
 
สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�  

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 3 (ตุลาคม – มิถุนายน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
ประกอบการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 

วันจันทร6ที่ 16 สิงหาคม 2564 

 
 



 
สารบัญ 

 
 หน9า 
One Page สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  ป งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไตรมาส 3 (ตุลาคม 63 – มิถุนายน 64) 

ก 

สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 
(ตุลาคม 63 – มิถุนายน 64) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1 

1. การเบิกจ6ายงบประมาณภาพรวม 1 
2. การเบิกจ6ายงบรายจ6ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน) 2 
3. การเบิกจ6ายการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน6วยงาน 2 
4. การเบิกจ6ายงบประมาณหน6วยงานจัดต้ังภายใน 3 
5. การเบิกจ6ายงบรายจ6ายยุทธศาสตร< 4 
6. การเบิกจ6ายงบรายจ6ายแผนงานฉุกเฉิน 5 

ภาคผนวก  
ภาคผนวก 1 หนังสือด6วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 23 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการ

เร6งรัดการใชBจ6ายงบประมาณรายจ6าย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ภาคผนวก 2 รายงานผลการเบิกจ6ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 (ตุลาคม 63 – มิถุนายน 64) 

 

ภาคผนวก 3 รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 
2564 (รายจ6ายตามยุทธศาสตร<) ไตรมาส 3 (ตุลาคม 63 – มิถุนายน 64) 

 

 
 

 
        
             

 
 

 
 

 



สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 (ตุลาคม 63 – มิถุนายน 64)

งบประมาณทั้งส้ิน 659,043,500.00 บาท

เบิกจ/าย 396,935,706.80 บาท 60.23%

คงเหลือ 262,107,793.20 บาท 39.77%

งบประมาณทั้งส้ิน 542,342,300.00 บาท

เบิกจ/าย 358,265,549.04 บาท 66.06%

คงเหลือ 184,076,750.96 บาท 33.94%

งบประมาณทั้งส้ิน 21,893,000.00 บาท

เบิกจ/าย 9,408,976.32 บาท 42.98%

คงเหลือ 12,484,023.68 บาท 57.02%

งบประมาณทั้งส้ิน 60,872,700.00 บาท

เบิกจ/าย 13,262,027.44 บาท 21.79%

คงเหลือ 47,610,672.56 บาท 78.21%

ไตรมาส/งบประมาณรายจ/าย 1 2 3 4

ภาพรวมสะสม 23 54 77 100

รายจ/ายประจํา 28 58 80 100

รายจ/ายลงทุน 8 40 65 100

ผ�านท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
คร้ังท่ี 7/2564 วันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 และ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คร้ังท่ี 8/2564
วันท่ี 16 สิงหาคม 2564

งบประมาณ
ภาพรวม

งบประมาณ
รายจ/ายประจํา

งบประมาณ
รายจ/าย

ยุทธศาสตร;

งบประมาณรายจ/าย
ตามภารกิจหลัก

งบประมาณทั้งส้ิน 29,097,600.00 บาท

เบิกจ/าย 13,001,810.90 บาท 44.68%

คงเหลือ 16,095,789.10 บาท 55.32%

งบประมาณ
หน/วยงานจัดต้ัง

ภายใน

งบประมาณทั้งส้ิน 4,837,900.00 บาท

เบิกจ/าย 2,997,343.10 บาท 61.96%

คงเหลือ 1,840,556.90 บาท 38.04%

งบประมาณรายจ/าย
แผนงานฉุกเฉิน

เบิกจ�าย 

60.23

เบิกจ�าย 

66.06

เบิกจ�าย 

42.98

เบิกจ�าย 

44.68

เบิกจ�าย 

21.79

เบิกจ�าย 

61.96
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
-------------------------------------------- 

 
เพ่ือให�การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ)ายตาม

ยุทธศาสตร.) เป0นไปตามข�อ 6 แห)งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ
รายจ)ายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 นั้น 

เ พ่ือให�ทราบผลความก�าวหน�าในการปฏิบั ติงานของหน)วยงาน กองนโยบายและแผน                
จึงได�จัดทํารายงานผลดังกล)าวหลังเสร็จสิ้นไตรมาส 3 ซ่ึงมีงบประมาณท้ังสิ้น 659,043,500.00 บาท เบิกจ)าย 
396,935,706.80 บาท คิดเป0นร�อยละ 60.23 

 
1. การเบิกจ0ายงบประมาณภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น 

659,043,500.00 บาท 

เบิกจ0าย คงเหลือ 

396,935,706.80 บาท 262,107,793.20 บาท 

60.23% 
39.77% 
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2. การเบิกจ0ายงบรายจ0ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเบิกจ0ายการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน0วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ0าย คงเหลือ 

542,342,300.00 บาท 358,265,549.04 บาท 184,076,750.96 บาท 

66.06% 
33.94% 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ0าย คงเหลือ 

21,893,000.00 บาท 9,408,976.32 บาท 12,484,023.68 บาท 

42.98% 57.02% 
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4. การเบิกจ0ายงบประมาณหน0วยงานจัดตั้งภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร.
คณะ

เทคโนโลยีการเ
กษตร

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะ
วิศวกรรมศาสต

ร.และ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะพยาบาล
ศาสตร.และ
วิทยาการ
สุขภาพ

คณะ
มนุษยศาสตร.

และ
สังคมศาสตร.

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร.

และเทคโนโลยี

สํานักงาน
อธิการบดี

สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักส)งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

สถาบันวิจัย
และส)งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

จัดสรร 1,238,600.00 1,255,300.00 1,189,000.00 1,695,700.00 713,700.00 5,413,000.00 1,854,400.00 1,965,400.00 4,826,800.00 733,900.00 803,200.00 204,000.00

เบิกจ)าย 560,431.54 453,317.57 309,864.92 661,393.20 264,980.02 1,752,065.46 817,002.54 725,993.21 3,086,189.92 237,180.70 339,054.84 201,502.40

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ0าย คงเหลือ 

29,097,600.00 บาท 13,001,810.90 บาท 16,095,789.10 บาท 

44.68% 55.32% 
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5. การเบิกจ0ายงบรายจ0ายยุทธศาสตร< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร.ที่ 1 การสร�าง
ความโดดเด)นด�านอาหาร

และการท)องเที่ยว

ยุทธศาสตร.ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิต

ยุทธศาสตร.ที่ 3 การผลิต
และพัฒนาวิชาชีพครู

ยุทธศาสตร.ที่ 4 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตร.ที่ 5 การพัฒนา
ท�องถ่ิน

ยุทธศาสตร.ที่ 6 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดสรร 2,001,300.00 14,181,000.00 2,001,300.00 2,001,300.00 34,683,800.00 5,003,400.00

เบิกจ)าย 323,565.00 2,877,163.80 37,600.00 496,111.12 8,235,192.59 1,292,394.93

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

งบประมาณทั้งสิ้น 

60,872,700.00บาท 

เบิกจ0าย คงเหลือ 

13,262,027.44บาท 47,610,672.56บาท 

21.79% 
78.21% 
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6. การเบิกจ0ายงบประมาณรายจ0ายแผนงานฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ0าย คงเหลือ 

4,837,900.00 บาท 2,997,343.10 บาท 1,840,556.90 บาท 

61.96% 
38.04% 



 

 

- ภาคผนวก 1 – 

 

 

 













 

 

- ภาคผนวก 2 – 

 

 

 



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

1 รายจ
ายประจํา 451,326,700.00 319,767,386.70 70.85 131,559,313.30 91,015,600.00 38,498,162.34 42.3 52,517,437.66 542,342,300.00 358,265,549.04 66.06 184,076,750.96

1 งบบุคลากร 281,469,300.00 214,060,427.28 76.05 67,408,872.72 21,114,600.00 16,965,466.83 80.35 4,149,133.17 302,583,900.00 231,025,894.11 76.35 71,558,005.89

2 งบดําเนินงาน 12,289,200.00 11,219,488.81 91.3 1,069,711.19 54,901,000.00 21,532,695.51 39.22 33,368,304.49 67,190,200.00 32,752,184.32 48.75 34,438,015.68

3 งบลงทุน (ครุภัณฑ! ที่ดิน และสิ่งก'อสร)าง) 157,568,200.00 94,487,470.61 59.97 63,080,729.39 15,000,000.00                   -         -   15,000,000.00 172,568,200.00 94,487,470.61 54.75 78,080,729.39

2 รายจ
ายตามภารกิจหลักของหน
วยงาน 9,263,100.00 3,926,032.16 42.38 5,337,067.84 12,629,900.00 5,482,944.16 43.41 7,146,955.84 21,893,000.00 9,408,976.32 42.98 12,484,023.68

1 คณะครุศาสตร! 524,100.00 275,253.89 52.52 248,846.11 714,500.00 285,177.65 39.91 429,322.35 1,238,600.00 560,431.54 45.25 678,168.46

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 531,100.00 201,017.79 37.85 330,082.21 724,200.00 252,299.78 34.84 471,900.22 1,255,300.00 453,317.57 36.11 801,982.43

3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 503,100.00 178,283.17 35.44 324,816.83 685,900.00 131,581.75 19.18 554,318.25 1,189,000.00 309,864.92 26.06 879,135.08

4 คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 717,500.00 246,241.12 34.32 471,258.88 978,200.00 415,152.08 42.44 563,047.92 1,695,700.00 661,393.20 39 1,034,306.80

5 คณะพยาบาลศาสตร!และวิทยาการสุขภาพ 302,000.00 150,990.50 50 151,009.50 411,700.00 113,989.52 27.69 297,710.48 713,700.00 264,980.02 37.13 448,719.98

6 คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! 2,290,200.00 486,972.87 21.26 1,803,227.13 3,122,800.00 1,265,092.59 40.51 1,857,707.41 5,413,000.00 1,752,065.46 32.37 3,660,934.54

7 คณะวิทยาการจัดการ 784,600.00 184,941.50 23.57 599,658.50 1,069,800.00 632,061.04 59.08 437,738.96 1,854,400.00 817,002.54 44.06 1,037,397.46

8 คณะวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี 831,600.00 417,311.03 50.18 414,288.97 1,133,800.00 308,682.18 27.23 825,117.82 1,965,400.00 725,993.21 36.94 1,239,406.79

9 สํานักงานอธิการบดี 2,042,300.00 1,565,051.33 76.63 477,248.67 2,784,500.00 1,521,138.59 54.63 1,263,361.41 4,826,800.00 3,086,189.92 63.94 1,740,610.08

10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 310,500.00 40,355.60 13 270,144.40 423,400.00 196,825.10 46.49 226,574.90 733,900.00 237,180.70 32.32 496,719.30

11 สํานักส'งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 339,800.00 94,059.36 27.68 245,740.64 463,400.00 244,995.48 52.87 218,404.52 803,200.00 339,054.84 42.21 464,145.16

12 สถาบันวิจัยและส'งเสริมศิลปวัฒนธรรม 86,300.00 85,554.00 99.14 746 117,700.00 115,948.40 98.51 1,751.60 204,000.00 201,502.40 98.78 2,497.60

3 รายจ
ายหน
วยงานจัดตั้งภายใน 3,508,300.00 808,960.21 23.06 2,699,339.79 25,589,300.00 12,192,850.69 47.65 13,396,449.31 29,097,600.00 13,001,810.90 44.68 16,095,789.10

1 ค'าใช)จ'ายในการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร! 1,568,000.00 598,620.47 38.18 969,379.53 18,861,000.00 9,098,973.96 48.24 9,762,026.04 20,429,000.00 9,697,594.43 47.47 10,731,405.57

2 ค'าใช)จ'ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1,940,300.00 210,339.74 10.84 1,729,960.26 6,728,300.00 3,093,876.73 45.98 3,634,423.27 8,668,600.00 3,304,216.47 38.12 5,364,383.53

4 รายจ
ายตามยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย 40,859,300.00 9,986,476.69 24.44 30,872,823.31 20,013,400.00 3,275,550.75 16.37 16,737,849.25 60,872,700.00 13,262,027.44 21.79 47,610,672.56

ยุทธศาสตร/ที่ 1 การสร�างความโดดเด
นด�านอาหารและการท
องเที่ยว                     -                        -          -                       -   2,001,300.00 323,565.00 16.17 1,677,735.00 2,001,300.00 323,565.00 16.17 1,677,735.00

1 โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts                     -                        -          -                       -   885,262.00 219,745.00 24.82 665,517.00 885,262.00 219,745.00 24.82 665,517.00

2 โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารปลอดภัย                     -                        -          -                       -   251,550.00 24,580.00 9.77 226,970.00 251,550.00 24,580.00 9.77 226,970.00

3 โครงการพัฒนาศูนย!เรียนรู)การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     -                        -          -                       -   614,488.00 45,000.00 7.32 569,488.00 614,488.00 45,000.00 7.32 569,488.00

4 โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การให)บริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายใน

มหาวิทยาลัย

                    -                        -          -                       -   250,000.00 34,240.00 13.7 215,760.00 250,000.00 34,240.00 13.7 215,760.00

ยุทธศาสตร/ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 6,175,500.00 1,751,284.10 28.36 4,424,215.90 8,005,500.00 1,125,879.70 14.06 6,879,620.30 14,181,000.00 2,877,163.80 20.29 11,303,836.20

5 โครงการพัฒนา ปรับปรุง บริหารหลักสูตรเน)นการศึกษาที่มุ'งผลลัพธ! 

(Outcome-based education (OBE)) และทันสมัยต'อการเปลี่ยนแปลง

                    -                        -          -                       -   520,300.00 68,622.00 13.19 451,678.00 520,300.00 68,622.00 13.19 451,678.00

6 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการของนักศึกษาด)วย

กระบวนการเรียนการสอน แบบ Blended learning quality และสอดคล)องกับ

ศตวรรษที่ 21

2,446,600.00 262,224.00 10.72 2,184,376.00 3,897,900.00 697,427.70 17.89 3,200,472.30 6,344,500.00 959,651.70 15.13 5,384,848.30

7  โครงการพัฒนาศูนย!นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู)และจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งใน

และต'างประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบห)องสมุดของมหาวิทยาลัย

320,000.00 146,434.65 45.76 173,565.35 280,900.00 175,000.00 62.3 105,900.00 600,900.00 321,434.65 53.49 279,465.35

รายงานผลการเบิกจ
ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3

(เมษายน - มิถุนายน 2564)

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



ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ
ยุทธศาสตร//โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณแผ
นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได� (บาท) รวม (บาท)

8 โครงการพัฒนาอัตลักษณ!และคุณลักษณะที่พึงประสงค! 3,408,900.00 1,342,625.45 39.39 2,066,274.55 1,625,300.00 60,300.00 3.71 1,565,000.00 5,034,200.00 1,402,925.45 27.87 3,631,274.55

9 โครงการระบบคลังหน'วยกิตเพื่อการเรียนรู)ตลอดชีวิตทุกช'วงวัย (Credit bank)                     -                        -          -                       -   480,300.00                   -         -   480,300.00 480,300.00                       -         -   480,300.00

10 โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ!การรับนักศึกษาเชิงรุก                     -                        -          -                       -   1,200,800.00 124,530.00 10.37 1,076,270.00 1,200,800.00 124,530.00 10.37 1,076,270.00

ยุทธศาสตร/ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู                     -                        -          -                       -   2,001,300.00 37,600.00 1.88 1,963,700.00 2,001,300.00 37,600.00 1.88 1,963,700.00

11 โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา                     -                        -          -                       -   2,001,300.00 37,600.00 1.88 1,963,700.00 2,001,300.00 37,600.00 1.88 1,963,700.00

ยุทธศาสตร/ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                     -                        -          -                       -   2,001,300.00 496,111.12 24.79 1,505,188.88 2,001,300.00 496,111.12 24.79 1,505,188.88

12 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุก

ระดับ

                    -                        -          -                       -   250,000.00 77,346.38 30.94 172,653.62 250,000.00 77,346.38 30.94 172,653.62

13 โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพร'งานวิจัยหรืองานสร)างสรรค! ที่มีผลกระทบใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

                    -                        -          -                       -   501,300.00 146,400.00 29.2 354,900.00 501,300.00 146,400.00 29.2 354,900.00

14 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร)างมูลค'าเพิ่ม (Value Creation)  สู'เชิง

พาณิชย! หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร)างสรรค!

                    -                        -          -                       -   350,000.00                   -         -   350,000.00 350,000.00                       -         -   350,000.00

15 โครงการแสวงหาแหล'งทุนจากภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม และหรือพัฒนาศูนย!วิจัย

เฉพาะทาง

                    -                        -          -                       -   200,000.00 25,787.30 12.89 174,212.70 200,000.00 25,787.30 12.89 174,212.70

16 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การ

พัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจํา)

                    -                        -          -                       -   700,000.00 246,577.44 35.23 453,422.56 700,000.00 246,577.44 35.23 453,422.56

ยุทธศาสตร/ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 34,683,800.00 8,235,192.59 23.74 26,448,607.41                   -                     -         -                      -   34,683,800.00 8,235,192.59 23.74 26,448,607.41

17 1 คณะ 1 อําเภอ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได)ชุมชนฐานราก) 6,070,000.00 875,040.86 14.42 5,194,959.14                   -                     -         -                      -   6,070,000.00 875,040.86 14.42 5,194,959.14

18 โครงการส'งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข)าใจสิทธิหน)าที่ของตนเอง และผู)อื่น

ภายใต)พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!เปgนประมุข(ศาสตร!

พระราชา)

1,800,000.00 423,086.00 23.5 1,376,914.00                   -                     -         -                      -   1,800,000.00 423,086.00 23.5 1,376,914.00

19 โครงการอนุรักษ!พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 1,631,500.00 755,993.56 46.34 875,506.44                   -                     -         -                      -   1,631,500.00 755,993.56 46.34 875,506.44

20 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ!ชุมชนท)องถิ่น 1,500,000.00                      -          -   1,500,000.00                   -                     -         -                      -   1,500,000.00                       -         -   1,500,000.00

21 โครงการพัฒนาระบบข)อมูลตําบลในจังหวัด 400,000.00                      -          -   400,000.00                   -                     -         -                      -   400,000.00                       -         -   400,000.00

22 โครงการพัฒนาความรู)และทักษะด)านภาษาอังกฤษที่สอดคล)องกับศตวรรษที่ 21 1,700,000.00 388,170.00 22.83 1,311,830.00                   -                     -         -                      -   1,700,000.00 388,170.00 22.83 1,311,830.00

23 โครงการพัฒนาความรู)และทักษะด)านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่สอดคล)อง

กับศตวรรษที่ 21

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

24 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู)ด)านการอ'านการเขียน และการวิเคราะห!ของ

นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,130,000.00 286,072.00 25.32 843,928.00                   -                     -         -                      -   1,130,000.00 286,072.00 25.32 843,928.00

25 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร 900,000.00 80,443.93 8.94 819,556.07                   -                     -         -                      -   900,000.00 80,443.93 8.94 819,556.07

26 โครงการยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือข'ายและโรงเรียนต)นแบบ 250,000.00                      -          -   250,000.00                   -                     -         -                      -   250,000.00                       -         -   250,000.00

27 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเปgนโรงเรียนต)นแบบการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการ

เรียนรู)

20,000.00                      -          -   20,000.00                   -                     -         -                      -   20,000.00                       -         -   20,000.00

28 โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน! DLTV เพื่อแก)ไขปlญหาขาดแคลนครูให)กับโรงเรียนขนาด

เล็ก

500,000.00                      -          -   500,000.00                   -                     -         -                      -   500,000.00                       -         -   500,000.00

29 วิศวกรสังคมบําเพ็ญประโยชน!แก'ชุมชนและสังคม (1 สาขา 1 โรงเรียน)  (15 กองทุน 

11 ตชด. เครือข'าย 30 คน/1 โรงเรียน)

2,000,000.00 684,287.91 34.21 1,315,712.09                   -                     -         -                      -   2,000,000.00 684,287.91 34.21 1,315,712.09

30 โครงการเสริมสร)างสมรรถนะภาคีเครือข'าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตําบล 500,000.00 40,238.24 8.05 459,761.76                   -                     -         -                      -   500,000.00 40,238.24 8.05 459,761.76



ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจ
าย ร�อยละ คงเหลือ
ยุทธศาสตร//โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณแผ
นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได� (บาท) รวม (บาท)

31 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 15,782,300.00 4,701,860.09 29.79 11,080,439.91                   -                     -         -                      -   15,782,300.00 4,701,860.09 29.79 11,080,439.91

32 โครงการบริการตามแก'นความสามารถหลัก(core competencies) 200,000.00                      -          -   200,000.00                   -                     -         -                      -   200,000.00                       -         -   200,000.00

ยุทธศาสตร/ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร                     -                        -          -                       -   5,003,400.00 1,292,394.93 25.83 3,711,005.07 5,003,400.00 1,292,394.93 25.83 3,711,005.07

33 โครงการพัฒนาผู)บริหารมืออาชีพ                     -                        -          -                       -   500,000.00 258,640.00 51.73 241,360.00 500,000.00 258,640.00 51.73 241,360.00

34 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ                     -                        -          -                       -   300,000.00 29,550.00 9.85 270,450.00 300,000.00 29,550.00 9.85 270,450.00

35 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21                     -                        -          -                       -   300,000.00 200,000.00 66.67 100,000.00 300,000.00 200,000.00 66.67 100,000.00

36 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว                     -                        -          -                       -   1,553,400.00 316,224.00 20.36 1,237,176.00 1,553,400.00 316,224.00 20.36 1,237,176.00

37 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู)                     -                        -          -                       -   750,000.00 27,850.93 3.71 722,149.07 750,000.00 27,850.93 3.71 722,149.07

38 โครงการผลิตสื่อเผยแพร'ชื่อเสียงและสร)างการยอมรับในคุณภาพด)านต'างๆ ตลอดจน

การเสริมสร)างภาพลักษณ!ที่ดีของมหาวิทยาลัย

                    -                        -          -                       -   800,000.00 383,880.00 47.99 416,120.00 800,000.00 383,880.00 47.99 416,120.00

39 โครงการพัฒนาด)านเทคโนโลยีดิจิทัล                     -                        -          -                       -   800,000.00 76,250.00 9.53 723,750.00 800,000.00 76,250.00 9.53 723,750.00

รายการสํารองฉุกเฉินตามยุทธศาสตร/                     -                        -          -                       -   1,000,600.00                   -         -   1,000,600.00 1,000,600.00                       -         -   1,000,600.00

5 รายการค
าใช�จ
ายตามแผนงานฉุกเฉิน                     -                        -          -                       -   4,837,900.00 2,997,343.10 61.96 1,840,556.90 4,837,900.00 2,997,343.10 61.96 1,840,556.90

