดมศึกษาเพื่อสรางรายไดและภาพลักษณองคกร

45] โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและสรางภาพลักษณ มหาวิทยาลัยจัดสรร -                       1,000,000          1,000,000        อ.เมธาวิน สาระยาน

ขององคกร รวม -                       1,000,000          1,000,000        

วัตถุประสงค 1) พัฒนาระบบการสื่อสารและสรางภาพลักษณขององคกร 800,000              800,000            กองกลาง

เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคมและมีผูสนใจ 2) จัดทําเอกสารแนะนําระบบการสื่อสารและสรางภาพลักษณ 200,000              200,000            สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เขาเรียนในมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

[1] ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการตลาดและภาพลักษณองคกร ขอ 5

ก. มีการวางแผนการตลาดและสรางภาพลักษณองคกร

ข. มีการนําแผนการตลาดและสรางภาพลักษณองคกรไปสูการปฏิบัติ

ค. มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนการตลาดและสรางภาพลักษณ

องคกรไปสูการปฏิบัติ
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งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ จํานวน เงินแผนดิน รายได

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กิจกรรม ผูกํากับดูแลรวมทั้งสิ้น

ง. มีการติดตามประเมินผลการตลาดและสรางภาพลักษณ

องคกรไปสูการปฏิบัติ

จ. มีปรับปรุงแผนอยางตอเนื่อง

[2] ระดับความสนใจของนักเรียนนักศึกษาและผูรับริการตอมหาวิทยาลัย ระดับ > 3.51

[3] จํานวนชองการสื่อสารประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ชองทาง -
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