504,957,400.00 334,488,855.76 66.24 170,468,544.24 154,086,100.00 62,446,851.04 40.53 91,639,248.96 659,043,500.00 396,935,706.80 60.23 262,107,793.20รวมทั้งสิ้น
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจายตามยุทธศาสตร) 

ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564) 

 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว 

โครงการท่ี 1 โครงการจัดต้ัง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts 

กิจกรรมท่ี 7 การทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคณุวุฒิวิชาชีพพอครัวขนมอบ  / 76,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เพ่ือยกระดับและพัฒนาทักาะทาง

วิชาชีพของนักศึกษาสาขา

เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบ

อาหาร     

76,000.00 0.00 จำนวนผูเขารวมการทดสอบ 39 คน ไม

สามารถจัดการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพได 

เน่ืองจากสถานการณโควิด                           

   

กิจกรรมท่ี 8 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาผูประกอบอาหารไทยระดับ 1  / 50,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เพ่ือยกระดับและพัฒนาทักษะ

ทางวิชาชีพของนักสึกษาสาขา

เทคโนโลยีและศิลปการประกอบ

อาหาร และสาขาอาหารและ

โภชนาการประยุกต      

   

5,000.00 0.00 จำนวนผูเขารวมการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานอาหารไทยระดบั 1 34 คน ยังไม

สามารถดำเนินกิจกรรมได เน่ืองจาก

สถานการณโควิด 19 เน่ืองดวย

สถานการณดควิด ทำใหไมสามารถจัด

กิจกรรมไดตามกำหนดการ แตอาจจะทำ

การทดสอบในชวงเดือน ตลุาคม ถึง 

ธันวาคม เพราะเน่ืองจากเปนขอกำหนดของ

สาขาวิชา ท่ีนักศึกษาจำเปนจะตองผานการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานอาหารไทย                             

กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาทักษะวิชาชีพดานอาหารระดับชาติและนานาชาติ  / 126,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1. เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

ดานอาหารของนักศึกษาและ

อาจารยสาขาเทคโนโลยีและ

ศิลปะการประกอบอาหาร และ

สาขาอาหารและโภชนาการ

ประยุกต  

2. เพ่ือสรางช่ือเสียงใหแก

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการ

ประกอบอาหาร       

126,000.00 0.00 ยังไมมีการดำเนินงาน                            

   

โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารปลอดภัย 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรปูเกษตรอาหารปลอดภยัจากสินคาเกษตรอินทรยี  / 119,500.00 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 



2 

 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการแปรรปู

เกษตรอาหารปลอดภัย สราง

มูลคาผลติภณัฑในทองถ่ิน

ผูประกอบการเกษตร 4.0 

  1. จำนวนนวัตกรรมดานการแปรรูป คา

เปาหมาย 2 ช้ิน ผลการดำเนินงาน 1 

นวัตกรรม ไดแก นวัตกรรมการทำน้ำเคล

สกัดเย็นผสมน้ำผลไม 

2. จำนวนผลิตภัณฑจากการแปรรปู คา

เปาหมาย 2 ช้ิน ผลการดำเนินงาน 1 

ผลิตภณัฑ ไดแก เคลสกัดเย็นผสมน้ำ

ผลไม 

  อยูระหวางการทดลองสวนผสมของการทำ

เคลสกัดแย็นผสมน้ำผลไม โดยวัตถุดิบท่ี

เลือกใช เปนวัตถุดิบท่ีใชเปนสวนผสมไดจาก

กระบวนการผลติแบบอินทรีย ไดแก เคล 

เสาวรส ฟกขาว มะนาว เลมอน น้ำผึ้ง และ

กระบวนการผลติท่ีปลอดภยั ไดแก ดอก

เกลือ สับปะรด เปนตน ซึ่งขณะน้ีไดมีการ

ทดลองเคลสกัดเย็นผสมน้ำผลไมชนิดตาง ๆ 

และไดมีการทดสอบตลาด และวางจำหนาย

ในกลมผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรียแลว

บางสวน อยูระหวางการออกแบบบรรจุ

ภัณฑสำหรับบรรจุเคลสกัดเย็นผสมน้ำผลไม 

และอยูระหวางการเบิกจายงบประมาณ 

เคลสกัดเย็นผสมน้ำผลไม 4 

สูตร ไดแก เคลสกัดเย็นผสม

น้ำเสาวรส เคลสกัดเย็นผสม

น้ำสับปะรด เคลสกัดเย็น

ผสมน้ำฟกขาว เคลสกัดเย็น

ผสมน้ำมะนาว ซึ่งผูบริโภค

ตอบรับเคลสกัดเย็นผสมน้ำ

เสาวรส เน่ืองจกมีรสชาติท่ี

เขมขน วัตถุดิบสวนใหญ

ผลิตในระบบอินทรีย มีการ

ใชน้ำผึ้งแทนน้ำตาล 

 ดวยสถานการณโควิด-19 ทำใหไม

สามารถจัดอบรมถายทอดองค

ความรูใหกับชุมชนได  

 ควรอนุโลมใหปรับเปลี่ยน

กิจกรรมไดตามสถานการณ 

กิจกรรมท่ี 3 การบริหารจดัการศนูยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม / 60,000.00 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. เพ่ือบริหารจัดการและ

สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย

เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือรวบรวม ติดตาม และ

สนับสนุนการจัดทำโครงการ

ถายทอดเทคโนโลยีของศูนย

ตนแบบเกษตรปลอดภัยและ

นวัตกรรม สถาบันเกลือทะเลไทย 

ในการผลติและการแปรรูป

ผลิตภณัฑเกษตร ตลอดจน

ผูประกอบการเกษตร 4.0 

  1. การบริหารจัดการศูนย AIC จังหวัด

เพชรบุรี เปาหมาย 1 ศูนย ผลการ

ดำเนินงาน การบรหิารจดัการศูนย AIC 

จังหวัดเพชรบุรี 2 ศูนย 

2. จำนวนผูเขาบริการ เปาหมาย ไมต่ำ

กวา 100 คน ผลการดำเนินงาน จำนวนผู

เขาบริการเกิน 100 คน 

3. การทำงานบูรณาการรวมกันใน 6 ภาคี 

เปาหมาย 1 ภาคี ผลการดำเนินงาน การ

ทำงานบูรณาการรวมกันของ AIC 

  ไดดำเนินการ 3 กิจกรรม ไดแก 

1.การถายทอดเทคโนโลยีรวมกับเกษตร

จังหวัดเพชรบุรีในการถายทอดเทคโนโลยี

และภมูิปญญาใหกับเกษตรกร ท่ีเปน

เครือขายศูนยความเปนเลิศดานเกลือทะเล

ไทย ในงานเริ่มตนฤดูกาลผลติใหม (Field 

Day) จำนวน 5 อำเภอ (อ.เขายอย , อ.

ชะอำ, อ.บานแหลม อ.บานลาด, อ.เมอืง) 

เหลือ อ.ทายางท่ีเลื่อนไปเน่ืองจาก

สถานการณการระบาดโควิด-19 

 

2.กิจกรรมแสวงหาทุนวิจัย โดยปน้ีไดรวม

ประสานงานกับ AIC และคณะกรรมการ

พัฒนาเกลือทะเลไทย กรมสงเสรมิ

การเกษตร สภาการวิจัยแหงชาติ ไดรับทุน

วิจัย 2 เรื่อง  

     (1) การพัฒนาและยกระดับเพ่ิมมูลคา

ผลิตภณัฑเกลือทะเลไทยสูการยอมรับ 

     (2) การพัฒนาเกลือทะเลคุณภาพสูง

ดวยการสะตเุกลืออัตโนมัตเิพ่ือเพ่ิมมูลคา 

 

3.กิจกรรมแสวงหาความรวมมือการจัดทำ
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

มาตรฐานแนวปฏิบัติท่ีดีในการแปรรูปเกลือ

ทะเล (GMP) โดยรับจางเปนท่ีปรกึษาใหกับ

สำนักมาตรฐานสินคาเกษตรแหงชาติ (มก

อช.) ทุน 870,000 บาท 

โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการตอเน่ืองศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี (ครภุัณฑ) / 188,488 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. เพ่ือเปนสถานท่ีสำหรับการ

ถายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

สูชุมชน 

2. เพ่ือเปนตนแบบ แหลงวัตถุดิบ 

และปจจยัในการผลิตสินคา

เกษตรสำหรับเกษตรกรในพ้ืนท่ี

ใกลเคียง 

3. เพ่ือเปนแหลงฝกประสบการณ

วิชาชีพสำหรับนักศึกษาและผูท่ี

สนใจ 

  1. นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีนำมาใชการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรไม

นอยกวา เปาหมาย 3 เทคโนโลย/ี

นวัตกรรม ผลการดำเนินงาน 3 นวัตกรรม 

ไดแก  

1) นวัตกรรมโตะปลูกอัจฉริยะ 

2) การใชเปลอืกมะนาวผงเสรมิในอาหาร

เลี้ยงไกไข3) ระบบใหน้ำและพรางแสง

อัตโนมัต ิ

  

2. สินคาทางการเกษตรท่ีปลอดภยัตอ

ผูบริโภคไมนอยกวา เปาหมาย 5 ชนิด ผล

การดำเนินงาน มากกวา 5 ชนิด โดย

แบงเปนกลุม ๆ ไดดังน้ี  

1) ไกไข  

2) ผัก (กรีนโอค เรคโอค บัตเตอรเฮด 

คอส ผักกาดหอม ตนหอม ผักชี 

ผักกาดขาว กวางตุง  มะเขือเทศเชอรี 

ฯลฯ 

3) เห็ด (เห็ดฟาง เห็ดนางฟา เห็นนางรม)  

4) ไมผล เชน กลวยหอม ฝรั่ง 

 

3. จำนวนการเขาศึกษาดูงาน/และการใช

ประโยชนจากศูนยไมนอยกวา เปาหมาย 

10 ครั้ง ผลการดำเนินงาน มากกวา 10 

ครั้ง (ประมาณ 500 คน) เชน  

1) การศึกษาดูงานของเกษตรกรสมาชิก 

ธกส.  

2) การอบรมโครงการรูรักสามัคคี (วิศวกร

สังคม) 

  มีการดำเนินการจดัซื้อครภุัณฑ สำหรับ

กิจกรรมฐานเทคโนโลยีการผลิตเหด็ การ

ผลิตเห็ดเศรษฐกิจจากวัสดเุหลือใชทาง

การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมฐาน

ผักยกโตะกางมุง การพัฒนาโตะปลูกผัก

อัจฉริยะ กิจกรรมฐานเกษตรอินทรีย SDGs 

PGS การปลุกผักสลัดดวยระบบ loTการให

น้ำและพรางแสงอัตโนมตัิ และกิจกรรม ฐาน

สืบสานและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหมสูดอน

ขังใหญโคกหนองนาโมเดล 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

3) การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางอาชีพ

เสรมิ UBlsClubช้ีชองรวยชวยนักศึกษา  

4) การดูงานจากกลุมผูท่ีสนใจการทำ

เกษตรอินทรีย ท้ังแบบ onsite และ 

online  

5) การฝกปฏิบัติในแปลงสำหรับผูท่ีสนใจ

การปลูกผักอินทรีย 

 

4. จำนวนเศษเหลือท้ิงจากศูนยฯ ลดลง

อยางนอย เปาหมาย 60% ผลการ

ดำเนินงาน อยูระหวางการรวบรวมผล

การดำเนินการขอมลูฐานการเรียนรูท่ีมี

การนำเศษเหลือท้ิงไปใชประโยชน เชน - 

ฐานการเรยีนรูผักยกโตะ มีการนำเศษผัก

ท่ีไดจากกาตดัแตงไปใชทำปุยหมักและน้ำ

หมักชีวภาพ เพ่ือนำกลับมาใชในฐานการ

เรียนรู- ฐานการเรยีนรูเทคโนโลยกีารผลิต

เห็ด มีการนำกอนเช้ือเห็ดเกาไปทำปุย

หมัก- ฐานการผลิตไกไข มีการนำไขไกท่ี

ไมไดคณุภาพ เชน เปลือกบาง บุบ มาเปน

ปุยในการปลูกฝรั่งพันธุกิมจู นำมาทำ

ฮอรโมนไข และจุลินทรียสังเคราะหแสง  

มูลนำมาหมักเปนปุย เปนตน 

 

5. ผลงานวิจัยท่ีเผยแพรท่ีไดจาก

การศึกษาในศูนยฯอยางนอย เปาหมาย 3 

บทความวิจัย ผลการดำเนินงาน มากกวา 

3 บทความ เชน 

1) การเลี้ยงปลานิลแบบลดตนทุน (การ

เจริญเติบโตแบบชดเชย , 

compensatory growth)  

2) ผลการเสรมิผงเปลือกมะนาวในอาหาร

ไกไขตอสมรรถภาพการผลิตไขและ

ปริมาณคอรตซิอล  

3) ผลของชวงอายุการตัดตอการ

เจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบ

ทางเคมีของหญาหวานท่ีปลูกในชุดดิน
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เพชรบุร ี 

4) ผลของระดับโปรตีนในอาหารขนตอ

สมรรถภาพการผลิตโคนมลูกผสมโฮลน

สไตนฟรเีช่ียนเพศผูระยะหลังหยานม  

5) การยอยไดของพืชอาหารสตัวในแพะ

เน้ือลูกผสมบอรแองโกลนูเบียนโดยวิธีใช

สารบงช้ี  

6) ผลการใชหญาเนเปยรปาดชอง 1 ใน

อาหารผสมเสรจ็ตอสมรรถภาพการผลิต

ของแพะเน้ือเพศเมีย  

7) ผลของจุลินทรียสังเคราะหแสงจาก

แหลงน้ำตาง ๆ ตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลติของกวางตุงฮองเต  

8) ผลของกากผงชูรสตอการเจริญเติบโต

และผลผลิตของผักสลัดกรีนโอคท่ีปลูกใน

กระถาง 

 

6.  การบูรณาการใชในการเรยีนการสอน

จากการปฏิบัติงานในศูนยอยางนอย 

เปาหมาย 5 วิชา ผลการดำเนินงาน 

มากกวา 5 วิชา ไดแก 

1) ปฐพีวิทยาเบ้ืองตน  

2) การผลิตผัก 

3) การผลิตเห็ด  

4) การจัดการสวนไมผล 

5) วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

6) หลักพืชศาสตร 

7) ฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร  

8) ปญหาพิเศษทางการเกษตร 

9) การผลิตสัตวปก 

10) การจัดการพืชอาหารสัตว  

11) การเพาะขยายพันธุสตัวน้ำ 

12)เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

13) สาหรายเศรษฐกิจ 

14) ปญหาพิเศษทางเพาะเลีย้งสัตวน้ำ 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

โครงการท่ี 4 โครงการยกระดับคณุภาพอาหาร การใหบริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลยั 

กิจกรรมท่ี 1 ยกระดับคณุภาพอาหาร การใหบริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย / 250,000 บาท /สำนักงานอธิการบด ี

เพ่ือยกระดับคุณภาพอาหาร การ

ใหบริการ และความปลอดภยัของ

อาหารภายในมหาวิทยาลัย 

1) เครื่องดูด

ควันพรอม

ติดตั้ง จำนวน 

2 ชุด 

2) เครื่องทำน้ำ

เย็นสแตนเลส 

5 กอก พรอม

เครื่องกรองน้ำ 

จำนวน 1 ชุด 

1) มีผูมาใช

บริการศูนย

อาหารของ

มหาวิทยาลยั

เพ่ิมข้ึน 

2) รานคา

ภายในศูนย

อาหารไดรับการ

รับรองจาก

กระทรวง

สาธารณสุข

เพ่ิมข้ึน 

1. เชิงปริมาณ : รอยละของรานคาท่ีไดรับ

การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 

เปาหมาย รอยละ 80 / ผลการดำเนินงาน 

ไมบรรล ุ

2. เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ เปาหมายระดับ 4 / ไมบรรล ุ

3. เชิงเวลา   

4. เชิงงบประมาณ  ไดรับจดัสรร  

250,000  บาท เบิกจายจริง 162,854 

บาท คงเหลือ 87,146 บาท 

250,000.00 162,854.00   จัดหาครุภณัฑตามขอ 5  ไดท้ัง 2 รายการ 

 

  เน่ืองจากเกิดภาวการณระบาดของ

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) เรื่อยมาตั้งแตเดือน

พฤศจิกายน 2563 จนถึงปจจุบัน 

ทำใหเปาหมายและผลการ

ดำเนินงานไมเปนไปตามท่ีกำหนดไว 

  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

โครงการท่ี 5 โครงการพัฒนา ปรบัปรุง และการบริหารหลักสูตรเพ่ือการเรียนการสอนท่ีมุงผลลัพธ (Outcome-based education (OBE) ท่ีทันสมัยตอการเปลีย่นแปลง 

กิจกรรมท่ี 23 กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  / 50,050 บาท / คณะวิทยาการจัดการ 

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ

ใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ดานเศรษฐกิจและสังคม 

2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ

ใหไดมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

3.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี

สมรรถนะของนักบริหารธุรกิจท่ีมี

คุณภาพสอดคลองตอสถานการณ

ในปจจุบัน 

หลักสตูร

บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต

ไดรับการ

ปรับปรุงและ

ผานการ

เห็นชอบจาก

สภา

มหาวิทยาลยั

และ สกอ. 

มีนักศึกษาสนใจ

สมัครเขาศึกษา

ในหลักสูตร

บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิตเพ่ิม

มากข้ึน 

1. เชิงปริมาณ 

     - จำนวนหลักสูตรท่ีไดการปรบัปรุง

และพัฒนา  1  หลักสูตร                    

     - จำนวนผูมีสวนไดสวนเสยีท่ีเขารวม

กิจการการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร 

20 คน          

2. เชิงคุณภาพ 

     - รอยละของความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม  รอยละ 90     

     - จำนวนหลักสูตรท่ีไดรับความ

เห็นชอบจาก สกอ.  1  หลักสูตร                       

3. เชิงเวลา 

     - กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนด  ไตรมาสท่ี 3 

4. เชิงงบประมาณ 

     - รอยละของการใชงบประมาณตามท่ี

กำหนด รอยละ 100 

5. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 50,050 

บาท เบิกจายจริง  41,500 บาท  

50,050.00 41,500.00 หลักสตูรไดรับการอนุมตัิจากสภา

มหาวิทยาลยัและ สกอ. 

หลักสตูรตองไดรับการ

พัฒนาและปรับปรุงใหมี

มาตรฐานและสรางความ

ทันสมัย นาสนใจสำหรับผู

เขาศึกษา 

1. การจัดกิจกรรมอยูในชวงของการ

แพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ทำ

ใหระยะเวลาการดำเนินการชากวาท่ี

กำหนด และตองปรับรูปแบบเปน

ออนไลนซึ่งทำใหการมสีวนรวม

นอยลง 

2. การใชงบประมาณไมเปนไป

ตามท่ีกำหนดเน่ืองจากมีการ

ปรับเปลีย่นรูปแบบการอบรมแบบ

ออนไลนทำใหไมสามารถเบิกจาย

งบประมาณตามท่ีกำหนดไวได 

ควรมีการวางแผนในการ

ดำเนินโครงการในกรณีท่ีมี

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

คงเหลือ 8,550 บาท 

กิจกรรมท่ี 27 โครงการพัฒนาหลกัสูตรท่ีมุงผลลัพธและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ  / 36,400 บาท / คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนา ปรับปรุง 

บริหารหลักสตูรเนนการศึกษาท่ี

มุงผลลัพธ 

1. วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ี

สอดคลองกับความตองการของผู

มีสวนไดสวนเสียท้ังในปจจุบัน

และในอนาคต 

2) เพ่ือสรางเครือขายความ

รวมมือและดำเนินกิจกรรม

รวมกับสถานประกอบการหรือ

ชุมชน 

3) เพ่ือสรางเครือขายความ

รวมมือและดำเนินกิจกรรม

รวมกับสถานประกอบการ 

4) เพ่ือปรับปรุงหลักสตูรและ

กำหนดสมรรถนะนักศึกษาแยก

ตามระดับช้ันปสูเปาหมายการมี

งานทำ 

หลักสตูร

นวัตกรรม 

ฉบับปรับปรุง 

3 แขนง ไดแก 

แขนงดิจิทัล

และ

ปญญาประดิษ

ฐ  แขนง 

ดิจิทัลคอน

เทนตและเกม 

และแขนง

ความมั่นคง

สารสนเทศ 

การมีงานทำของ

บัณฑิต 

1. เชิงปริมาณ  

   จำนวนหลักสูตรเนนการศึกษาท่ีมุง

ผลลัพธ (OBE) ท่ีทันสมัยสอดคลองกับ

ความตองการของผูมสีวนไดสวนเสีย โดย

กำหนดและวัดสมรรถนะของผูเรียนแตละ

ช้ันป  เปาหมาย 1 หลักสตูร ผลการ

ดำเนินงาน 1 หลักสตูร 

2. เชิงคุณภาพ บันทึกขอตกลงรวมกับ

สถานประกอบการ เปาหมาย 1 MOU 

ผลการดำเนินงาน 1 MOU 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด รอยละ 80 รอยละ 

80 

4. เชิงงบประมาณ ไดรับจดัสรร 30000 

บาท  

5. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 30,000 

บาท เบิกจายจริง 27,920 บาท คงเหลือ  

2,080 บาท 

30,000.00 27,920.00 1. วางแผนการดำเนินกิจกรรม โดยความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสยี จดัทำ

โครงการปรับปรุงหลักสตูร สรางเครือขาย

ความรวมมือและดำเนินกิจกรรมรวมกับ

สถานประกอบการ คือ บรษัิท API  

2. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง ราง

หลักสตูร  

3. ประชุมปรับปรุงรางหลักสูตรในรูปแบบ

ออนไลน 

4. แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 

5. ประชุมคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร

ออนไลน 

6. นำเสนอหลักสูตรในท่ีประชุม สภา

วิชาการ และสภามหาวิทยาลยัตอไป 

หลักสตูรปรับปรุงหลักสูตร

นวัตกรรมท่ีทันสมัยและ

สามารถผลิตบัณฑิตไป

ประกอบการชีพท่ี      ตรง

ตามความตองการของ

ตลาดแรงงานได 

 

 

สถานการณโควิด 19 จึงไมสามารถ

จัดประชุมในรูปแบบปกตไิด ตองจัด

ประชุมออนไลนในการประชุมราง

และประชุมวิพากษหลักสูตร 

 

กิจกรรมท่ี 28 โครงการทดสอบสมรรถนะช้ันปและประมวลความรอบรูพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ / 5,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

1. เพ่ือสอบประมวลความรู

ภาคทฤษฎี พ้ืนฐานวิชาชีพ 

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา

การแพทยแผนไทย ช้ันปท่ี 2 

2. เพ่ือสอบประมวลความรู

ภาคทฤษฎี วิชาชีพ สำหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทยแผน

ไทย ช้ันปท่ี 4 

3. เพ่ือสอบประมวลความรู

ภาคปฏิบัติ วิชาชีพ สำหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทยแผน

จำนวน

นักศึกษาท่ีผาน

การทดสอบ

สมรรถนะช้ันป 

นักศึกษาไดผาน

การสอบใบ

ประกอบวิชาชีพ 

ข้ัน 1, 2, 3 

1. เชิงปริมาณ   

  - จำนวนนักศึกษาท่ีสอบผานการสอบ

สมรรถนะและประมวลความรู เปาหมาย 

รอยละ 100 ผลการดำเนินงาน รอยละ 

100 

2. เชิงคุณภาพ  

  - สรางคลังขอสอบ เปาหมาย 5 รายวิชา 

ผลการดำเนินงาน 5 รายวิชา 

3. เชิงเวลา  

  - โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนด เปาหมาย ไตรมาส 3 ผลการ

5,000.00 4,900.00 วันท่ี 5-7 เมษายน 2564 นักศึกษา

การแพทยแผนไทย ช้ันปท่ี 4 ไดเขารวม

โครงการทดสอบสมรรถนะช้ันปและ

ประมวลความรอบรูพ้ืนฐานวิชาชีพและ

วิชาชีพ สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 

ประกอบดวยการสอบภาคทฤษฎแีละ

ภาคปฏิบัติ ไดแก การสอบขอสอบปรนัย 

วิชาละ 50 ขอ จำนวน 5 รายวิชา ไดแกวิชา

พ้ืนฐานวิชาชีพ กฎหมายและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ วิชาเวชกรรมไทย วิชาเภสชักรรม

ไทย วิชาการนวดไทย วิชาผดุงครรภไทย 

การพัฒนาขอสอบให

เทียบเทาหรือใกลเคียงกับ 

ขอสอบใบประกอบวิชาชีพ 

ท้ัง 5 รายวิชา และการ

พัฒนารูปแบบการสอบ

ปฏิบัติแบบ OSCE ให

เสมือนกับสถานการณการ

สอบใบประกอบวิชาชีพ

การแพทยแผนไทย 

1. นักศึกษาสอบครั้งแรก มผีผลการ

สอบในระดับต่ำ 

2. ระยะเลาการสอบนอยเกินไป 

เน่ืองจากสถานการณโควิด 

1. ควรกระตุนใหนักศึกษา 

เขาใจและรับรูความสำคญัของ

การเตรียมตัวการสอบใหมาก

ข้ึน 

2. ควรเพ่ิมระยะเวลาการสอบ

จาก 3 วัน เปน 5 วัน 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ไทย ช้ันปท่ี 4 ดำเนินงาน ไตรมาส 3 

4. เชิงงบประมาณ 

  - ไดรับจัดสรร 5,000 บาท เบิกจายจริง 

4,900 บาท คงเหลือ 100 บาท 

และการสอบปฏิบัติ แบบ OSCE จำนวน 20 

สถานี เพ่ือใหเปนไปตามหลักสตูรการแพทย

แผนไทยบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

ท่ีกำหนดวานักศึกษาจะตองมีการสอบ

ประมวลความรอบรูใหปรากฏผลวาผาน คือ

คะแนนมากกวารอยละ 60 กอนการสำเร็จ

การศึกษา อีกท้ังนักศึกษาการแพทยแผน

ไทย ช้ันปท่ี 2 ไดสอบทฤษฎี วิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

จำนวน 50 ขอ เพ่ือวัดประเมินและเตรยีม

ความสอบในการเขาสอบใบประกอบวิชาชีพ 

ข้ันท่ี 1 ตอไป 

กิจกรรมท่ี 30 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบมุงผลลัพธการเรยีนรู Outcome-based education (OBE)  / 73,100 บาท / สำนักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

1. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ

แนวคิดของการจัดการศึกษาแบบ

มุงผลลัพธการเรียนรู (Outcome 

based Education) และเขา

ใจความสอดคลองของ OBE, 

TQF กับเกณฑ AUNQA  ดังน้ี 

2. ผูเขารวมสามารถพัฒนา

ปรับปรุง และออกแบบโครงสราง

หลักสตูรและรายละเอียดรายวิชา 

รวมท้ังจัดทำแผนท่ีกระจายความ

รับผิดชอบผลการเรยีนรูตาม

แนวคิด OBE ผูเขารวมสามารถ

เขียนผลการเรียนรูของหลักสตูร 

(Program learning 

Outcomes) และรายวิชา 

(Course Learning Outcomes) 

3. ผูเขารวมสามารถอธิบาย

แนวคิดในการออกแบบวิธีการ

จัดการเรียนการสอนและวิธีการ

ประเมินไดอยางเช่ือมโยงและ

สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู

ของรายวิชาและหลักสูตร 

  1. เชิงปริมาณ 

     - จำนวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงเพ่ือมุง

ผลลัพธ (OBE) 10 หลักสูตร ผลการ

ดำเนินงาน จำนวน 18 หลักสูตร 

     - ผูเขารวมมีความรูความเขาใจ

แนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุง

ผลลัพธการเรียนรู รอยละ 80 ผลการ

ดำเนินงาน รอยละ 81.60 

2. เชิงคุณภาพ 

     - ผูเขารวมสามารถวิเคราะหผลการ

เรียนรูแบบมุงผลลัพธการเรยีนรู ระดับดี

ข้ึนไป (4.00) ผลการดำเนินงาน ระดับ

ปานลาง 3.84 

3. เชิงเวลา 

   - กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา ไตร

มาส 2 ผลการดำเนินงาน 3,24 

กุมภาพันธ 2564 

4. เชิงงบประมาณ 

   - คาใชจายของกิจกรรมเปนไปตามท่ี

ไดรับอนุมัติ จำนวน  73,100 บาท ผล

การดำเนินงาน จำนวน 23,200 บาท 

5. งบประมาณ   

  - ไดรับจัดสรร 73,100 บาท เบิกจาย

73,100.00 23,200.00 ผูเขารวมกิจกรรมมีจำนวนท้ังหมด 266 คน 

และมผีูตอบแบบประเมินท้ังหมดจำนวน  

126 คน  เปนเพศชายจำนวน  37  คน คิด

เปนรอยละ  29.40   เพศหญิงจำนวน  89  

คน   คิดเปนรอยละ  70.60  ผูเขารวม

อบรมมีความรูความเขาใจกอนการอบรมอยู

ในระดับนอย (คาเฉลี่ย 3.14)  และหลังจาก

อบรมแลวผูเขารวมอบรมมีความรูความ

เขาใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.06) 

หลักสตูรสามารถนำผลการ

วิเคราะหผลการเรียนรูแบบ

มุงผลลัพธการเรียนรูมา

ประยุกตใชในการปรับปรุง

หลักสตูรตามรอบการ

ปรับปรุงในระยะ 5 ป โดยมี

หลักสตูรท่ีปรับปรุงในป

การศึกษา 2564 แบบ OBE 

จำนวน 17 หลักสูตร 

เน่ืองดวยสถานการณโควิด19 มีผู

เขาอบรมจำนวนมาก ทำใหการ

อบรมเชิงปฏิบัติการทำไดคอนขาง

ยาก เพราะเปนหัวขอท่ีคอนขางยาก 

ควรมีการอบรมเพ่ิมเตมิหลายครั้ง

เพ่ือสรางความเขาใจใหมากข้ึน 

 

1. ควรมีการอบรมการสราง

ระบบและกลไกการกำกับ

ติดตามตรวจสอบและการ

บริหารจดัการหลังสตูรท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสอดคลองกับ

ทิศทางการดำเนินการของ

มหาวิทยาลยัและ อว. ใน

ปจจุบัน 

2. ควรมีการใหความรู ความ

เขาใจ ในการทำหลักสูตร 

OBE เขมขนข้ึน (เน่ืองจาก

ระบบออนไลน น้ันบาง

ประเด็นยังไมเขาใจ) 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

จริง 23,200 บาท คงเหลือ 49,900 บาท 

 โครงการท่ี 6 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการของนักศึกษาดวยกระบวนการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality ท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมท่ี 6 ปฏิรูปการเรียนการสอนทักษะวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร / 184,936 บาท / คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

1.เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนให

นักศึกษาตระหนักถึงความสำคญั

ของอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปน

อาชีพหลักของประเทศและเปน

ฐานเศรษฐกิจในอนาคตโดย

เตรียมความรูและคุณลักษณะท่ี

พึงมีในการศึกษาตอในสายอาชีพ

เกษตร 

2.เพ่ือเตรียมความพรอมและ

สงเสริมการพัฒนาความรูในดาน

วิทยาศาสตรประยุกตใหกับ

นักศึกษา 

  1. รอยละของรายการท่ีเขาแขงขันท่ีไดรับ

รางวัลในระดับชาติและนานาชาต ิ

เปาหมาย รอยละ 85 ผลการดำเนินงาน 

ไดรับรางวัลจากการแขงขันคลองโค

จำนวน 5 รางวัล สวนกิจกรรมการแขงขัน

อ่ืนๆ งดการจัดการแขงขัน 

2. จำนวนนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีไดรับ

การเตรียมความพรอมทักษะในศตวรรษท่ี 

21 เปาหมาย 30 ผลการดำเนินงาน 

นักศึกษาไดรบัการเตรียมพรอมทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 จำนวนเกินกวา 30 คน  

184,936.00  มีการเบิกงบประมาณบางสวน สำหรับไป

ราชการ เพ่ือประชุมเครือคายคณบดีคณะ

เกษตร และมีการคืนงบประมาณ เน่ืองจาก

สถานการณการแพรระบาดโควิด จึงไม

สามารถดำเนินกิจกรรมตอได 

   

กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาคุณภาพบัณฑติวิศวกรรมพลังงานเชิงปฏิบัติดานวิศวกรรมดวยกระบวนการ Blended learning quality  / 80,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. เพ่ือสงเสรมิใหนักศึกษามี

ความคิดสรางสรรคในการ

ประดิษฐคดิคนนวัตกรรมดาน

พลังงานทดแทน และมี

ประสบการณจากการแขงขันใน

ระดับประเทศ 

  1. จำนวนนวัตกรรมหรือผลงาน

สรางสรรคของนักศึกษาและมีเอกสาร

รับรองการนำไปใชประโยชน  จำนวน 1 

ช้ินงาน 

2. จำนวนรางวัลของการแขงขันทักษะ

ดานวิชาการระดับชาตไิมนอยกวา  

จำนวน 1 รางวัล 

6. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 80,000 

บาท เบิกจายจริง 67,135 บาท คงเหลือ 

12,864.50 บาท 

80,000.00 67,135.00 กิจกรรมสงเสริมทักษะการสรางสรรคผลงาน

ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงาน ได

ดำเนินการสรางสรรคผลงานของนักศึกษา

แลว 1 ช้ินงาน และสงเขาประกวดไดรับ

รางวัล จำนวน 1 รางวัล ในระดับรางวัล

ชมเชย ซึ่งกิจกรรมดังกลาวอยูระหวางการ

ดำเนินการสรางสรรคผลงานอีก 1 ช้ินงาน 

และระหวางน้ีจะมีการนำผลงานสรางสรรค

จากนักศึกษาจะมีการสงมอบใหกับชุมชน

เพ่ือนำไปใชประโยชนตอไป 

กิจกรรมสงเสริมทักษะการ

สรางสรรคผลงานของ

นักศึกษาสาขาวิศวกรรม

พลังงานน้ันเปนกิจกรรมท่ี

เปนประโยชนกับนักศึกษา

และชุมชนเปนอยางยิ่ง เปน

กิจกรรมท่ีสนับสนุนให

นักศึกษาไดฝกความสามารถ 

ฝกความเปนผูนำ ความมี

น้ำใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รู

อภัย ยอมรับในกติกา 

ยอมรับในความสามารถของ

ทุกคน อาจารยผูฝกสอนได

เรียนรูจากทุกคน ทุกทีม 

เพ่ือใชสอนและพัฒนา

นักศึกษารุนตอ ๆ ไปได อีก

ท้ังผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการท่ี

นักศึกษาไดนำความรูท่ีไดใน

หองเรียนในรายวิชาทุก

รายวิชามาบูรณาการความรู

ปญหาจากการเขียนโครงการเพ่ือ

อนุมัติอาจมีความลาชาเกิดข้ึน 

เน่ืองจากตองแกไขใหตรงกับตัวช้ีวัด

โดยละเอียดจึงทำใหกิจกรรม

ดำเนินการลาชาออกไปเล็กนอย แต

คาดวาจะสามารถดำเนินการไดเสร็จ

สิ้นภายในไตรมาสท่ี 3 ได 

ควรมีการอบรมหรือช้ีแจง

ตัวช้ีวัดในแตละโครงการให

ละเอียดกอน 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เพ่ือนำมาพัฒนาผลงานสู

ชุมชนไดอยางแทจริง 

กิจกรรมท่ี 21 ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจากกระบวนการเรยีนการสอน / 33,600 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะดาน

งานวิจัยจากกระบวนการเรยีน

การสอนสำหรับนักศึกษาคร ู

2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

ครูใหพรอมทำงานดวยวิชาการ

วิชาชีพ 

3.  เพ่ือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการ

เรียนรูจากกระบวนการเรียนการ

สอนสำหรับนักศึกษาครรูวมกับครู

ประจำการ 

1. จำนวนสื่อ/

นวัตกรรม

นำไปใช

ประโยชนอยาง

นอย 1 ช้ิน 

2. จำนวน

งานวิจัย/

บทความวิจัยท่ี 

ไดรับการ

ตีพิมพหรือ

นำเสนอในเวที

ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

อยางนอย 20 

ช้ิน  

1. จำนวน

งานวิจัย/

บทความวิจัยท่ี 

ไดรับการตีพิมพ

หรือนำเสนอใน

เวทีระดับชาต/ิ

นานาชาติ

จำนวน 20  

เรื่อง  

2. จำนวน

ผลงานท่ีไดรับ

รางวัล 6 รางวัล 

ประกอบดวย 

บทความระดับ

ยอดเยี่ยม 2 

รางวัล บทความ

ระดับดีเดน 1 

รางวัล นำเสนอ

ระดับดีเดน 2 

รางวัล และ

นำเสนอระดับดี 

1 รางวัล 

 

1. เชิงปริมาณ 

     1) จำนวนสื่อ/นวัตกรรม  เปาหมาย 

20 ช้ิน ผลการดำเนินงาน 20 ช้ิน 

     2) จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย 30 คน ผลการดำเนินงาน 40 

คน 

     3) จำนวนผลงานท่ีไดรับรางวัล ผล

การดำเนินงาน 6 รางวัล 

2. เชิงคุณภาพ 

      1) ผลทักษะการพัฒนาผลงานวิจัย

จากกระบวน การเรียนการสอน นักศึกษา

สาขาคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

         เปาหมาย ผานเกณฑระดบัรอยละ 

80 ผลการดำเนินงาน ผานเกณฑระดับ

รอยละ 80 ผลการดำเนินงาน ผานเกณฑ

ระดับรอยละ 80  

3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการจัดอบรม 

      1) เชิงงบประมาณ สามารถใช

งบประมาณจัดทำโครงการตามจำนวน 

เปาหมาย 33600 ผลการดำเนินการ 

33600 บรรลุเปาหมาย รอยละ 100  

4. งบประมาณไดรับจัดสรรงบประมาณ

แผนดิน 33,600 บาท เบิกจายจรงิ 

33,600 บาท คงเหลือ - บาท 

  ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจาก

กระบวนการเรียนการสอนของ นักศึกษา

สาขาคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถนำความรู

ไปประยุกตใชในการพัฒนานวัตกรรมและ

บทความวิจัยจากการเรยีนการสอน โดยได

จำนวนบทความวิจัยหรือนวัตกรรมจำนวน 

20 เรื่อง ไดรับรางวัล 6 รางวัล 

ประกอบดวย บทความระดับยอดเยี่ยม 2 

รางวัล บทความระดับดีเดน 1 รางวัล 

นำเสนอระดับดเีดน 2 รางวัล และนำเสนอ

ระดับดี 1 รางวัล 

นักศึกษาสามารถนำความรู

ท่ีไดรับไปพัฒนานวัตกรรม

และบทความวิจยัจากการ

ปฏิบัติจริง และไดรับการฝก

ทักษะในการนำเสนอ

ผลงานวิจัยในครั้งน้ี  

ระหวางดำเนินการเกิดสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 ข้ึนทำใหการ

ดำเนินการในการติดตามการพัฒนา

บทความไดไมเต็มท่ี 

นักศึกษาสามารถนำผลการ

พัฒนาไปตอยอดในการสราง

นวัตกรรมในชวงการฝก

ปฏิบัติการสอน 

กิจกรรมท่ี 33 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 ดวยการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) / 50,000 บาท / คณะครุศาสตร 

1. เพ่ือใหนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาตอใน

ระดับบัณฑติศึกษา สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาไดรับการเตรียม

ความพรอมในดานทักษะการ

  1. เชิงปริมาณ 

          1) จำนวนผูเขารวมกิจกรรมท่ี

เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา จำนวน 

30 คน 

50,000.00 30,000.00 1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษา

ตอในระดับบัณฑติศึกษา สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาไดรับการเตรียมความ

พรอมในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม

ในศตวรรษท่ี 21 

ผลงานสรางสรรคท่ี

พัฒนาข้ึนในการจัดการ

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

โดยการสรางชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ใน

1) เน่ืองจากโรงเรียนในระดับช้ันท่ี

นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาจัดการ

เรียนการสอนมีท้ังระดับ

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ซึ่งอาจจะมีปญหาในเรื่องระยะเวลา

1) จัดชวงเวลาในการทำ

กิจกรรมท่ีมคีวามสอดคลอง

กับกลุมโรงเรียนท้ังระดับ

ประถมศกึษาและระดับ

มัธยมศึกษา 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 

21 

2. นักศึกษาระดับบัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา

สามารถพัฒนานวัตกรรม/หรือ

ผลงานสรางสรรคท่ีสอดคลองกับ

การจัดการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 

และผานการจดัประกวดแขงขัน 

3. นักศึกษาระดับบัณฑิต

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา

สามารถใชนวัตกรรม/หรือผลงาน

สรางสรรคท่ีพัฒนาข้ึนในการ

จัดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

โดยการสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 

และมเีอกสารการนำไปใช

ประโยชน 

          2) จำนวนคุณครูในโรงเรยีนท่ี

รวมสรางชุมชนการเรยีนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) จำนวน 60 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

          1) ความพรอมในการนำความรู

ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมใน

ศตวรรษท่ี 21 ไปใชประโยชน รอยละ 80 

          2) สมรรถนะในการพัฒนาและใช

นวัตกรรม/หรือผลงานสรางสรรค รอยละ 

80 

          3) สมรรถนะในการสรางชุมชน

ทางวิชาชีพ รอยละ 80 

          4) นวัตกรรม/หรือผลงาน

สรางสรรคท่ีผานการประกวดแขงขัน 

จำนวน 5 ช้ิน 

          5) นวัตกรรม/หรือผลงาน

สรางสรรคสามารถนำไปใชประโยชนใน

สถานศึกษา รอยละ 100 

3. เวลา 

          1) กิจกรรมแลวเสรจ็ตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด รอยละ 80 

4. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 50,000 

บาท เบิกจายจริง 30,000 บาท คงเหลือ 

20,000 บาท 

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตสามารถพัฒนา

นวัตกรรม/หรือผลงานสรางสรรคท่ี

สอดคลองกับการจัดการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 

21 และผานการจัดประกวดแขงขัน 

3. นักศึกษาระดับบัณฑิตสามารถใช

นวัตกรรม/หรือผลงานสรางสรรคท่ี

พัฒนาข้ึนในการจัดการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริง โดยการสรางชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา และมี

เอกสารการนำไปใชประโยชน 

สถานศึกษา  ในการปดภาคเรียนและการ

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนท่ีแตกตาง  

2) ในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของเช้ือ COVID-19 อาจมีผล

ตอการเขาไปสังเกตการภายใน

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

2) ใชการทำกิจกรรม กำกับ

ติดตาม และสังเกตการณผาน

ระบบออนไลน 

กิจกรรมท่ี 34 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูปฐมวัยใหมคีุณภาพ ถึงพรอมดวยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษท่ี 21  / 113,532 บาท / คณะครุศาสตร 

กิจกรรมยอยท่ี 1 โครงการบูรณา

การสื่ออิเล็กทรอนิกส และ

นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา

เช่ียวชาญใหกับนักศึกษาครู

ปฐมวัย  

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม  

1) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความ

เขาใจในการเรยีนการสอนแบบ 

Blended Learning Quality  

2) เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา

สามารถสรางนวัตกรรมสื่อ

  1. เชิงปริมาณ 

    1) รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรม รอยละ 100 

    2) จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีนักศึกษา

ผลิตและใชในโรงเรียน คนละ 1 ช้ิน 

จำนวน ช้ินงาน 55  ช้ิน 

    3) จำนวนรางวัลของการแขงขันทักษะ

วิชาการระดับชาติ   1 รางวัล 

 2. เชิงคุณภาพ 

     1) ระดับความรูและสมรรถนะของ

นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ  

Blended learning quality  ระดับ มาก  

68,520.00 40,075.00   การดำเนินกิจกรรมอาจไมตรงตาม

วันท่ีกำหนด  

ควบคุมกิจกรรมใหเปนไปตาม

วันท่ีกำหนด 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชในการเรียน

การสอนได 

3) เพ่ือใหนักศึกษานำความรูและ

นวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี

จัดทำไปใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบ Blended 

learning quality ในช้ันเรียนจริง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     2) ระดับความสามารถในการนำ

ความรูและนวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกสไป

ประยุกตใชในการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนในช้ันเรียนจริง ระดับ มาก 

3. เวลา 

    มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 

 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     1) นักศึกษามีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ  ตรงตามความตองการของผูใช

บัณฑิต 

     2) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัยไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอนตรงตามวิชาชีพ 

     3) นักศึกษามีความรูความเขาใจใน

การเรยีนการสอนแบบ Blended 

Learning Quality 

     4) นักศึกษาสามารถสรางนวัตกรรม

สื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชในการเรียนการ

สอนได 

     5) นักศึกษาสามารถจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบ Blended learning 

quality โดยบูรณาการกับนวัตกรรมสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในช้ันเรยีนจริงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมยอยท่ี 2 การพัฒนา

นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย 

ใหมีทักษะดานชีวิตและอาชีพ ท่ี

ผสมผสานทักษะดานการศึกษา 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม  

    1) เพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัยช้ันปท่ี 3  เห็น

ถึงความสำคัญของการพัฒนา

ตนเองดานการศึกษา 

    2) เพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัยช้ันปท่ี 3  นำ

  3. ตัวช้ีวัด เปาหมาย และผลการ

ดำเนินงาน 

    3.1 เชิงปริมาณ 

          3.1.1 จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 

จำนวน 55 คน 

    3.2 เชิงคุณภาพ 

          3.2.1 ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80  

          3.2.2 ผูเขารวมกิจกรรมสามารถ

นำความรูไปใชประโยชน รอยละ 80 

    3.3 เชิงเวลา 

                  มิถุนายน - กรกฎาคม 

15,000.00 15,000.00     
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ความรูท่ีไดรับนำไปปรับใชบูรณา

การใหเขากับหนวยการสอนของ

โรงเรียน 

    3) เพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัยช้ันปท่ี 3  นำ

เทคนิคตางๆท่ีไดรับจากการเขา

รวมอบรมไปประยุกตใชให

เหมาะสมตอความตองการและ

โอกาส 

2564 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    4.1 เพ่ิมพูนทักษะความรู 

ความสามารถ และประสบการณแก

นักศึกษาสาขาวิชการศึกษาปฐมวัยช้ันปท่ี 

3  

    4.2 ใหนักศึกษาสาขาวิชการศกึษา

ปฐมวัยช้ันปท่ี 3 ไดรับประสบการณตรง

และนำประสบการณท่ีไดไปตอยอดในการ

เรียนและ 

          การทำงานตอไป 

   4.3 ใหนักศึกษาสาขาวิชการศึกษา

ปฐมวัยช้ันปท่ี 3 ไดเล็งเห็นถึงความสำคญั

ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของ

เด็กเด็กปฐมวัย 

 

 

กิจกรรมท่ี 3 

3. คืนงบประมาณในโครงการ

เตรียมความพรอมเขาศึกษา 

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย ยอดเงิน จำนวน 15,000 

บาท เน่ืองจากสถานการณแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) จึงไมสามารถจดั

กิจกรรมใหนักศึกษาได 

    

  

    

กิจกรรมท่ี 4 

4. คืนงบประมาณในโครงการ

เตรียมความพรอมเพ่ือรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ยอดเงิน จำนวน 15,000 บาท 

เน่ืองจากสถานการณแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

จึงไมสามารถจดักิจกรรมให

นักศึกษาได    

  

    

กิจกรรมท่ี 35 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูพลศึกษาใหมคีุณภาพ ถึงพรอมดวยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษท่ี 21  / 113,532 บาท / คณะครุศาสตร 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

คืนงบประมาณในโครงการฝกปฏบัิติการเปนผูนำนัทนาการและการอยู

คายพักแรม ยอดเงิน จำนวน 47,900 บาท เน่ืองจากสถานการณแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงไมสามารถนำนักศึกษา

ออกนอกพ้ืนท่ีได 

  

     

         

กิจกรรมท่ี 36 ปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร / 544,176 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 1. เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษ

ท่ี21 และเตรียมความพรอมดาน

ความรูและประสบการณ แก

นักศึกษาในการเรียนแบบ 

Blended learning    

 2. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ 

สำหรับการจัดการเรียนการสอน  

 3. เพ่ือพัฒนาทักษะ และ

ความสามารถในการแขงขัน แก

นักศึกษาใหสามารถเขาสูการ

แขงขันในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติ 

  1. จำนวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน

แบบ Bleanded learning เปาหมาย 

รอยละ 100 ผลการดำเนินงาน มจีำนวน

รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ 

Bleandedlearning รอยละ 100 ตาม

มาตรการประกาศของมหาวิทยาลยั 

2. จำนวนนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีไดรับ

การเตรียมความพรอมทักษะ เปาหมาย 

30 คน ผลการดำเนินงาน มีนักศึกษา

ไดรับการเตรียมความพรอมมากกวา 30 

คน 

3. สื่อหรือเอกสารประกอบการสอนแบบ 

Blended learningมากกวาหรือเทากับ 

เปาหมาย รอยละ 80 ผลการดำเนินงาน 

สื่อหรือเอกสารประกอบการสอนแบบ 

Blended learningมากกวารอยละ 80 

  มีการใชงยประมาณบางสวนสำหรบัการไป

นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาการ ซื้อ

วัสดุสำหรับการเรยีนการสอน เชน สารเคมี 

ลูกไก แพะ สำหรับการจัดการเรียนการสอน 

และมีการคืนงบประมาณเน่ืองจาก

สถานการณการแพรระบาดโควิดจงึทำใหไม

สามารถดำเนินกิจกรรมตอได 

   

กิจกรรมท่ี 38 พัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดวยกระบวนการ Blended learning quality / 80,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมยอยท่ี 1 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการทักษะการออกแบบ

และการผลติดวยระบบอัตโนมตัิ

ข้ันสูง 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

    1) เพ่ือใหนักศึกษามี

ประสบการณตรงจากการเผชิญ

สถานการณจริงและรูจักการ

แกปญหา 

    2) เพ่ือใหนักศึกษาไดปฏิบัติ

จริง ฝกคิด ฝกลงมือทำ ฝกทักษะ

กระบวนการตาง ๆ ในการ

แกปญหาดวยตนเอง 

    3) เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกการ

  1) จำนวนรายวิชาท่ีเปดการเรียนการสอน

แบบ blended learning quality และ

สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21  จำนวน 1 

วิชา 

2) จำนวนนวัตกรรมหรือผลงาน

สรางสรรคของนักศึกษาและมีเอกสาร

รับรองการนำไปใชประโยชน  จำนวน 1 

ช้ิน   

3) จำนวนนวัตกรรมหรือผลงาน

สรางสรรคของนักศึกษาและมีเอกสาร

รับรองการนำไปใชประโยชน  จำนวน 1 

ช้ิน 

45,000.00 37,920.00 1) นักศึกษาสามารถดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารและพัฒนาองคกร

ได  

2) นักศึกษามีความเขาใจในหลักการตาง ๆ 

ของระบบการผลิต  

3) นักศึกษามีความพรอมและเห็น

ความสำคญัของการจัดการ 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ทำงานรวมกันเปนหมูคณะ 

กิจกรรมท่ี 42 เพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรูของนักศึกษา โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality ท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 จากการผูมีประสบการณตามความเช่ียวชาญในศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ.  / 40,000 บาท / คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะในการจัดการ

เรียนการสอนของนักศึกษา

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

2. เพ่ือเพ่ิมองคความรูในการผลติ

และใชสื่อใหเหมาะสมกับเน้ือหา 

และผูเรียน 

3. เพ่ือเพ่ิมประสบการณเก่ียวกับ

การจัดคายภาษาอังกฤษ 

  1. เชิงปริมาณ 

     - นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปท่ี 2-3 100 

คน 100 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

     - องคความรู มากกวา 4.00 ผล 4.77 

     - คุณภาพของนักศึกษามีทักษะการ

ถายทอดองคความรู มากกวา 4.00 ผล 

4.65 

3. เชิงเวลา 

     - กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนดไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

40,000.00 4,200.00  เน่ืองจากสถานการณวิด-19 จึงตองมีการ

ปรับรูปแบบการอบรมเปนออนไลน โดย

นักศึกษาเขารวมเต็มวันในวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2564 ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น.  

1. การเปนครูท่ีด ี

2. Learning media  

3. Socrative: เว็บท่ีชวย

สรางแบบทดสอบเพ่ือ

ประเมินผลนักเรยีนแบบ

ออนไลน 

สถานการณโควิดทำใหรูปแบบการ

จัดกิจกรรมตองปรับเปนออนไลน 

และเน่ืองจากเปนการอบรมออนไลน

จึงมีปญหาเรื่องการสง-รับสัญญาณ

บางเล็กนอย 

 

กิจกรรมท่ี 47 การสรางสรรคผลงานศิลปะจากวัสดเุหลือใช (6428000004) / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. เพ่ือใหนักศึกษาจัดทำวิจัยท่ีมี

การผลิตนวัตกรรม และพัฒนาสื่อ

การเรยีนการสอนสังคมศึกษา 

2. เพ่ือสงมอบนวัตกรรมและสื่อ

การสอนใหกับโรงเรียนเครือขาย

ฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

  1. เชิงปริมาณ 

    - นวัตกรรม และสื่อการจัดการเรียนรู

สังคมศึกษา 2 เรื่อง 

2. เชิงคุณภาพ 

   - นักศึกษาสามารถผลิตสื่อ และ

นวัตกรรม รวมไปถึงการเผยแพรผลงานได  

4 โรงเรียน 

3. เชิงเวลา 

  - ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ ไตร

มาสท่ี 4   

4. เชิงงบประมาณ 

  - งบประมาณท่ีขออนุมัติ 7,000 บรรลุ

เปาหมายรอยละ 100 

6. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 7,000บาท 

เบิกจายจริง 7,000 คงเหลือ 0 บาท 

7,000.00 7,000.00 นักศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรม หรือสื่อท่ีใช

ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาได  

การผลิตสื่อการสอนสังคม

ศึกษาใหตรงกับเน้ือหา และ

ความตองการของผูเรียน 

 

 โครงการไดรบัการตอบรับ 

และเสียงสะทอนจากนักศึกษา 

รวมไปถึงโรงเรียนท่ีไดรับมอบ

สื่อเปนอยางดี จึงอยากใหมี

การสนับสนุนทุนเพ่ือจัด

โครงการลักษณะน้ีตอไป 

กิจกรรมท่ี 48 เพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรูของนักศึกษา โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบBlended Learning Quality ท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 จากผูมีประสบการณตามความเช่ียวชาญในศาสตรสาขาวิชาสังคมศึกษา / 40,000 บาท / คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรยีนรูการ

จัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา

  1. เชิงปริมาณ 

   - นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ไดรับ

  1. การดำเนินงานดานการจัดเสวนา โดย

วิทยากรศิษยเกาสาขาวิชาสังคมศกึษา 

1. องคความรูในการบริหาร

จัดการนักศึกษาเพ่ือออกฝก

 โครงการไดรบัการตอบรับ 

และเสียงสะทอนจากนักศึกษา 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

จากคุณครูสังคมศึกษา 

2. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนำ

ความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาสังคม-

ศึกษาได 

ประสบการณฯ 8 คน 

   - อาจารยสาขาวิชาสังคมศึกษา ไดรับ

ประสบการณ 180 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

   - นักศึกษาสามารถถอดบทเรยีนจาก

การฟงเสวนา สะทอนกลับไดดี  

3. เชิงเวลา 

   - ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ ไตร

มาสท่ี 3  

4. เชิงงบประมาณงบประมาณท่ีขออนุมัติ 

28,800  

บรรลเุปาหมายรอยละ 100 

6. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 40,000 

บาท เบิกจายจริง 28,800 คงเหลือ 

11,200 บาท 

สามารถทำไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว  

2. ผลท่ีผูเขารวมโครงการไดรับ นักศึกษา

และอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามหัวขอ

ท่ีกำหนดใหนักศึกษาในแตละช้ันป ดัง

โปสเตอรโครงการท่ีแนบมาดวยน้ี 

  

ประสบการณวิชาชีพ ใหตรง

กับความตองการของ

สถานศึกษา และตามท่ี

หลักสตูรกำหนดไว 

2. กระแสนิยมดาน

การศึกษาท่ีสำคญัในยุค

ปจจุบัน และสถานศึกษา

กำลังนำไปใช 

 

  

รวมไปถึงอาจารยอยางดี จึง

อยากใหมีการสนับสนุนทุน

เพ่ือจัดโครงการลักษณะน้ี

ตอไป 

กิจกรรมท่ี 50 เพ่ิมสมรรถนะในหองเรียนรูของนักศึกษาโดยใชกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบBlended Learning Quality ท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 จากผูมีประสบการณตามความเช่ียวชาญในศาสตร ของสาขาวิชานาฏศิลปศึกษา / 40,000 บาท / คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนนักศึกษา

ไดเพ่ิมพูนทักษะและกระบวนการ

เรียนการสอนดานนาฏศลิป

ภายนอกหองเรียน 

2. เพ่ือบริหารหลักสตูรการเรียน

การสอนตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรและเกณฑท่ีเก่ียวของ 

  1. เชิงปริมาณ 30 คน บรรลตุาม

วัตถุประสงค 

2. เชิงคุณภาพ รอยละ 80 มีการบูรณา

การกับรายวิชาท่ีนักศึกษาฝกปฏิบัติ 

3. เชิงเวลา ไตรมาสท่ี 3  จัดตามชวง

ระยะเวลาท่ีกำหนดไว 

4. เชิงงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 

จัดสรรงบประมาณตามท่ีกำหนด 

5.งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 40,000 

บาท เบิกจายจริง 40,000 คงเหลือ  0  

บาท 

40,000.00 40,000.00 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติในรูปแบบออนไลน

ใหกับนักศึกษา เพ่ือนำองคความรูท่ีไดรับ ไป

ปรับใชในรายวิชาท่ีมีการบูรณาการท่ี

เก่ียวกับรายวิชาการปฏิบัติทางดาน

นาฏศิลปไทย ไดแก รายวิชาการแสดงโขน 

และรายวิชาการแสดงผลงานดนตรีและ

นาฏศิลป 

เทคนิคและวิธีการปฏิบัติ

ทางดานนาฏศิลปไทย  ท่ี

นักศึกษาสามารถนำไปใชใน

การเรยีนการสอน หรือการ

แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการ

แสดงผลงานของตนเองได 

ดวยในการสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 น้ี ทำให

การจัดการอบรมใหกับนักศึกษาตอง

มีการปรับเปลีย่นรูปแบบการจัด

กิจกรรม ใหเปนในรูปแบบออนไลน 

ซึ่งในทางปฏิบัติน้ัน มีความ

ยากลำบากมากๆสำหรับการ

ถายทอดและกระบวนทารำตางๆ  

แตอยางไงก็ตาม ทางวิทยากรก็มี

วิธีการถายทอดการปฏิบัติ  ท่ีทำให

นักศึกษาไดนำกลับไปใชประโยชน

ใหมากท่ีสุด 

 

กิจกรรมท่ี 81 การพัฒนาทักษะทางวิชาการ ดวยการเรียนการสอนรูปแบบ blended learning quality สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ / 30,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ 

1. เพ่ือปฏิรูปกระบวนการเรียน

การสอนท่ีมุงเนนผลลัพธและ

ทันสมัยสอดคลองกับศตวรรษท่ี 

21  

2.  เพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดและ

วิเคราะหงานท่ีไดจากการปฏิบัต ิ

3. เพ่ือเพ่ิมทักษะและความ

นักศึกษา

สามารถสราง

ช้ินงานจาก

การฝกปฏิบัติ

ได 

 1.เชิงปริมาณ   

   - รอยละจำนวนรายวิชาท่ีเปดการเรยีน

การสอนแบบ blended learning 

quality และสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

โดยกำหนดไวใน มคอ.3  เปาหมาย  2 

รายวิชา  / ผลการดำเนินงาน 2 รายวิชา 

2.เชิงคุณภาพ   

30,000.00 30,000.00 ไดดำเนินการตามแผนท่ีวางไวและไดมีการ

ปรับการอบรมจากในช้ันเรียนเปนรูปแบบ

ออนไลน ตามสถานการณการแพรระบาด 

COVID-19 

นักศึกษาสามารถคิดและ

วิเคราะหงานจากการฝกการ

ปฏิบัติได 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เช่ียวชาญผานการฝกปฏิบัติใน

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

ท้ังในและนอกหลักสตูร 

   - รอยละผลสัมฤทธ์ิการเรยีนการสอน

แบบ blended learning quality และ

สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ท่ีถูกวัดดวย

เครื่องมือท่ีไดมาตรฐานทางการศกึษาและ

กำหนดไว มคอ. 3    เปาหมาย  รอยละ 

80  / ผลการดำเนินงาน   รอยละ 80 

3. เชิงเวลา   

   - โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนด  เปาหมาย ไตรมาส 3   / ผลการ

ดำเนินงาน  ไตรมาส 3 

4. เชิงตนทุน   

   - คาใชจายในการดำเนินโครงการ  

เปาหมาย 30,000 บาท  / ผลการ

ดำเนินงาน 30,000 บาท 

5. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร........ 

30,000.....บาท เบิกจายจริง... 30,000 

…….บาท คงเหลือ ....0.00.....บาท 

กิจกรรมท่ี 83 การเรียนรูเชิงปฏิบัติการออกแบบสื่อมลัตมิีเดยีและการตัดตอสื่อมลัตมิีเดีย โดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร  / 30,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ 

1. เพ่ือปฏิรูปกระบวนการเรียน

การสอนท่ีมุงเนนผลลัพธและ

ทันสมัยสอดคลองกับศตวรรษท่ี 

21 

2. เพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดและ

วิเคราะหงานท่ีไดจากการปฏิบัต ิ

3. เพ่ือเพ่ิมทักษะและความ

เช่ียวชาญผานการฝกปฏิบัติใน

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

ท้ังในและนอกหลักสตูร 

นักศึกษา

สามารถสราง

ช้ินงานจาก

การฝกปฏิบัติ

ได 

 1.เชิงปริมาณ   

   -รอยละจำนวนรายวิชาท่ีเปดการเรียน

การสอนแบบ blended learning 

quality และสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

โดยกำหนดไวใน มคอ.3  เปาหมาย 2 

รายวิชา  / ผลการดำเนินงาน 2 รายวิชา 

2. เชิงคุณภาพ   

   - รอยละผลสัมฤทธ์ิการเรยีนการสอน

แบบ blended learning quality และ

สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ท่ีถูกวัดดวย

เครื่องมือท่ีไดมาตรฐานทางการศกึษาและ

กำหนดไว มคอ. 3    เปาหมาย   รอยละ 

80   / ผลการดำเนินงาน รอยละ 80 

   - จำนวนนวัตกรรมหรือผลงาน

สรางสรรคของนักศึกษาและมีเอกสาร

รับรองการนำไปใชประโยชน เปาหมาย 2 

ช้ินงาน / ผลการดำเนินงาน  2 ช้ินงาน 

3. เชิงเวลา   

30,000.00 30,000.00  7. ผลการดำเนินงาน 

  ไดดำเนินการตามแผนท่ี

วางไว 

8. องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับจากการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

  นักศึกษาสามารถคดิและ

วิเคราะหงานจากการฝกการ

ปฏิบัติได 

9. ปญหาและอุปสรรคใน

การดำเนินงาน   - 

10. ขอเสนอแนะ   - 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

    แลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

เปาหมาย  ไตรมาส 3   / ผลการ

ดำเนินงาน ไตรมาส 3 

4. เชิงตนทุน   

    คาใชจายในการดำเนินโครงการ  

เปาหมาย  30,000 บาท  / ผลการ

ดำเนินงาน 30,000 บาท  

 

6. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร......

30,000.00.....บาท เบิกจายจริง... 

30,000.00…….บาท คงเหลือ ....0.00.....

บาท 

กิจกรรมท่ี 85 กิจกรรมการเตรียมความพรอมสูการเปนนักบัญชีมืออาชีพและการใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานดานบัญชี / 30,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมยอยท่ี 1  การภาษีอากร 

การสอบบัญชีและมาตรฐาน

วิชาชีพบัญชี 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับวิชาชีพบัญชี 

2.  เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะการใช

โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานดาน

บัญชีงานดานบัญชี 

3.  เพ่ือใหนักศึกษานำความรูไป

ใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

สังคม และการทำงานในอนาคต 

จำนวน

นักศึกษาท่ีเขา

รับการอบรม 

70 คน 

ผูเขารับการ

อบรม มีความ

พึงพอใจ ระดับ 

4 

1. เชิงปริมาณ (จำนวนผูเขารับการอบรม 

: คน)  เปาหมาย 70 คน / ผลการ

ดำเนินงาน  77 คน  

2. เชิงคุณภาพ (ระดับความพึงพอใจ : 

ระดับ 1-5 เปาหมาย 4   / ผลการ

ดำเนินงาน   4.5 

3. เชิงเวลา (ภายในระยะเวลา ไตรมาส 1-

4) เปาหมาย ไตรมาส 2  / ผลการ

ดำเนินงาน  ไตรมาส 2 

4. เชิงงบประมาณ (เบิกจายตามจำนวน

งบประมาณ) เปาหมาย  15,000   / ผล

การดำเนินงาน  15,000 

5.งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 15,000 

บาท เบิกจายจริง 15,000 บาท คงเหลือ 

- บาท 

15,000.00 15,000.00 สาขาการบัญชีรวมกับนักศึกษาจดักิจกรรม

การเตรียมความพรอมสูการเปนนักบัญชีมือ

อาชีพ : การเตรียมความพรอมทักษะ

นักศึกษาสาขาการบัญชี เรื่อง การทำบัญชี 

การภาษีอากร การสอบบัญชีและมาตรฐาน

วิชาชีพบัญชี ใหนักศึกษาสาขาการบัญชี 

จำนวน 77 คน ในวันท่ี 27-28 มีนาคม 

2564 ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ 

โดยวิทยากรผูทรงคณุวุฒิ คุณเกสนีิ ฉัตร

อมรรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

การเตรียมความพรอมสูการ

เปนนักบัญชีมืออาชีพ : การ

เตรียมความพรอมทักษะ

นักศึกษาสาขาการบัญชี 

เรื่อง การทำบัญชี การภาษี

อากร การสอบบัญชีและ

มาตรฐานวิชาชีพบัญชี 

 

     

 ควรจัดใหมโีครงการฯ น้ี

เพ่ือใหนักศึกษาไดเตรียมความ

พรอมกอนเขาสูวิชาชีพบัญชี

ตอไปในอนาคต 

กิจกรรมท่ี 87 การเรียนรูเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และการเพ่ิมศักยภาพการยื่นงบการเงิน ในระบบ e-Filing / 30,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมยอยท่ี 1 เรียนรูเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการยื่นงบการเงินใน

ระบบ e-Filing 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับการยื่นงบการเงิน

 จำนวน

นักศึกษาท่ีเขา

รับการอบรม 

70 คน 

ผูเขารับการ

อบรม มีความ

พึงพอใจ ระดับ 

4 

1. เชิงปริมาณ  

    - จำนวนนักศึกษาท่ีเขาอบรม  

เปาหมาย  70  /ผลการดำเนินงาน 77 

2. เชิงคุณภาพ 

    - ความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

เปาหมาย  4   /ผลการดำเนินงาน  4.5 

3. เชิงเวลา  

15,000.00 15,000.00 สาขาการบัญชีรวมกับนักศึกษาจดักิจกรรม

การยื่นงบการเงินในระบบ e-Filing   ให

นักศึกษาสาขาการบัญชี จำนวน 77 คน ใน

วันท่ี 13-14 มีนาคม 2564 ออนไลนโดย 

Google Meeting  โดยวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิ คณุพงษไพโรจน น่ิมสังข ผูทำ

บัญชี  

การยื่นงบการเงินในระบบ 

e-Filing    

 

       

 ควรจัดใหมโีครงการฯ น้ี

เพ่ือใหนักศึกษาไดเตรียมความ

พรอมกอนเขาสูวิชาชีพบัญชี

ตอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ในระบบ e-Filing  

2. เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะการยื่น

งบการเงินในระบบ e-Filing  

3. เพ่ือสามารถแกไขปญหา เมื่อ

เกิดขอผิดพลาดจากระบบ  e-

Filing  

4. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู

แบบ Active Learning จาก

กระบวนการจดัการเรียนรูท่ี

ผูเรยีนไดลงมือทำ 

    - โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนด   เปาหมาย  ไตรมาส 2   /ผล

การดำเนินงาน  ไตรมาส 2 

4. เชิงงบประมาณ 

    - คาใชจายในการดำเนินโครงการ   

เปาหมาย  15,000  /ผลการดำเนินงาน 

15,000 

5. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 15,000 

บาท เบิกจายจริง 15,000 บาท คงเหลือ 

- บาท 

กิจกรรมยอยท่ี 2 การเรียนรูเชิง

ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพบัญชี 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

จำนวน

นักศึกษาท่ีเขา

รับการอบรม 

70 คน 

ผูเขารับการ

อบรม มีความ

พึงพอใจ ระดับ 

4 

1. เชิงปริมาณ  

    - จำนวนนักศึกษาท่ีเขาอบรม 

เปาหมาย  70                         77 

2. เชิงคุณภาพ 

    - ความพึงพอใจของผูเขาอบรม                   

4                        4.5 

3. เชิงเวลา  

   - โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนด        ไตรมาส 2             ไตร

มาส 2 

4. เชิงงบประมาณ 

   - คาใชจายในการดำเนินโครงการ                      

15,000              15,000 

5.งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 15,000 

บาท เบิกจายจริง 15,000 บาท คงเหลือ 

- บาท 

15,000.00 15,000.00 สาขาการบัญชีรวมกับนักศึกษาจดักิจกรรม

การเรยีนรูเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ใหนักศึกษาสาขา

การบัญชี จำนวน 77 คน ในวันท่ี 20  

มีนาคม 2564 ออนไลนโดย Google 

Meeting  โดยวิทยากรผูทรงคณุวุฒิ คุณ

พงษไพโรจน น่ิมสังข ผูทำบัญชี  อ.เพ็ญสุ 

มวงไหมทอง ผูสอบบัญชีภาษีอากร และ 

คุณเกสินี ฉัตรอมรรตัน ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต 

วิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณ

วิชาชีพบัญชี (ผูทำบัญชี 

ผูสอบบัญชีภาษีอากร และ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต) 

 

       ควรจัดใหมีโครงการฯ น้ี

เพ่ือใหนักศึกษาไดเตรียมความ

พรอมกอนเขาสูวิชาชีพบัญชี

ตอไปในอนาคต 

กิจกรรมท่ี 96 การสรางนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคของนักศึกษา / 92,480 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เพ่ือสรางเครือขายความ

รวมมือในระดับชาติ และ

นานาชาติกับมหาวิทยาลัยท่ีเขา

รวมประชุมสัมมนา 

2. เพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียน

ผลงานวิจัยใหกับนักศึกษา 

3. เพ่ือเพ่ิมทักษะการนำเสนอ

งานวิจัยใหกับนักศึกษาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จำนวน

บทความท่ี

นำเสนอในการ

ประชุม 

การบูรณาการ

องคความรูท่ีได

กับการเรยีนช้ัน

เรียน 

1. เชิงปริมาณ  

     จำนวนผูเขารวมโครงการ 18 คน 

เปาหมาย 15 คน ผลการดำเนินงาน รอย

ละ 100 (บรรลุ)  

2. เชิงคุณภาพ  

     รอยละจำนวนรางวัลของการแขงขัน

ทักษะดานวิชาการระดับชาติและหรือ

ระดับนานาชาต ิรอยละ 80 ผลการ

ดำเนินงาน รอยละ 55.56  

92,480.00 50,600.00 บทความ 18 บทความ ท่ีไดรับรางวัล 10 

บทความ 

1. การพัฒนาระบบตดิตามดวยจพีีเอสและ

อุปกรณตรวจสอบระดบัน้ำมันดวยการ

ประมวลผลตามเวลาจริง  

2. เว็บแอปพลิเคชันระบุพิกัดชุมชน

เปาหมายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีบนแผนท่ีกูเกิล        รางวัล

บทความ ยอดเยีย่ม รางวัลนำเสนอระดับ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศมีทักษะการเขียน

ผลงานวิจัย และเพ่ิมทักษะ

การนำเสนองานวิจยัใหกับ

นักศึกษาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

   

   เน่ืองจากสถานการณโควิด 19 ทำ

ใหรูปแบบการนำเสนองานวิจัย

เปลี่ยนไป ในรูปแบบการนำเสนอ

ออนไลน 100% จึงทำใหการใชจาย

งบประมาณไมเปนไปตามท่ีตัง้ไว

เน่ืองจากไมมีการเบิกคาท่ีพัก คา

เดินทาง และคาเบ้ียงเลี้ยง  
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

4. เพ่ือเปนเจาภาพรวมในการจดั

ประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ  

5. เพ่ือใหอาจารยของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ประสบการณในตการนำเสนอ

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาติ    

3 เชิงเวลา 

      กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนด เปาหมาย ไตรมาสท่ี 1 ผลการ

ดำเนินงาน ไตรมาส 1 (บรรลุ) 

4. เชิงงบประมาณ  

      คาใชจายของกิจกรรมเปนไปตามท่ี

ไดรับอนุมัติ เปาหมาย 92480 บาท ผล

การดำเนินงาน 50600   

5. งบประมาณ ไดรับจัดสรร 92480 บาท 

เบิกจายจริง 50600 คงเหลือ 41880 

บาท  

ดีเดน 

3. การศึกษาการใชอินโฟกราฟกท่ีสรางดวย

โปรแกรมสำเร็จรูปออนไลน ในการพัฒนา

ธุรกิจผลิตสบูเพ่ือการจำหนายออนไลน  

4. การสรางอินโฟกราฟกดวยกระบวนการ

ไคเซ็นเพ่ิมยอดขายออนไลนสำหรบั

ผูประกอบการรานอาหารจากภาวะโรคโควิด 

19 ระบาดในจังหวัดเพชรบุรี   

5. การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร โดยใช 

3D  

6. การออกแบบสื่อการเรียนรูวิชา

ภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพทภาษาอังกฤษ

หมวดพาหนะ สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 2  สุธีธิดา จันทรโชติ 

พิศาล ปานแกว สุกัญชลิกา บุญมาธรร 

บทความดีเดน 

7. การออกแบบสื่อการเรียนรูวิชา

ภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท หมวดหองเรียน

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

8. การออกแบบสื่อการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

เรื่องการอานสะกดคำ สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาท่ี 3 

9. เกิมเสริมทักษะการเรียนรูอักษรไทยไต

รยางคดวยหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

10. การขายเคกออนไลนรานนองกอลฟ เบ

เกอรี่ โดยใชเพจเฟสบุค  

11. ตนแบบเทคโนโลยีความเปนจริงเสรมิ

เพ่ือการนำชมวัดในจังหวัดเพชรบุรี  

12. การออกแบบเกมเพ่ือการศึกษาวิชา

ภาษาอังกฤษ เรื่อง What’s My body’s 

name เพ่ือพัฒนาทักษะการอานการเขียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  

13. การออกแบบสื่อการเรยีนรูเพ่ือ

พัฒนาการออนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง 

คำศัพทหมวดสี สำหรับนักเรยีนช้ันประถมป

ท่ี 1 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

14. การออกแบบสื่อการเรยีนรูรายวิชา

ภาษาไทย เรื่องการใชสระไอ ใอ เพ่ือ

พัฒนาการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 2 รางวัลบทความระดบั

ดีเดน รางวัลนำเสนอระดับด ี

15. การออกแบบบทเรียนสำเร็จรปูเรื่อง 

คำศัพทภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแตงกาย 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

16. การออกแบบสื่อการเรยีนรูวิชา

ภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพทภาษาอังกฤษ

หมวดครอบครัว สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 2 

17. การออกแบบสื่อการเรยีนรูภาษาอังกฤษ 

เรื่องการอานคำศัพทภาษาอังกฤษสูการ

เขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี รางวัลบทความยอดเยี่ยม 

รางวัลนำเสนอระดับดีเดน 

18. การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรดวย 

AnyFlip  

กิจกรรมท่ี 108 โครงการตลาดผลติภัณฑ นวัตกรรม และผลงานสรางสรรคทางสุขภาพ / 50,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

เน่ืองจากสถานการณโรคระบาด

โควิด 19 จึงงดการจัดกิจกรรม 

         

กิจกรรมท่ี 110 โครงการจดัซื้อและสรางสื่อการเรียนรูของนักศึกษา / 50,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

กิจกรรมยอยท่ี 1 สรางสื่อการ

เรียนรูและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณทาง

การแพทยเพ่ือการเรียนรูของ

นักศึกษาในโรงพยาบาลเสมือน  

วัตถุประสงค 

1. จัดทำชุดนวัตกรรมการเรียนรู

เพ่ือใชเปนสื่อการเรยีนรูดวย

ตนเอง (Dressing toolkit, 

Injection toolkit) สำหรับฝก

ประสบการณปฏิบัติแบบ On 

site, On line รวมท้ังใชสอบ

จำนวนชุด

อุปกรณฝก

ประสบการณ

ปฏิบัติการ

พยาบาล 

1. ชุดการ

เรียนรูการฉีด

ยาดวยตนเอง 

(injection 

toolkit)  

2. ชุดการ

1. นักศึกษา

สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร

สอบผาน

สมรรถนะช้ันป 

ดานทักษะการ

ปฏิบัติการ

พยาบาล 

(Objected 

Structured 

Clinical 

1. เชิงปริมาณ   

  - จำนวนชุดอุปกรณฝกประสบการณ

ปฏิบัติการพยาบาล (อยูระหวาง

ดำเนินการ) 

  -  จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร จำนวน 280 คน เปาหมาย รอย

ละ 100 ผลการดำเนินงาน รอผล 

  - จำนวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน

ในโรงพยาบาลเสมือน เปาหมาย 9 

รายวิชา ผลการดำเนินงานรอผล 

เน่ืองจากรวมรายวิชาท่ีสอนในเทอมท่ี 1 

50,000.00 37,140.00 อยูระหวางดำเนินการ นักศึกษาสามารถนำความรู

ท่ีไดจากการฝกปฏิบัตไิปใช

ในสถานการณจริงไดและมี

ทักษะและความมั่นใจในการ

ทำหัตถการทางการพยาบาล

มากยิ่งข้ึน 

1. การจัดทำมีความลาชากวา

กำหนด 

2. การติดตอสืบหารานคา/บริษัทท่ี

สามารถใหทางคณะเครดติได 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

สมรรถนะช้ันป 

2.  จัดทำโมเดลชวยสอนการให

สารน้ำ (Intravenous fluid 

care) โมเดลชวยสอนการดูแล

ผูปวยท่ีใสสายละบายทรวงอก 

(Inter Costal Drainage: ICD) 

สำหรับใหนักศึกษาเรียนรูดวย

ตนเองแบบ On site, On line 

รวมท้ังใชสอบสมรรถนะช้ันป 

3. จัดซื้อวัสดสุำหรับฝก

ประสบการณการปฏิบัติพยาบาล

ของรายวิชาในหมวดพ้ืนฐาน

วิชาชีพเพ่ือใชในการเตรียมความ

พรอมกอนฝกปฏิบัต ิ(pre clinic) 

การสอบวัดสมรรถนะช้ันป และ

การสอบ OSCE 

เรียนรูการทำ

แผลดวย

ตนเอง 

(Dressing 

toolkit) 

3. โมเดลชวย

สอนการใหสาร

น้ำ 

(intravenous 

fluid care) 

4. โมเดลชวย

สอนการดูแล

ผูปวยท่ีใสสาย

ระบายทรวง

อก (Inter 

Costal 

Drainage: 

ICD) 

Examination : 

OSCE)  

2. จำนวน

นักศึกษามีความ

พึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการ

สอน 

ปการศึกษา 2564 

2. เชิงคุณภาพ  

  - นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร

สอบผานสมรรถนะช้ันป ดานทักษะการ

ปฏิบัติการพยาบาล (Objected 

Structured Clinical Examination : 

OSCE) เปาหมาย รอยละ 100 ผลการ

ดำเนินงาน รอยละ 100 

  - จำนวนนักศึกษามีความพึงพอใจตอ

การจัดการเรยีนการสอน เปาหมาย > 

3.51คะแนน ผลการดำเนินงาน รอผล 

  - รอยละการผานการวัดความรูภายหลัง

ใชนวัตกรรมและสื่อการสอน เปาหมาย 

รอยละ 100 ผลการดำเนินงาน รอผล 

เน่ืองจากใชในรายวิชาท่ีสอน เทอมท่ี 1 ป

การศึกษา 2564 

3. เชิงงบประมาณ 

  - ไดรับจัดสรร 50,000 บาท เบิกจาย

จริง 37,140 บาท คงเหลือ 12,860 บาท 

กิจกรรมท่ี 113 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแพทยแผนไทย เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี 7  / 63,900 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

เน่ืองจากสถานการณโรคระบาด

โควิด 19 จึงงดการจัดกิจกรรม 

         

โครงการท่ี 7 โครงการพัฒนาศูนยนวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรูและจดัหาสื่อการเรยีนการสอนท้ังในและตางประเทศท่ีถูกจัดเก็บในระบบหองสมุดของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมท่ี 1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรยีนรูตามความตองการของหลักสูตร  / 320,000 บาท / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและจัดหาตำรา 

วารสาร หนังสือพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ตามความ

ตองการจากคณาจารยและนักศึกษา ตาม

สาขาวิชา  

1. หนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ จำนวน 339 

เลม/ช้ินๆ  

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวน 28 ช่ือเรื่องๆ  

   

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศูนยนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู ใน ศตวรรษท่ี 21  / 175,000 บาท / สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      สำนักฯ ไดจัดทำแผนงานนวัตกรรมและการ

ผลิตสื่อการเรียนรู 

1. ผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ประเภท e-book  และ วีดโีอ อยางนอย

สาขาวิชาละ 1 เรื่อง ขณะน้ีมีจำนวนท่ีจัดทำ

แลว 17 เรื่อง  

2. ผลิตสื่อวีดีโอประเภทกิจกรรมของ

หนวยงาน และมหาวิทยาลัย มีจำนวน 29 

เรื่อง 

กิจกรรมท่ี 3 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรยีนรูตามความตองการของหลักสูตร  / 105,900 บาท / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและจัดหาตำรา 

วารสาร หนังสือพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ตามความ

ตองการจากคณาจารยและนักศึกษา ตาม

สาขาวิชา วารสาร 46 ช่ือเรื่องหนังสือพิมพ 

11 ช่ือเรื่อง 268 ฉบับ  

   

โครงการท่ี 8 โครงการพัฒนาอัตลกัษณและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   

กิจกรรมท่ี 2 สรางเสริมอัตลักษณและคณุลักษณบัณฑิตท่ีพึงประสงค  / 42,000 บาท / คณะครุศาสตร 

กิจกรรมยอยท่ี 1 สรางเสริม

ทักษะการมีภาวะผูนำและทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 : ICT Literacy 

รูเทาทันภัยไซเบอร (แบบ

ออนไลน) 

วัตถุประสงค 

1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูใน

ทักษะการรูเทาทันเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT Literacy) 

2. ผูเขารวมกิจกรรมมีทักษะการ

รูเทาทันเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(ICT Literacy) 

  1. เชิงปริมาณ 

     - ผูเขารวมโครงการ จำนวน 300 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

     - ผูเขารวมผานดานความรูและทักษะ

การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 

80 

3.  เชิงเวลา 

     - กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนด 

4. งบประมาณ  

   ไดรับจัดสรร 2,800 บาท เบิกจายจริง 

2,800 คงเหลือ  0 บาท 

2,800.00 2,800.00 กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค 

 

นักศกึษาไดรบัความรูดาน 

ICT Literacy 

จัดกิจกรรมออนไลน นักศึกษาขาด

สมาธิ และความสนใจในการเขารวม 

 

กิจกรรมยอยท่ี 2 พัฒนา

สมรรถนะดานทักษะการเปน

ผูประกอบการของนักศึกษาคณะ

ครุศาสตร (แบบออนไลน) 

1.วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

    - ผูเขารวมกิจกรรมมีทักษะ

การเปนผูประกอบการสำหรับ

นักศึกษา 

  1. เชิงปริมาณ 

    - ผูเขารวมโครงการ จำนวน 100 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

    -  ผูเขารวมผานทักษะการเปน

ผูประกอบการสำหรับนักศึกษา รอยละ 

80 

3. เชิงเวลา 

    -  กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนด 

2,800.00 2,800.00 กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค นักศึกษามีทักษะการเปน

ผูประกอบการ 

 จัดกิจกรรมออนไลน นักศึกษาขาด

สมาธิ และความสนใจในการเขารวม 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

4. งบประมาณ  

   - ไดรับจัดสรร 2,800 บาท เบิกจายจริง 

2,800 คงเหลือ  0 บาท 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนานักศึกษาเกษตรใหมีอัตลักษณและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค  / 80,000 / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กิจกรรมยอยท่ี 1  โครงการอบรม

สัมมนาแกนนำปองกันยาเสพตดิ

ในสถานศึกษาปท่ี 4 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

        1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา 

มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ

ปญหายาเสพตดิ 

        2. เพ่ือใหนักศึกษาไดรูถึง

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาจากภัยยาเสพตดิ 

        3.  เพ่ือใหนักศึกษาได

ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบ

ของยาเสพติด 

ดำเนินการจัด

กิจกรรมจน

สำเรจ็ตามแผน

กำหนดไวท่ี 

นักศึกษามี

ความรู ความ

เขาใจ เก่ียวกับ

ปญหาจากยา

เสพติด และไดรู

ถึงแนวทางการ

ปองกันและ

แกไขปญหาจาก

ภัยยาเสพตดิ 

ตลอดจน

ตระหนักถึง

ปญหาและ

ผลกระทบของ

ยาเสพตดิ 

1. เชิงปริมาณ จำนวนนักศึกษาผูเขารวม

กิจกรรม เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90  

(80  คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ 

100 (80 คน) 

2. เชิงคุณภาพ 

              1. นักศึกษามีความรู ความ

เขาใจ เก่ียวกับปญหาจากยาเสพตดิ 

เปาหมาย ระดับมาก  ≤4.00  / ผลการ

ดำเนินงาน 4.47 

              2. นักศึกษาไดรูถึงแนว

ทางการปองกันและแกไขปญหาจากภัยยา

เสพติด เปาหมาย ระดับมาก  ≤4.00  / 

ผลการดำเนินงาน 4.53 

              3. นักศึกษาไดตระหนักถึง

ปญหาและผลกระทบของยาเสพตดิ 

เปาหมาย  ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการ

ดำเนินงาน 4.58 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด เปาหมาย  17 

มิถุนายน 2564 / ผลการดำเนินงาน 17 

มิถุนายน 2564   

4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ เปาหมาย 2,400 

บาท  / ผลการดำเนินงาน 2,400 บาท  

 

***งบประมาณ  ไดรับจดัสรร 2,400 

บาท เบิกจายจริง 2,400 บาท 

2,400.00 2,400.00 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาแกนนำปองกันยา

เสพติดในสถานศึกษา ปท่ี 4 ในวันท่ี 17 

มิถุนายน 2564 ผานระบบออนไลน 

(Zoom) โดยไดรับเกียรติจากผูชวย

ศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปน

ประธานกลาวเปดการอบรม และมีการบร

รายในหัวขอ “ปญหายาเสพตดิและการ

ปองกันเฝาระวัง” ในชวงเชาโดยเจาหนาท่ี

จากศูนยปองกันและปราบปราบยาเสพตดิ 

จังหวัดเพชรบุรี  (ศอปส.) และชวงบา

บรรยายในหัวขอ “วิเคราะหสภาพปญหา

และแนวทางการปองกันยาเสพติด

สถานศึกษา” โดยเจาหนาท่ีจากศนูยปองกัน

และปราบปราบยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี  

(ศอปส.)  

นักศึกษาไดทราบถึงแนว

ทางการปองกันและแกไข

ปญหาจากภัยยาเสพตดิ โดย

ตระหนักถึงปญหาและ

ผลกระทบของยาเสพติด 

  

กิจกรรมยอยท่ี 2 โครงการ รูเทา

ทันสื่อ เทคโนลดีิจิทัล     

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

        1. เพ่ือเสริมสรางให

ดำเนินการจัด

กิจกรรมจน

สำเรจ็ตามแผน

กำหนดไวท่ี 

นักศึกษามี

ความรู ความ

เขาใจการใชสื่อ

สังคมออนไลนท่ี

ถูกตอง มีทักษะ 

1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ90 (900 

คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ 100 

(900 คน) 

2. เชิงคุณภาพ 

15,000.00 15,000.00 กิจกรรมโครงการอบรม “รูเทาทันสื่อ 

เทคโนโลยีดิจิทัล” กำหนดจดัในวันท่ี 15 

มิถุนายน 2564 ผานระบบออนไลน (Zoom 

โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย ดร.

เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีกลาวเปดการ

นักศึกษาผูเขารวมอบรมไดมี

ความรู ความเขาใจในการใช

สื่อออนไลน มีความรู

เก่ียวกับ พรบ.คอมพิวเตอร 

และนำความรูในการอบรม
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

นักศึกษามีความรูและความเจาใจ

ในการใชสื่อสังคมออนไลนท่ี

ถูกตอง  

        2.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา

มีความรู และเขาใจ พรบ.

คอมพิวเตอร 

        3. เพ่ือใหนศึกษานำความรู

ท่ีไดไปประยตุใชในชีวิตประจำวัน  

มีความรู และ

ความเขาใจใน 

พรบ.

คอมพิวเตอร 

ตลอดจน

สามารถนำไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได 

            1.นักศึกษามีความรูความเขาใจ

การใชสื่อสังคมออนไลนท่ีถูกตอง 

เปาหมาย ระดับมาก (4.00) / ผลการ

ดำเนินงาน 4.80 

            2.นักศึกษามีทักษะในการใช

คอมพิวเตอรใหถูกตองตาม พรบ.

คอมพิวเตอร เปาหมาย ระดับมาก (4.00) 

/ ผลการดำเนินงาน 4.54 

            3.นักศึกษานำความรูท่ีไดมา

ประยุกตใชในการดำเนินชีวิต เปาหมาย 

ระดับมาก (4.00) / ผลการดำเนินงาน   

4.55 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด เปาหมาย   18 

มิถุนายน 2564  / ผลการดำเนินงาน   

18 มิถุนายน 2564  

4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ เปาหมาย  

15,000  บาท / ผลการดำเนินงาน 

15,000  บาท  

 

****งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 15,000 

บาท เบิกจายจริง 15,000 บาท 

อบรม และมีการอบรมโดยการบรรยาย

หัวขอ รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยดีิจิทัลโดยคุณ

นรินทรฤทธ์ิ  เปรมอภิวัฒโนกุล (อ.ฝน ไซ

เบอร) เน้ือหาใหกลาวถึง พรบ.คอมพิวเตอร 

การใชสื่อออนไลน  การโพสตขอความใหไม

ผิดพรบ.คอมพิวเตอร  

ไปใชในชีวิตประจำวันได 

กิจกรรมยอยท่ี 3 โครงการอบรม

สัมมนาการเพ่ิมประสิทธิภาพ การ

พัฒนาผูนำในศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1. เพ่ือสงเสรมิใหผุนำนักศึกษา

เกิดทักษะในการทำงาน 

2. เพ่ือสงเสรมิใหผูนำนักศึกษามี

ความรูและสามารถสรางเครือขาย

ในการทำงานได 

3. เพ่ือใหผูนำนักศึกษามี

กระบวนการคดิและทำงานอยาง

เปนระบบ 

กิจกรรมแลว

เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

นักศึกษาเกิด

ทักษะในการ

ทำงาน 

นักศึกษามี

ความรู 

ความสามารถ

สรางเครือขาย

ในการทำงานได 

และนักศึกษามี

กระบวนการคดิ

และทำงานอยาง

เปนระบบ 

1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90  (90  

คน) /  ผลการดำเนินงาน รอยละ 100  

(90  คน) 

2. เชิงคุณภาพ 

              1. ผูนำนักศึกษาเกิดทักษะใน

การทำงาน เปาหมาย  ระดับมาก  ≤4.00  

/  ผลการดำเนินงาน 4.49 

              2. ผูนำนักศึกษามีความรูและ

สามารถสรางเครือขายในการทำงานได 

เปาหมาย  ระดับมาก  ≤4.00  /  ผลการ

ดำเนินงาน 4.44 

              3. ผูนำนักศึกษามี

กระบวนการคดิและทำงานอยางเปน

4,800.00 4,800.00 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการ อบรม

สัมมนาการเพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนา

ผูนำในศตวรรษท่ี 21  กำหนดจัดอบรมใน

วันท่ี 9-10 มิถุนายน 2564 ผานระบบ

ออนไลน โปรแปรม Google Meet  โดย

กลาวเปดการอบรมโดย ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่น

งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี  

และในการอบรมวันท่ี 9 มิถุนายน 2564 

ชวงเชา มีการบรรยายหัวขอทักษะภาวะผูนำ

และการทำงานเปนทีม โดย ผศ.ดร.กฤตชน 

วงรัตน ชวงบายหัวขอ หลักการเขียน

โครงการ โดย ดร.วัชระ เวชประสทิธ์ิ และ

กิจกรรมอบรมในวันท่ี 10 มิถุนายน 2564 

ชวงเชา มีการบรรยายในหัวขอ หลักการ

นักศึกษามีความรูและเกิด

ทักษะในการทำงาน 

สามารถสรางเครือขายใน

การทำงานไดและมี

กระบวนการคดิและการ

ทำงานอยางเปนระบบ 

 มีการเสริมสรางทักษะการ

ทำงาน การวางแผนการ

ทำงาน การเปนผูนำท่ีดีและ

สามารถนำความรูท่ีไดรับไป

ปรับใชในชีวิตประจำวันได 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ระบบ เปาหมาย  ระดับมาก  ≤4.00  /  

ผลการดำเนินงาน 4.48 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด เปาหมาย  9-10 

มิถุนายน 2564 /  ผลการดำเนินงาน 9-

10 มิถุนายน 2564  

4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ เปาหมาย  

4,800 บาท  /  ผลการดำเนินงาน 4,800 

บาท 

 

*** งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 4,800 

บาท เบิกจายจริง 4,800 บาท 

ประกันคณุภาพการศึกษา โดยคุณ น้ำฝน 

แสงอรุณ หัวหนางานประกันคณุภาพ

การศึกษา และหัวขอระเบียบการเบิกจาย

วัสดุ โดยคุณอภิญญา แจมใส หัวหนางาน

บริหารคลังและทรัพยสิน และในชวงบาย

บรรยายหัวขอการสรางภาพลักษณลา

ทำงานดานกิจการนักศึกษา โดยนายกิตติ

ภพ รักษาราษฎร รักษาการผูอำนวยการ

กองพัฒนานักศึกษา  

กิจกรรมยอยท่ี 4 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชโปรแกรม

ออนไลนและการสงเสริมการมี

สุขภาพดสีำหรับศิษยเกาฯ 

วัตุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู 

ความเขาใขในการใชโปรแกรม 

Google Meet และ Zoom 

2. เพ่ือสงเสรมิใหผูเขาอบรมมี

ความรูในการดูแลสุขภาพในยุค 

New Normal 

3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถนำ

ความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจำวัน

และปฏิบัติงานได 

กิจกรรมแลว

เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

ผูเขาอบรม(ศิษย

เกา) มีความรู 

ความเขาใจใน

การใชโปรแกรม 

Google Meet 

และ Zoom 

และมีความรูใน

การดูแลสุขภาพ

ในยุค New  

Normal และ

สามารถนำ

ความรูท่ีไดไปใช

ใน

ชีวิตประจำวัน

และการ

ปฏิบัติงานได 

1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 (150 

คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ 100 

(150 คน) 

2. เชิงคุณภาพ 

             1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมคีวามรู 

ความเขาใจในการใชโปรแกรม Google 

Meet และ Zoom  เปาหมาย  ระดับ

มาก  ≤4.00 / ผลการดำเนินงาน 4.50 

             2. เพ่ือสงเสริมใหผูเขาอบรมมี

ความรูในการดูแลสุขภาพในยุค New 

Normal  เปาหมาย  ระดับมาก  ≤4.00 / 

ผลการดำเนินงาน 4.50 

             3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจำวันและ

ปฏิบัติงานได เปาหมาย  ระดับมาก  

≤4.00 / ผลการดำเนินงาน 4.54 

3.  เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด เปาหมาย 21-22 

มิถุนายน 2564 / ผลการดำเนินงาน 21-

22 มิถุนายน 2564   

4.  เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ เปาหมาย 7,200 

บาท / ผลการดำเนินงาน 7,200 บาท 

7,200.00 7,200.00 กิจกรรมโครงการ “การเพ่ิมประสทิธิภาพ

การใชโปรแกรมออนไลนและการสงเสริม

การมีสุขภาพดี สำหรับศิษยเกาฯ” จัดอบรม

ในวันท่ี 21-22 มิถุนายน 2564 โดยผาน

โปรแกรม Google Meet พิธีเปดโดย 

อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวย

อธิการบด ีรูปแบบกิจกรรเปนการบรรยาย

ใหความรูในวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 ชวง

เชาบรรยายหัวขอ การสงเสรมิโภชนาการท่ี

ดีเพ่ือสุขภาพ โดยอาจารยอรวรรณ มุงวงษา 

และชวงบายบรรยายในหวขอ การออกกำลัง

กายเพ่ือสุขภาพ โดย อาจารยสรศกัดิ์  ทอง

เพชร และกิจกรรมในวันท่ี 22 มิถุนายน 

2564 ชวงเชาบรรยายฝนหัวขอการใชงาน

โปรแกรม Google Meet โดย อาจารย ดร.

พีรศุษย  บุญมาธรรม และชวงบายบรรยาย

หัวขอการมใชงานโปรแกรม Zoom โดย

อาจารย ดร.กนกรตัน จริสจัจานุกูล   

ผูเขารับการอบรมมีความรู 

ความเขาใจในการใช

โปรแกรม Google Meet 

และ โปรแกรม Zoom  มี

ความรูในการดูแลสุขภาพใน

ดานโภชนาการ ดานการ

ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  

โดยผูเขารับการอบรสามาร

ถนำความรูท่ีไดรับในการ

อบรมไปใชในการปฏบัิติงาน

และในชีวิตประจำวัน 

 1.ควรนำเสนอโปรแกรมอ่ืนๆ 

ท่ีชวยในการจัดการเรีนการ

สอนท่ีแปลกใหมและนาสนใจ 

2.อาจมีไฟลเอกสารประกอบ

หรือคลิปดูยอนหลัง  
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

**** งบประมาณ  ไดรบัจัดสรร 7,200 

บาท เบิกจายจริง 7,200 บาท 

กิจกรรมยอยท่ี 5 โครงการ

สัมมนาอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ิม

ประสิทธิภาพทักษะการให

คำปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 

วัตถุประสงค 

     4.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การใหคำปรึกษาของอาจารยท่ี

ปรึกษา 

     4.2 เพ่ือสงเสริมเทคนิค 

ทักษะในการใหคำปรึกษา 

     4.3 เพ่ือใหสงเสริมการพัฒนา

ระบบอาจารยท่ีปรึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมแลว

เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

อาจารยท่ี

ปรึกษามี

ประสิทธิภาพใน

การให

คำปรึกษา  มี

เทคนิคและ

ทักษะในการให

คำปรึกษา

ตลอดจน

สามารถพัฒนา

ระบบอาจารยท่ี

ปรึกษาไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90  (60 

คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ 100  

(65 คน)  

2. เชิงคุณภาพ 

              1. อาจารยท่ีปรึกษามี

ประสิทธิภาพในการใหคำปรึกษา   

เปาหมาย ระดับมาก  ≤4.00  / ผลการ

ดำเนินงาน 4.68 

              2. อาจารยท่ีปรึกษามีเทคนิค

และทักษะในการใหคำปรึกษา  เปาหมาย 

ระดับมาก  ≤4.00  / ผลการดำเนินงาน 

4.57 

              3. ระบบอาจารยทีปรกึษามี

การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ  

เปาหมาย ระดับมาก  ≤4.00  / ผลการ

ดำเนินงาน 4.63 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด เปาหมาย 29-30 

มิถุนายน 2564 / ผลการดำเนินงาน 29-

30 มิถุนายน 2564  

4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ เปาหมาย 

20,400 บาท  / ผลการดำเนินงาน 

19,600 บาท 

**** งบประมาณ  ไดรบัจัดสรร 20,400 

บาท เบิกจายจริง 19,600 บาท 

20,400.00 19,600.00 กิจกรรมโครงการ “สัมมนาอาจารท่ีปรึกษา

เพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะการให

คำปรึกษาของอาจารท่ีปรึกษา ” จัดอบรม

ในวันท่ี 29-30 มิถุนายน 2564 โดยผาน

โปรแกรม Zoom  พิธีเปดโดย อาจารย ผศ.

ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี รูปแบบกิจกรรเปนการ

บรรยายใหความรูในวันท่ี 29 มิถุนายน 

2564 ชวงเชาบรรยายหัวขอ จิตวิทยาการให

คำปรึกษาแลการสรางสมรรถนะแนว

ทางการใหคำปรึกษา โดยนพ.จตภุทัร คุณ

สงค จิตแพทยประจำศูนยจติรักษกรุงเทพ 

และชวงบายบรรยายในหัวขอ เทคนิคการ

สื่อสารและการสรางภาพลักษณในการเปน

อาจารยท่ีปรึกษา โดย ผศ.ดร.สุกัญญา สม

ไพบูลย รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และในวันท่ี 30 

มิถุนายน 2564 ชวงเชาบรรยายในหัวขอ

เทคนิคการใหคำปรึกษาอยางมืออาชีพ โดย

อาจารยชวลิต จติภักดี อาจารยพิเศษ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร และชวงบายเปน

การเสวนาบทบาทการทำหนาท่ีอาจารยท่ี

ปรึกษาจนไดรับรางวัลเชิดชูเกียรตดิำเนิน

รายการโดยนายกิตตภิพ รักษาราษฎร และ 

ดร.ลคันา  ชูใจ อาจารยคณะมนุษยศาสตรฯ  

อาจารยกรกรต เจริญผล อาจารยคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

อาจารยไดรับความรู มี

ทักษะ  ไดเทคนิค

กระบวนการและวิธีการให

คำปรึกษาสามารถนำไปใช

ในการใหคำปรึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 1. เปนโครงการท่ีดี อยากให

อาจารยทุกคนไดเขารวม

อบรม 

2. ควรมีการกำหนดรูปแบบ

โครงการใหชัดเจนกวาน้ี  

กิจกรรมยอยท่ี 6 โครงการ PBRU 

E-job Market 2021 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษา ศิษยเกา มี

แนวทางและทางเลือกในการ

สมัครงานจากบริษัทตาง ๆ 

     4.2 เพ่ือนักศึกษา ศิษยเกามี

โอกาสไดเรียนรูกระบวนการ

กิจกรรมแลว

เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

นักศึกษา ศิษย

เกา มีแนวทาง

และทางเลือกใน

การสมคัรงาน

จากบริษัทตาง 

ๆ มีโอกาสได

เรียนรู

กระบวนการ

1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 (200 

คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ 100 

(207 คน)  

2. เชิงคุณภาพ 

             1. นักศึกษา ศิษยเกา มี

แนวทางและทางเลือกในการสมัครงาน

จากบริษัทตางๆ เปาหมาย ระดับมาก  

2,400.00 2,000.00 กิจกรรมโครงการ “PBRU E-Job Market 

2021” จัดอบรมในวันท่ี 15 กรกฎาคม 

2564 โดยผานโปรแกรม Zoom  พิธีเปด

โดย อาจารย อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระ

ยาน ผูชวยอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี รูปแบบกิจกรรเปนการบรรยายใน

หัวขอ การเตรยีมความพรอมในการสมคัร

งานโดย ผศ.ณัฐวุฒิ  สุวรรณชาง และการ

นักศึกษาและศิษยเกา ได

ความรูในการเตรยีมความ

พรอมในการสมัครงาน  

ตลอดจนทราบถึงความ

ตองการของตลาดแรงงานใน

จังหวัดเพชรบุร ี

 1. เน้ือหาความรูจากโครงการ

มีความนาสนใจ 

2. ระบบออนไลนมีความไม

เสถียร ทำใหการเขาระบบ

คอนขางยาก 

3. อยากใหบริษัทใหคำแนะนำ

มากกวาน้ี 

 4. ควรปรับระยะเวลาของ
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

สมัครงานและมีโอกาสไดทำงาน 

     4.3 เพ่ือใหนักศึกษาไดเตรียม

ความพรอมกอนการสำเร็จ

การศึกษา 

สมัครงานและมี

โอกาสไดทำงาน  

ตลอดจนได

เตรียมความ

พรอมกอนการ

สำเรจ็การศึกษา  

≤4.00 / ผลการดำเนินงาน 4.59 

             2. นักศึกษา ศิษยเกามีโอกาส

ไดเรีนรูกระบวนการสมครงานและมี

โอกาสไดทำงาน เปาหมาย ระดับมาก  

≤4.00 / ผลการดำเนินงาน 4.64 

             3. นักศึกษาไดเตรียมความ

พรอมกอนการสำเร็จการศึกษา เปาหมาย 

ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการดำเนินงาน 

4.62 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด เปาหมาย 15 

กรกฎาคม 2564  / ผลการดำเนินงาน 15 

กรกฎาคม 2564   

4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ เปาหมาย 2,400 

บาท / ผลการดำเนินงาน 2,000 บาท 

งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 2,400 บาท 

เบิกจายจริง 2,000 บาท 

เสวนาในหัวขอ ความตองการของ

ตลาดแรงงานในจังหวัดเพชรบุรี โดยผู

ดำเนินเสวนานายณัฐวรรธน  ขำขาว กรม

จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี บริษัทแอมคอร 

เฟล็กซิเบ้ิล เพชรบุรี จำกัดและบรษัิท แคล-

คอมพอีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด 

โครงการใหเหมาะสม  

กิจกรรมยอยท่ี 7 โครงการ เชิดชู

เกียรติบุคลากรอันทรงคุณคา 

“อาจารยท่ีปรึกษาดีเดน” 

ประจำป 2564 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติอาจารย

ท่ีปรึกษาดีเดน 

2. เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจ

ใหแกอาจารยท่ีปรึกษา 

3. เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพ

การทำงานของอาจารยท่ีปรึกษา 

กิจกรรมแลว

เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

อาจารยท่ี

ปรึกษาดีเดน

ไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ มี

ขวัญและ

กำลังใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

ตลอดจนระบบ

การให

คำปรึกษาแก

นักศึกษามี

ประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

1. เชิงปริมาณ  

            1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90  / ผล

การดำเนินงาน รอยละ 100  (207 คน)  

            2. จำนวนอาจารยท่ีปรกึษา

ดีเดน เปาหมาย ไมนอยกวา 20 คน / ผล

การดำเนินงาน 22 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

            1. อาจารยท่ีปรึกษาดีเดนท่ี

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ เปาหมาย 

ระดับมาก  ≤4.00/ ผลการดำเนินงาน 

4.82 

            2. อาจารยท่ีปรึกษามีขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัตหินาท่ี เปาหมาย 

ระดับมาก  ≤4.00/ ผลการดำเนินงาน 

4.84 

            3. อาจารยท่ีปรึกษามีประ

สิทธาพในการทำงานเพ่ิมข้ึน เปาหมาย 

ระดับมาก  ≤4.00/ ผลการดำเนินงาน 

28,800.00 28,800.00 กิจกรรมโครงการ เชิดชูเกียรติบุคลากรอัน

ทรงคุณคา “อาจารยท่ีปรึกษาดเีดน” 

ประจำป 2564 มีการดำเนินการ ระหวาง

วันท่ี 1- 28  มิถุนายน 2564   โดยมกีาร

กำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคดัเลือกอา

จารท่ีปรึกษาดเีดน ประจำป 2564 

ประชาสมัพันธหลักเกณฑฯแตละคณะดังน้ี 

ระดับดีเดน จำนวน  1 รางวัล ระดับดีมาก 

จำนวน 2 รางวัล โดยใหคณะดำเนินการ

พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑและจำนวน

รางวัล พรอมจดัสงรายช่ือคณะกรรมการ

สวนกลางพิจารณาทบทวนอีกครั้งเปนการ

เสร็จสิ้น จัดทำประกาศรายช่ือผูไดรับรางวัล 

และกำหนดวันเขารับโลเกียรติคุณ ในวันท่ี 

20 กรกฎาคม 2564 โดยทาน ผศ.ดร.เสนาะ 

กลิ่นงาม อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  

อาจารยท่ีปรึกษามีขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

และเปนการสรางเสริม

ประสิทธิภาพการทำงานของ

อาจารยท่ีปรึกษายิ่งข้ึน 

 เห็นควรในการจดัโครงการ

เชนน้ีอีก 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

4.82 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด เปาหมาย 20 

กรกฎาคม 2564 / ผลการดำเนินงาน 20 

กรกฎาคม 2564 

4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ เปาหมาย 

28,800 บาท / ผลการดำเนินงาน 

28,800 บาท 

***  ไดรับจัดสรร 28,800 บาท เบิกจาย

จริง 28,800 บาท 

กิจกรรมยอยท่ี 8 โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ “สรางอาชีพเสรมิ 

UBls Club ช้ีชองรวย ชวย

นักศึกษา” ปการศึกษา2563 

วัตถุประสงค 

     1. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ

สมาชิกชมรม UBls Club ใหมี

ความรูทักษะการเปน

ผูประกอบการและทักษะวิชาชีพ 

     2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาได

ฝกกรคิดตอยอดหารายไดระหวาง

เรียน 

กิจกรรมแลว

เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

นักศึกษาสมาชิก

ชมรม UBls 

Club มีความรู

ทักษะการเปน

ผูประกอบการ

และทักษะ

วิชาชีพและ 

นักศึกษาไดฝก

คิดตอยอดหา

รายไดระหวาง

เรียน 

1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม  

เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90  

(171คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ 

100  (175คน)  

2. เชิงคุณภาพ 

             1. เสริมสรางศักยภาพสมาชิก

ชมรม UBls Club ใหมีความรูทักษะการ

เปนผูประกอบการและทักษะวิชาชีพ 

เปาหมาย  ระดับมาก  ≤3.51 / ผลการ

ดำเนินงาน 4.65 

             2. สงเสริมใหนักศึกษาไดฝก

การคิดตอยอดหารายไดระหวางเรยีน 

เปาหมาย  ระดับมาก  ≤3.51 / ผลการ

ดำเนินงาน 4.56 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด  เปาหมาย  8 

เมษายน 2564  / ผลการดำเนินงาน  8 

เมษายน 2564  

4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ เปาหมาย  

31,649.45 บาท  / ผลการดำเนินงาน 

31,649.45 บาท  

***  งบประมาณ  ไดรบัจัดสรร 

31,649.45 บาท เบิกจายจริง 31,649.45 

บาท  

31,649.45 31,649.45 กิจกรรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

“สรางอาชีพเสรมิ UBls Club ช้ีชองรวย 

ชวยนักศึกษา” ปการศึกษา2563 ในวันท่ี 8 

เมษายน 2564 โดยการแบงนักศึกษา

ออกเปน 4 กลุมกิจกรรม และใหดำเนินการ

ฝกปฏิบัตดิังน้ี 

 1. การทำพุดดิ้งชานมไขมุก  

2. การทำบราวน้ี  

3. การปลูกฝกยกโตะ  

4. การทำสลดัโรล/น้ำสลัด    

นักศึกษาไดรบัความรูและได

ลงมือปฏิบัตจิริง ในการทำ

พุดดิ้งชานมไขมุก การทำ

บราวน่ี การปลูกฝกบนโตะ

และการทำสลดัโรล/น้ำสลัด 

และสามารถนำไปประกอบ

อาชีพ และสรางรายไดใหกับ

ตนเองได 

 1.ควรเพ่ิมการอบรมแบบลง

มือทำ และมีวิทยากรมาอบรม

แบบน้ีเยอะๆ 

2. ออกไปศึกษาดูงานสถานท่ี

ตางๆ 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

กิจกรรมยอยท่ี 9 โครงการจติ

อาสาตัวนอย ปนรอยยิ้ม  ป

การศึกษา 2564  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสรมิใหนักศึกษามี

จิตสำนึกในดานจิตสาธารณะ 

หรือจิตอาสารวมกันกับสังคม

อยางมีความสุข  

2. เพ่ือเสริมสรางใหนักศึกษาเกิด

ความสัมพันธ ความรัก ความ

สามัคคีในการทำงาน 

3. เพ่ือสามารถนำความรูท่ีไดรับ

จากการปฏิบัติกิจกรรม ไป

ประยุกตใชในชีวิตประจำวันได  

กิจกรรมแลว

เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

นักศึกษามีความ

สำนึกในดานจิต

สาธารณะ หรือ

จิตอาสามีความ

รัก ความสามัคคี

ตลอดจนมีความ

กตัญูตอผูมี

พระคุณ 

1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม  

เปาหมาย  ไมนอยกวารอยละ 90 / ผล

การดำเนินงาน รอยละ 100 (219) 

2.เชิงคุณภาพ 

            1. นักศึกษามีจิตอาสารวมกับ

วัดและโรงเรยีน เปาหมาย  ระดับมาก  

≤3.51 / ผลการดำเนินงาน 4.63 

            2. นักศึกษาเกิดความสมัพันธ 

ความรัก ความสามัคคีในการทำงาน 

ระดับมาก  ≤3.51 / ผลการดำเนินงาน 

4.80 

            3. นักศึกษานำความรูท่ีไดจาก

การรับการปฏิบัติกิจกรรไปประยกุตใชใน

ชีวิตประจำวันได ระดับมาก  ≤3.51 / ผล

การดำเนินงาน 4.81 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด เปาหมาย 31 

มีนาคม 2564  / ผลการดำเนินงาน 31 

มีนาคม 2564 

4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ เปาหมาย 5,000 

บาท   / ผลการดำเนินงาน 5,000 บาท  

*** งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 5,000 

บาท เบิกจายจริง 5,000 บาท  

5,000.00 5,000.00 กิจกรรมจติอาสาตัวนอย ปนรอยยิม้ กำหนด

จัดในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ณ วัดเพรียง 

และโรงเรียนวัดเพรยีง จ.เพชรบุรี โดยจดัให

มีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานท่ี

ภายในวัด  และจัดกิจกรรมนันทนาการ

ใหกับนอง ๆ ท่ีเรียนโรงเรียนวัดเพรียง 

แบงเปน 2 กลุม กลุมท่ี 1 ทำความสะอาด

วัดและบริเวณรอบๆ วัด และกลุมท่ี 2 จัด

กิจกรรมนันทนาการใหกับนอง ๆ ตั้งแตระบ

ดับช้ันอนุบาล ถึงระดับช้ันประชุม และรวม

บริจาคสื่อ หนังสือ นิทานและอุปกรณการ

เรีนสำหรับเด็กปฐมวัย  

นักศึกษาไดเรียนรู

กระบวนการดำเนินงาน มี

จิตอาสา มีความสามัคคี 

และสามารถทำงานเปนทีม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

การแบงบัน และสามารถนำ

ความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได 

  

กิจกรรมยอยท่ี 10 โครงการจัด

แขงขันกีฬา esport PBRu ป

การศึกษา 2563  

วัตถุประสงค  

     4.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู 

ความเขาใจในกีฬา  esport มาก

ยิ่งข้ึน 

     4.2 เพ่ือใหนักศึกษาเกิด

ความคิดรเิริม่สรางสรรค กลา

แสดงออก 

     4.3 เพ่ือเสริมสรางความ

สามัคคี ระหวางนักศึกษาตาง

คณะ 

5. เปาหมาย

เชิงผลผลิต 

(Output) 

กิจกรรมแลว

เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

6. เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

นักศึกษามี

ความรู ความ

เขาใจในกีฬา 

esport  กลา

แสดงออกถึง

ความสามารถ

ดานกีฬา 

esport และได

คัดเลือกตัวแทน

นักศึกษาเขา

1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม  

เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80  (200 

คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ 92.50  

(200 คน) 

2. เชิงคุณภาพ 

             1. นักศึกษา มีความรูและ

เขาใจในกีฬา   Esport มากยิ่งข้ึน 

เปาหมาย  ระดับมาก  ≤3.51 / ผลการ

ดำเนินงาน 4.47 

             2. นักศึกษา เกิดความคิด 

ริเริม่ สรางสรรค กลาแสดงออก 

เปาหมาย  ระดับมาก  ≤3.51 / ผลการ

ดำเนินงาน 4.43 

10,317.00 10,317.00 กิจกรรมการจัดแขงขันกีฬา esport PBRU  

กำหนดจัดในวันท่ี 3 เมษายน 2564 ณ  

หองประชุมวรชัยเยาวปาณี อาคาร 26 คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รูบแบบกิจกรรมมีการ

บรรยายใหความรูเก่ียวกับ กีฬา esport   

และมีการจัดการแขงขันมอบรางวัล     

  

นักศึกษามีการฝกการ

วางแผน การคิดกลยุทธการ

แกปญหา มีความสามคัคี มี

น้ำใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ

และรูอภัย 

 อยากใหมีการจดัการเวลาใน

การทำกิจกรรมมากกวาน้ี 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

     4.4 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนใน

การแขงขันระดับมหาวิทยาลัย

ตอไป  

รวมการแขงขัน

กีฬาในระดับ

มหาวิทยาลยั  

             3. นักศึกษามีความสามัคคีกัน

ในทีม เปาหมาย  ระดับมาก  ≤3.51 / 

ผลการดำเนินงาน 4.40 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด เปาหมาย  3 

เมษายน 2564 / ผลการดำเนินงาน 3 

เมษายน 2564  

4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ เปาหมาย  

10,317 บาท / ผลการดำเนินงาน 

10,317 บาท 

*** งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 10,317 

บาท เบิกจายจริง 10,317 บาท 

กิจกรรมยอยท่ี 11  โครงการราช

ภัฏทอฝน  ปนน้ำใจ ปท่ี 7 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1. เพ่ือสงเสรมิใหนักศึกษา มี

ความรู ความเขาใจในวิศวกร

สังคม 

2. เพ่ือสงเสรมิใหนักศึกษา กลา

คิด กลาแสดงออก มีจิตอาสา 

และทำงานรวมกับผูอ่ืนได 

3.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีทักศ

นคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิต

ท่ีมั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ

และเปนพลเมืองด ี

กิจกรรมแลว

เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

นักศึกษามี

ความรูความเขา

ในวิศวกรสังคม 

กลาคิด กลา

แสดงออก มีจิต

อาสา และ

สามารถทำงาน

รวมกับผูอ่ืนได 

มีทัศนคติท่ีดี 

ถูกตอง มี

พ้ืนฐานชีวิตท่ี

มั่นคงเขมแขง มี

อาชีพ มีงานทำ

และเปนพลเมือง

ดีมีระเบียบวินัย 

1. เชิงปริมาณ  จำนวนผูเขารวมกิจกรรม  

เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 (50 คน)  

/ ผลการดำเนินงาน รอยละ 100 (50 คน)  

2. เชิงคุณภาพ 

      1. เพ่ือสงเสิรมใหนักศึกษามคีวามรู

ความเขาใจในวิศวกรสังคม  เปาหมาย 

ระดับมาก  ≤4.00  / ผลการดำเนินงาน 

4.63 

      2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา กลาคิด 

กลาแสดงออก มีจิตอาสา และทำงาน

รวมกับผูอ่ืนได เปาหมาย ระดับมาก  

≤4.00  / ผลการดำเนินงาน 4.72 

      3. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามทัีศนคติ

ท่ีดีและถูกตองมีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง

เขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเปน

พลเมืองท่ีดี  เปาหมาย ระดับมาก  ≤4.00  

/ ผลการดำเนินงาน 4.56 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด  เปาหมาย 26-27 

มิถุนายน2564   / ผลการดำเนินงาน 26-

27 มิถุนายน2564  

4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ เปาหมาย 

150,000 บาท   / ผลการดำเนินงาน 

150,000.00 150,000.00 กิจกรรมโครงการ “ราชภัฏทอฝน ปนน้ำใจ 

ปท่ี 7 ” จัดกิจกรรมในวันท่ี 26-27 

มิถุนายน 2564   ณ โรงเรียนอานันท ต.

หวยสัตวใหญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

พิธีเปดกิจกรรมโดยอาจารย ดร.เมธาวิน 

สาระยาน ผูชวยอธิการบดี โดยมีกิจกรรมคือ

การทำสื่อการสอน BBL การปรับปรุงพ้ืนท่ี

โดยรอบโรงเรียน  การฉีดวัคซีนหองกันพิษ

สุนัขบา การจดัสื่อการสอนภายในหองเรียน   

นักศึกษามีจิตอาสา มีจิต

สาธารณะทำประโยขน เพ่ือ

สวนรวม มีการแบงปน  เปน

ผูให เกิดกระบวนการ

เรียนรูรคนควานอกหองเรีน 

มีความคิดสรางสรรค มีการ

ทำงาเปนทีม สามารถนำ

ความรูไปบริการแกชุมชน

ตลอดจนไดเรียนรูถึงวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของชุมชน 

 การเขารวมกิจกรรม ควรมี

จำนวนมากกวาน้ี 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

150,000 บาท  

กิจกรรมยอยท่ี 12 โครงการยุว

เกษตรพอเพียง 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1. เพ่ือสงเสรมิใหนักศึกษา มี

ความรู ความเขาใจในวิศวกร

สังคม 

2. เพ่ือสงเสรมิใหนักศึกษา กลา

คิด กลาแสดงออก มีจิตอาสา 

และทำงานรวมกับผูอ่ืนได 

3.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีทักศ

นคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิต

ท่ีมั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ

และเปนพลเมืองด ี

กิจกรรมแลว

เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

นักศึกษามี

ความรูความเขา

ในวิศวกรสังคม 

กลาคิด กลา

แสดงออก มีจิต

อาสา และ

สามารถทำงาน

รวมกับผูอ่ืนได 

มีทัศนคติท่ีดี 

ถูกตอง มี

พ้ืนฐานชีวิตท่ี

มั่นคงเขมแขง มี

อาชีพ มีงานทำ

และเปนพลเมือง

ดีมีระเบียบวินัย 

1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90  / ผล

การดำเนินงาน รอยละ 100 (50) 

2. เชิงคุณภาพ 

             1. เพ่ือสงเสริมใหนักศกึษามี

ความรูความเขาใจในวิศวกรสังคม  

เปาหมาย  ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการ

ดำเนินงาน 4.48 

             2. เพ่ือสงเสริมใหนักศกึษา 

กลาคิด กลาแสดงออก มีจิตอาสา และ

ทำงานรวมกับผูอ่ืนได เปาหมาย  ระดับ

มาก  ≤4.00 / ผลการดำเนินงาน 4.49 

             3. เพ่ือสงเสริมใหนักศกึษามี

ทัศนคติท่ีดีและถูกตองมีพ้ืนฐานชีวิตท่ี

มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเปน

พลเมืองท่ีดี เปาหมาย  ระดับมาก  ≤4.00 

/ ผลการดำเนินงาน 4.49 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด เปาหมาย  19-20 

มิถุนายน2564 / ผลการดำเนินงาน 19-

20 มิถุนายน2564  

4.เชิงงบประมาณ  คาใชจายของกิจกรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ เปาหมาย 

100,000 บาท / ผลการดำเนินงาน 

100,000 บาท 

100,000.00 100,000.00 กิจกรรมโครงการ ยุวเกษตรพอเพียง จัด

กิจกรรมในวันท่ี 19-20  มิถุนายน 2564   

ณ โรงเรียนนิคมสรางตนเองเข่ือนเพชร อ.

ทายาง จ.เพชรบุรี ในวันท่ี 19 มิถุนายน 

2564  พิธีเปดกิจกรรมโดยผศ.ดร.เสนาะ  

กลิ่นงาม อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี กิจกรรมของโครงการคือการ

ฝกอบรมและปฏิบัต ิมีการวางแผนการ

ดำเนินงานและสำรวจพ้ืนท่ีกอนการปฏิบัติ 

หลังจากน้ันลงมือปฏิบัติ มีการปรบัปรุง

โรงเรียนไขไก การจัดทำแปลงเกษตร และ

ปรับปรุงบอเลี้ยงปลา ในวันท่ี 20 มิถุนายน 

2564 ดำเนินการตอปรับปรุงโรงเรือนไขไก 

จัดทำแปลงเกษตรและปรับปรุงบอเลี้ยงปลา

แลวเสร็จ และมีการวางระบบทอน้ำ นำไกไข

เขาโรงเรือน นำฝกลงปลูกในแปลงเกษตร

และนำปลาลงเลี้ยงในบอเลีย้งปลา    

  

นักศึกษามีจิตอาสา มีจิต

สาธารณะทำประโยขน เพ่ือ

สวนรวม มีการแบงปน  เปน

ผูให เกิดกระบวนการ

เรียนรูรคนควานอกหองเรีน 

มีความคิดสรางสรรค มีการ

ทำงาเปนทีม สามารถนำ

ความรูไปบริการแกชุมชน

ตลอดจนไดเรียนรูถึงวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของชุมชน 

  

กิจกรรมยอยท่ี 13 โครงการยุว

เกษตร : คณะครศุาสตรจติอาสา 

1 คณะ 1 โรงเรยีน 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1. เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหนักศึกษามี

จิตอาสาทำประโยชนตอชุมชน

และสังคม 

2. เพ่ือเพ่ิมทักษะใหนกัศึกษามี

ความสามารถในการคดิวิเคราะห

กิจกรรมแลว

เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

นักศึกษามี

ความรูความ

เขาใจการเปน

วิศวกรสังคม มี

ความเขาใจใน

เครื่องมือของ

วิศวกรสังคม

และสามารถนำ

หลักการและ

เครื่องมือวิศวกร

1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย  55 คน / ผลการดำเนินงาน 

รอยละ 100  (55 คน) 

2. เชิงคุณภาพ 

            1. นักศึกษามีทักษะการคิดว

เคราะห/สังเคราะห  เปาหมาย  ระดับ

มาก  ≤3.51 / ผลการดำเนินงาน 4.43 

            2. นักศึกษามีทักษะและ

ประสบการณดานการเกษตร เปาหมาย  

ระดับมาก  ≤3.51 / ผลการดำเนินงาน 

50,000.00 50,000.00 กิจกรรมโครงการ ยุวเกษตรพอเพียง จัด

กิจกรรมในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2564   

ณ โรงเรียนบานหุบกะพง อ.ชะอำ จ.

เพชรบุรี  ลงพ้ืนท่ีสำรวจความตองการของ

โรงเรียนบานหุบกะพง  

กิจกรรมท่ี 1 การปลูกกลวยน้ำวา การทำ

แปลงปลูกกลวย ใสปุย ดูแล กำจดัวัชพืช   

กิจกรรมท่ี 2 การเลี้ยงกบ การเตรยีมบอโดย

ทำความสะอาดบอเลี้ยงกบดวยดางทับทิม

และทำความสะอาดรอบๆบริเวณโดยรอบ

นักศึกษามีความรูและเขาใจ

การเปนวิศวกรสังคม มี

ความรู ความเขาใจในการใช

เครื่องมือของวิศวกรสังคม

และนักศึกษาสามารถนำ

หลักการและเครื่องมือวิศกร

สังคมมาใชจริงกับการ

ทำงาน   
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

และสังเคราะห 

3.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดรับ

การฝกทักษะและประสบการณ

ดานการเกษตร  

สังคมมาใชจริง

กับการทำงาน 

4.23 

            3. นักศึกษามีสำนึกการมีจิต

อาสาทำประโยชนตอชุมชน  เปาหมาย  

ระดับมาก  ≤3.51 / ผลการดำเนินงาน 

4.72 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด เปาหมาย มกราคม-

สิงหาคม2564  / ผลการดำเนินงาน 

มกราคม-สิงหาคม2564  

4. เชิงงบประมาณคาใชจายของกิจกรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ เปาหมาย 

50,000 บาท  / ผลการดำเนินงาน 

50,000 บาท 

ทำท่ีก้ันปากบอเลี้ยงกบ ใสน้ำสะอาดลงใน

บอเบ้ียงกบ คัดเลือกพอพันธแมพันธุลงใน

บอ ทำฝนเทียมตากทอ PVC    

กิจกรรมท่ี 3 การเพาะพันธุเห็ดนางฟา โดย

ทำความสะอาดโรงเรียนและแผงคางกอน

เช้ือเห็ดนำเช้ือเหด็นางฟาใสกอนเห็ด จัดวาง

กอนเช้ือเห็ดบนแผงคางกอนเช้ือเห็ด 

กิจกรรมยอยท่ี 14   โครงการยุว

เกษตรพอเพียงคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1. เพ่ือสงเสรมิใหนักศึกษาไดใช

ทักษะกระบวนการของวิศวกร

สังคม 

2. เพ่ือสงเสรมิใหนักศึกษาเกิด

ทักษะตางๆ ในการนำไปใช

ดำเนินงานและการดำเนินชีวิตใน

อนาคตได 

3.  เพ่ือสรางและขยายเครือขาย

วิศวกรสังคม 

กิจกรรมแลว

เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

นักศึกษากลาคิด 

กลาแสดงออก 

มีจิตอาสา และ

ทำงานรวมกับ

ผูอ่ืน นักศึกษามี

ความรูความ

เขาใจในยุว

เกษตร 

1. เชิงปริมาณ  

            1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม  

เปาหมาย   ไมนอยกวารอยละ 90 (35 

คน) /  ผลการดำเนินงาน รอยละ 100 

(35 คน) 

            2. จำนวนแปลงฝก เปาหมาย   

ไมนอยกวา 5 แปลง /  ผลการดำเนินงาน  

- 

2. เชิงคุณภาพ 

            1. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีรวมโครงการ เปาหมาย  ไม

นอยกวา  ≤3.51  /  ผลการดำเนินงาน 

4.43 

            2. กิจกรรมน้ีทำใหนักศกึษา 

กลาคิด มีจติอาสา และทำงานรวมกับ

ผูอ่ืนได เปาหมาย  ระดับมาก  ≤4.00   /  

ผลการดำเนินงาน 4.50 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด เปาหมาย  30-31 

มีนาคม2564  /  ผลการดำเนินงาน 30-

31 มีนาคม2564  

4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ  เปาหมาย  

50,000 บาท  /  ผลการดำเนินงาน  

50,000.00 50,000.00 กิจกรรมโครงการ โครงการยุวเกษตร

พอเพียงคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จัดกิจกรรมในวันท่ี 30 – 31 มีนาคม 2564   

ณ โรงเรียนบานแมคะเมย อ.แกงกระจาน จ.

เพชรบุรี  ลงพ้ืนท่ีสำรวจ โดยการแบงหนาท่ี

ปลูกผักสลดักรีนโอค เรดโอค ผักบุง ผักชี 

และทำโรงเรือนบังแสงแดด รวมท้ังทาสี

หองสมุด โดยแบงนักศึกษาดำเนินการตาม

ความถนัดเชนเย็บผาสแลน ขึงลวดสแลน  

เตรียมดินปลูก เตรียมตนกลาลงดนิ และ

ทาสีหองสมุดเปนตน 

1.นักศึกษาไดเรียนรูการทำ

แปลงผักแบบเกษตร

พอเพียง ท่ีสามารนำมาเปน

วัตถุดิบในการเตรียมอาหาร

ใหกับนักเรียนโรงเรียนบาน

แมคะเมย  

2.ไดเห็นความสามัคคีและ

การไดชวยเหลือผูอ่ืนถือเปน

สิ่งสำคญัในสังคมเรา  

3. ครูและนักเรียนไดมผีัก

เอาไวรับประทานเปนอาหาร

กลางวัน 

4. ไดฝกทำงานเปนทีม และ

ไดเปนสวนหน่ึงของ

เครือขายวิศวกรสังคมและ

การทำยุวเกษตพอเพียง   
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

50,000 บาท 

กิจกรรมยอยท่ี 15 โครงการยุว

เกษตร : มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จติอาสา 1 คณะ 1 

โรงเรียน 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดจิตอาสา

และตระหนักถึงการชวยเหลือ

สังคม 

2. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรักใน

ทองถ่ินของตนเอง 

3.  เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหนักศึกษา

มีจิตอาสาทำประโยชนตอชุมชน

และสังม 

4. เพ่ือเพ่ิมทักษะใหนักศึกษามี

ความสามารถในกาคิดวิเคราะห

และสังเคราะห 

5. เพ่ือสงเสรมิหนักศึกษาไดรับ

การฝกทักษะและประสบการณ

ดานการเกษตร 

6. เพ่ือสงเสรมิใหนักศึกษาไดใช

ทักษะกระบวนการของวิศวกร

สังคม 

7. เพ่ือสงเสรมิใหนักศึกษาเกิด

ทักษะตางๆ ในการนำไปใช

ดำเนินงานและการดำเนินชีวิตใน

อนาคตได 

8. เพ่ือสรางและขยายเครือขาย

วิศวกรสังคม 

9. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานจิต

อาสาของสโมสรนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรฯ 

10. เพ่ือใหนักศึกษานำความรู

เก่ียวกับวงจร PDCA ไปใชในการ

วางแผนโครงการ/กิจกรรม  

กิจกรรมแลว

เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

นักศึกษานำ

ความรูเก่ียวกับ

วงจร PDCA 

สามารถนำไปใช

ในการวาง

แผนการจดั

กิจกรรม และ

ทราบถึง

กระบวนการ

วิศวกรสังคม   

1. เชิงปริมาณ  

      -   จำนวนผูเขารวมกิจกรรม   

เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80  / ผล

การดำเนินงาน รอยละ 83.5 (167) 

      -   สรางเครือขายวิศวกรสังคมกับ

โรงเรียน เปาหมาย  1เครือขาย / ผลการ

ดำเนินงาน 1เครือขาย 

      -    โรงเรียนเพาะเหด็      เปาหมาย  

1 โรงเรือน  / ผลการดำเนินงาน 1 

โรงเรือน  

2. เชิงคุณภาพ 

      1. นักศึกษามีคุณธรรมจรยิธรรม 

ตระหนักถึงความสำคญัของการชวยเหลือ

ผูอ่ืน เปาหมาย  ไมนอยกวารอยละ 90 / 

ผลการดำเนินงาน 90.40 

      2. นักศึกษาตระหนักในความสำคญั

องการมีจิตอาสา เปาหมาย  ไมนอยกวา

รอยละ 90 / ผลการดำเนินงาน 91.80 

      3. นกัศึกษามีทักษะดานการใชวงจร 

PDCA ในการจัดกิจกรรม เปาหมาย  ไม

นอยกวารอยละ 90 / ผลการดำเนินงาน 

90.60 

      4. นักศึกษาไดใชทักษะกระบวนการ

ของวิศวกรสังคม  เปาหมาย  ไมนอยกวา  

≤3.51 / ผลการดำเนินงาน 4.60 

      5. นักศึกษาเกิดทักษะการคดิ

วิเคราะหและสังเคราะหกระบวนการเพ่ือ

ดำเนินงานและดำรงชีวิตในอนาคต   

เปาหมาย  ระดับมาก  ≤4.00  / ผลการ

ดำเนินงาน 4.63 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด เปาหมาย  4-31 

มีนาคม 2564 / ผลการดำเนินงาน 4-31 

มีนาคม 2564 

4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม

50,000.00 50,000.00 กิจกรรม โครงการยุวเกษตร : มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร จติอาสา 1 คณะ 1 

โรงเรียน กำหนดจัดกิจกรรม ระหวางวันท่ี 

4-31 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบานทา

ตะครอมติรภาพท่ี 192 อำเภอหนองหญา

ปลอง จ.เพชรบุรี โดยในกิจกรรมดำเนินการ

สำรวจพ้ืนท่ี และดำเนินการตาม

กระบวนการวิศวกรสังคม คือTime line 

พัฒนาการเพ่ือศึกษาบริบทของโรงเรียน   มี

การใชเครื่องมือนาิกาชีวิตและฟาประทาน 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการลงพ้ืนท่ีและตดิตอ

กับโรงเรยีนและชุมชนใกลเคียงมีการประชุม

ประมวลผล วางเปาหมายการดำเนินงาน

และดำเนินกิจกรรม มีการเตรียมพ้ืนท่ี การ

ปลูกฝกสวนครัว และการสรางโรงเพาะเหด็

ตลอดจนดูแลและเก็บเก่ียวผลผลติ เพ่ือ

โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน 

นักศึกษาไดทราบถึง

กระบวนการวิศวกรสงัคม 

ทราบถึงการเขียนTime 

line การใชเครื่องมือนาิกา

ชีวิต ฟาประทาน ตลอด

สามารถใชกระบวนการ 

PDCA .ในการดำเนินกิจกรม

ได 

 

     

   1. ควรวางแผนการจัด

กิจกรรมใหม ใหสอดคลองกับ

การเบิกจายและงบประมาณ 

  2. การเดินทางไปในพ้ืนท่ี

หางไกลเปนอุสรรคมากควร

วางแผนการเดินทางใหม 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ เปาหมาย  

50,000 บาท / ผลการดำเนินงาน  

50,000 บาท  

กิจกรรมท่ี 11 พัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในศตวรรษท่ี 21  / 60,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมยอยท่ี 1 การ

เสรมิสรางอัตลักษณตนแบบความ

ซื่อสัตยไมคดโกง           

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1. เพ่ือเสริมสรางความตระหนัก

เรื่องความซื่อสตัยไมคดโกงใหกับ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  

จำนวน

นักศึกษาท่ีเขา

รวมกิจกรรม 

จำนวน 150 

คน 

นักศึกษาไดรบั

ความรูเรื่อง

ความซื่อสัตยไม

คดโกง 

1. เชิงปริมาณ 

     - จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม

จำนวน 150 คน  เปาหมาย  รอยละ 90  

/ ผลการดำเนินงาน  รอยละ 100 

     - จำนวนองคความรูจากการถอด

บทเรียน   เปาหมาย  5 เลม   / ผลการ

ดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

2. เชิงคุณภาพ 

     - นักศึกษาไดรับความรูเรื่องความ

ซื่อสัตยไมคดโกง   เปาหมาย  ระดับมาก 

(>3.51)   / ผลการดำเนินงาน   บรรลุ

เปาหมาย 

     - นักศึกษานำความรูไปประยกุตใชให

เกิดประโยชน   เปาหมาย  ระดับมาก 

(>3.51)   / ผลการดำเนินงาน  บรรลุ

เปาหมาย 

3. เชิงเวลา 

     - กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนด  เปาหมาย  ไตรมาสท่ี 2   / ผล

การดำเนินงาน บรรลเุปาหมาย                                                   

4. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร  20,000  

บาท เบิกจายจริง  20,000  คงเหลือ 0  

บาท 

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาไดตระหนักเรื่องความซื่อสัตยไมคด

โกงและนำความรูไปใชประโยชนไดจริงใน

ชีวิตประจำวัน 

การพัฒนาประเทศ ซึ่งตองมี

คุณธรรมจริยธรรมเปนหาง

เสือกำกับการใชความรูน้ันๆ 

ใหเปนไปในทางท่ีดีงาม

ถูกตองสรางคุณประโยชน

ใหแกสังคมประเทศชาต ิ

ในสถานการณโรคระบาดโควิททำให

มีผลกระทบกับแผนการจดักิจกรรม 

และแผนการใชจายงบประมาณ 

 

กิจกรรมยอยท่ี 2 การเสริมสราง

ทักษะชีวิตการรูเทาทันสื่อ digital 

literacyในศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1. เพ่ือเสริมสรางความตระหนัก

ของการเปนผูรูเทาทันสื่อ digital 

literacy ในศตวรรษท่ี 21 

จำนวน

นักศึกษาท่ีเขา

รวมกิจกรรม 

จำนวน 150 

คน 

นักศึกษาไดรบั

ความรูการเปนผู

รูเทาทันสื่อ 

digital literacy 

ในศตวรรษท่ี 21 

1. เชิงปริมาณ 

     - จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม

จำนวน 150 คน  เปาหมาย  รอยละ 90  

/ ผลการดำเนินงาน  รอยละ 100 

     - คาเฉลี่ยนักศึกษาท่ีมีความรูดาน 

digital literacy    เปาหมาย  ระดับมาก 

(>3.51)  / ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

2. เชิงคุณภาพ 

20,000.00 19,000.00 นักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเปนผูรูเทาทัน

สื่อ digital literacy ในศตวรรษท่ี 21และ

นำความรูไปใชประโยชนไดจริงใน

ชีวิตประจำวัน 

คนท่ีรูเทาทันสื่อ จะมี

ทางเลือกมากข้ึนในการ

บริโภคและการใช

ชีวิตประจำวัน การรูเทาทัน

สื่อ ยังนำไปสูการตระหนัก

ในสิทธิการสื่อสารของ

ประชาชนและทำใหเรา

สามารถสื่อสารไดอยาง

สรางสรรค ซึ่งเทากับเปน

ในสถานการณโรคระบาดโควิททำให

มีผลกระทบกับแผนการจดักิจกรรม 

และแผนการใชจายงบประมาณ 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

     - นักศึกษาไดรับความรูการเปนผูรูเทา

ทันสื่อ digital literacy ในศตวรรษท่ี 21     

เปาหมาย  ระดับมาก (>3.51)  / ผลการ

ดำเนินงาน  บรรลุเปาหมาย 

     - นักศึกษานำความรูไปประยกุตใชให

เกิดประโยชน    เปาหมาย  ระดับมาก 

(>3.51)  / ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

3. เชิงเวลา 

     - กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนด   เปาหมาย ไตรมาสท่ี 2  / ผล

การดำเนินงาน บรรลเุปาหมาย 

4. เชิงงบประมาณ 

     - คาใชจายของกิจกรรมเปนไปตามท่ี

ไดรับอนุมัติ  เปาหมาย   19,000  บาท    

/ ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

การสรางความเขมแข็งใหกับ

โครงสรางประชาธิปไตยของ

สังคมอีกดวย  

กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาการเปนผูประกอบการ จิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม / 60,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมยอยท่ี 1 การเสริมสราง

ทักษะการเปนผูประกอบการ 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการเปน

ผูประกอบการของนักศึกษา 

จำนวน

นักศึกษาท่ีเขา

รวมกิจกรรม 

จำนวน 150 

คน 

 นักศึกษาไดรับ

ความรูการเปน

ผูประกอบการ 

1. เชิงปริมาณ 

      - จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

จำนวน 150 คน  เปาหมาย รอยละ 90  

/ ผลการดำเนินงาน   รอยละ 100 

      - จำนวนแผนธุรกิจสำหรับการเปน

ผูประกอบการ เปาหมาย  8 แผน  / ผล

การดำเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 

2. เชิงคุณภาพ 

     - นักศึกษาไดรับความรูการเปน

ผูประกอบการ  เปาหมาย  ระดับมาก 

(>3.51) / ผลการดำเนินงาน   บรรลุ

เปาหมาย 

     - นักศึกษานำความรูไปประยกุตใชให

เกิดประโยชน เปาหมาย  ระดับมาก 

(>3.51) / ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

3. เชิงเวลา 

     - กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนด เปาหมาย  ไตรมาส 2 / ผลการ

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเปน

ผูประกอบการ และนำความรูไปใชประโยชน

ไดจริงในชีวิตประจำวัน 

การเสริมสรางทักษะการ

เปนผูประกอบการ ซึ่งมี

ความเก่ียวของสูงกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ซึ่ง

เกิดจากผูประกอบการ

เหลาน้ันไดสราง 

“นวัตกรรม” ผานสิ่งใหมหรื

อนำสิ่งเกามาปฏิบัติใน

รูปแบบใหมเกิดเปนวัฏจักร 

“การทำลายอยาง

สรางสรรค” กลาวคือ ธุรกิจ

ใหมจะเขามาฆาธุรกิจเดมิไป

เรื่อยๆ และสรางความ

เปนอยูท่ีดีกวาแกสังคม 

ในสถานการณโรคระบาดโควิททำให

มีผลกระทบกับแผนการจดักิจกรรม 

และแผนการใชจายงบประมาณ 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ดำเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 

4. เชิงงบประมาณ                  

     - คาใชจายของกิจกรรมเปนไปตามท่ี

ไดรับอนุมัติ เปาหมาย  20,000  บาท / 

ผลการดำเนินงาน  บรรลเุปาหมาย 

5.งบประมาณ  ไดรับจัดสรร  20,000  

บาท เบิกจายจริง  20,000  คงเหลือ 0 

บาท 

กิจกรรมท่ี 2 การสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมสกุลชางเมืองเพชร

สูการตอยอดเชิงพาณิชย 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมสกุลชางเมือง

เพชรสูการตอยอดเชิงพาณิชย 

จำนวน

นักศึกษาท่ีเขา

รวมกิจกรรม 

จำนวน 150 

คน 

นักศึกษาไดรบั

ความรูสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม

สกุลชางเมือง

เพชร สูการตอ

ยอดเชิงพาณิชย 

1. เชิงปริมาณ 

     - จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม

จำนวน 150 คน เปาหมาย รอยละ 90  /

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

     - จำนวนรูปแบบช้ินงานท่ีพัฒนาตอ

ยอดสูเชิงพาณิชย เปาหมาย 3  รปูแบบ /

ผลการดำเนินงาน  บรรลเุปาหมาย 

2. เชิงคุณภาพ 

     - นักศึกษาไดรับความรูสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมสกุลชางเมืองเพชรสูการ

ตอยอดเชิงพาณิชย เปาหมาย  ระดับมาก 

(>3.51)  /ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

     - นักศึกษานำความรูไปประยกุตใชให

เกิดประโยชน เปาหมาย ระดับมาก 

(>3.51) / ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

3. เชิงเวลา 

     - กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนด  เปาหมาย ไตรมาส 2 /ผลการ

ดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

4. เชิงงบประมาณ 

     - ไดรับจัดสรร 20,000 บาท เบิกจาย

จริง 19,000 บาท คงเหลือ 1,000 บาท 

20,000.00 19,000.00 นักศึกษาไดรบัความรูสืบสานศิลปวัฒนธรรม

สกุลชางเมืองเพชรสูการตอยอดเชิงพาณิชย 

และสามารถ    นำความรูไปใชประโยชนได

จริงในชีวิตประจำวัน 

การใฝเรียนรูสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมสกุลชางเมือง

เพชร เปนสิ่งท่ีสำคญั เพราะ

จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดท่ี

ไดรับการขนานนามและยก

ยองวามีชางมีฝมือดีทุกสาขา 

และมผีลงานโดดเดนตั้งแต

อดีตถึงปจจุบันเปนประจักษ

แกสังคมท้ังในประเทศและ

ตางประเทศเราตองชวย

เผยแพรองคความรูงานสกุล

ชางเมืองเพชร     ใหตอยอด

สูเชิงพาณิชยและคงอยู

ตอไป 

ในสถานการณโรคระบาดโควิททำให

มีผลกระทบกับแผนการจดักิจกรรม 

และแผนการใชจายงบประมาณ 

 

กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาสงเสริมสุขภาพดานรางกายและจติใจ / 40,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมยอยท่ี 1 ปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

จำนวน

นักศึกษาท่ีเขา

รวมกิจกรรม 

จำนวน 150 

 นักศึกษาไดรับ

ความรูเรื่องการ

ปฏิบัติตนและ

ปรับตัวใหเขากับ

1. เชิงปริมาณ 

     - จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม

จำนวน 150 คน เปาหมาย รอยละ 90  / 

ผลการดำเนินงาน  รอยละ 100 

20,000.00 1,600.00 นักศึกษาสามารถปฏิบัตตินและปรับตัวให

เขากับสังคมในมหาวิทยาลัยไดอยาง

เหมาะสม 

นักศึกษามีความรู ความ

เขาใจ เก่ียวกับคณะ

วิทยาการจัดการ การเรียน

การสอน และการทำ

ในสถานการณโรคระบาดโควิททำให

มีผลกระทบกับแผนการจดักิจกรรม 

และแผนการใชจายงบประมาณ โดย

ไดปรับแผนการจัดกิจกรรมเปน
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. เพ่ือสงเสรมิใหนักศึกษา

สามารถปฏิบัตตินและปรับตัวให

เขากับสังคมในมหาวิทยาลัยได

อยางเหมาะสม 

คน สังคมใน

มหาวิทยาลยั 

2. เชิงคุณภาพ 

     - นักศึกษาไดรับความรูเรื่องการ

ปฏิบัติตนและปรับตัวใหเขากับสังคมใน

มหาวิทยาลยั  เปาหมาย ระดับมาก 

(>3.51)  / ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

3. เชิงเวลา 

     - กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนด  เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผลการ

ดำเนินงาน  บรรลุเปาหมาย 

4. เชิงงบประมาณ 

    - ไดรับจัดสรร 20,000 บาท เบิกจาย

จริง  1,600  บาท คงเหลือ 18,400 บาท 

กิจกรรมตางๆ ของคณะ

วิทยาการจัดการ ตลอดจน

การปฏิบัตตินไดอยาง

เหมาะสม นอกจากน้ัน

นักศึกษาแตละสาขาวิชาจะ

ไดทำกิจกรรมรวมกันซึ่งเปน

การสรางความสมานฉันทท่ี

ดี อีกท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีทำ

ใหนักศึกษาไดรับความรู ฝก

คิด ฝกวางแผน และแกไข

ปญหาเฉพาะหนาได 

รูปแบบออนไลนทำใหแผนการใช

จายงบประมาณไมเปนไปตามท่ีได

กำหนดไว 

กิจกรรมท่ี 16 ปฐมนิเทศนักศึกษาปการศึกษา 2564 / 22,300 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาป

การศึกษา 2564 ออนไลน 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ได

รูจักผูบริหารและอาจารยในแตละ

สาขาวิชา  

2. เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี

ระหวางคณาจารยและนักศึกษา

รุนพ่ีกับรุนนอง      

  1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 100 คน ผล

การดำเนินงาน 116 คน 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

ระดับ 3.51 ผลการดำเนินงาน 4.42   

3. นักศึกษาช้ันปท่ี 1 รูถึงสิทธิและหนาท่ี

ของตนในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  

ระดับ 4 ผลการดำเนินงาน 4.57   

4. กิจกรรมน้ีชวยสรางความสัมพันธท่ีดี

ระหวางคณาจารยและนักศึกษา ระดับ 4 

ผลการดำเนินงาน 4.37   

 

22,300.00 22,300.00 "กิจกรรมชวงเชา ทานคณบดี ผูชวย

ศาสตราจารยณรงค  ไกรเนตร กลาวตอนรับ

และใหโอวาทแกนักศึกษาใหม ปการศึกษา 

2564 หลังจากน้ัน รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษากลาวตอนรับและใหโอวาท

นักศึกษาใหมโดย อาจารย ดร.ญาณพัฒน  

พรมประสิทธ์ิ เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบถึง

สิทธิและหนาท่ีของตนเอง รวมถึง

กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีควรยึดถือปฏบัิติ และ

การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และ

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรฯ แนะนำตัวกับรุนนองเพ่ือ

ช้ีแจงบทบาทหนาท่ีและตำแหนงการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสโมสร

นักศึกษา 

กิจกรรมชวงบาย เปนการปฐมนิเทศใน

ระดับสาขา เพ่ือใหนักศึกษาใหมไดพบกับ

อาจารยในสาขาของตนเองและอาจารยท่ี

ปรึกษา รวมถึงรุนพ่ีในสาขาท่ีจะคอยให

คำแนะนำในการเรียน การทำกิจกรรม และ

การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยตอไป ในรูปแบบ

ออนไลน 

จัดเปนกิจกรรมท่ีชวยพัฒนา

ทักษะชีวิตและทักษะทาง

สังคมแกนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

ซึ่งนักศึกษาจะไดทราบถึง

สิทธิและหนาท่ีของตน การ

ปฏิบัติตัวระหวางท่ีศึกษาอยู

ในมหาวิทยาลัย อีกท้ังยัง

ปลูกฝงใหเกิดคุณลักษณะ

อันพึงประสงค มีจิตสำนึก มี

จิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย   

 

  

กิจกรรมท่ี 22 ปจฉิมนิเทศและสรางความเปนผูประกอบการของนักศึกษาแพทยแผนไทย  / 30,610 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. เพ่ือแนะแนวทางในการ

ประกอบอาชีพหลังสำเร็จ

การศึกษา 

2. เพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการ

ประกอบอาชีพในสายงาน

การแพทยแผนไทย 

3. เพ่ือสามารถสรางสรรค

นวัตกรรม/ช้ินงานดานการแพทย

แผนไทยท่ีไดจากการฝก

ประสบการณ 

นวัตกรรม/

ช้ินงานดาน

การแพทยแผน

ไทย 5 ช้ิน 

จำนวนนักศึกษา

ผานการประเมิน

สมรรถนะทักษะ

การเปน

ผูประกอบการ 

1. เชิงปริมาณ   

  - จำนวนนักศึกษาท่ีเขาอบรมทักษะการ

เปนผูประกอบการ เปาหมาย 27 คน ผล

การดำเนินงาน 27 คน 

  - จำนวนนักศึกษาท่ีผานการประเมิน

สมรรถนะทักษะการเปนผูประกอบการ 

เปาหมาย 27 คน ผลการดำเนินงาน 27 

คน 

  - นวัตกรรม/ช้ินงานดานการแพทยแผน

ไทย เปาหมาย 5 ช้ิน ผลการดำเนินงาน 5 

ช้ิน 

2. เชิงคุณภาพ  

  - ความรูในการเปนผูประกอบการ 

เปาหมาย รอยละ 80 ผลการดำเนินงาน 

รอยละ 83.33 

3. เชิงเวลา  

  - โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กำหนด เปาหมาย ไตรมาส 3 ผลการ

ดำเนินงาน ไตรมาส 3 

4. เชิงงบประมาณ 

  - ไดรับจัดสรร 30,610 บาท เบิกจาย

จริง 8,106 บาท คงเหลือ 22,504 บาท 

30,610.00 8,106.00 สาขาวิชาการแพทยแผนไทย ไดดำเนิน

กิจกรรมปจฉิมนิเทศและสรางความเปน

ผูประกอบการของนักศึกษาแพทยแผนไทย 

ไดตามท่ีวางแผนไว โดยมีวิทยากรมาให

ความรูเก่ียวกับการเปนผูประกอบการใน

ภาคเอกชน และแนะแนวทางการทำงานใน

ภาครัฐ รวมถึงแนะแนวทางการศกึษาตอ 

นอกจากน้ียังมีการอภิปรายผลงาน

นวัตกรรมท่ีไดจากการบูรณาการกับการฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

เน่ืองจากสถานการณแพร

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) กระจาย

ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีเปนแหลง

ฝกประสบการณวิชาชีพ 

นักศึกษาจึงมีการ

ปรับเปลีย่นช้ินงาน

นวัตกรรมใหสอดคลองกับ

สถานการณ โดยช้ินงาน

สามารถนำมาตอยอดไดใน

อนาคตหากมีการพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

1. เน่ืองจากสถานการณแพรระบาด

ของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-

19) กระจายในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีเปน

แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ทำให

ตองมีการปรับเปลีย่นช้ินงาน

นวัตกรรมใหสอดคลองกับ

สถานการณ 

2. เน่ืองจากสถานการณแพรระบาด

ของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-

19) ทำใหการใชงบประมาณในสวน

ของกิจกรรมภาคกลางคืนไมสามารถ

จัดได 

1. ควรมีการวางแผนรองรับ

สถานการณโรคระบาด  

2. ควรมีการสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณในการปองกันตนเอง

จากโรคระบาดใหกับนักศึกษา 

เชน เจลแอลกอฮอล หรือ

หนากากอนามัย เพ่ือเพ่ิม

ความเช่ือมั่นในการปฏบัิติงาน 

โครงการท่ี 9 โครงการการเรียนการสอนผานระบบคลังหนวยกิตเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัย (Credit bank) 

กิจกรรมท่ี 10 โครงการระบบคลังหนวยกิตเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัย (Credit bank) คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  / 37,500 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

เน่ืองจากสถานการณโรคระบาด

โควิด 19 จึงงดการจัดกิจกรรม 

         

โครงการท่ี 10 โครงการแนะแนวประชาสมัพันธการรับนักศึกษาเชิงรุก 

กิจกรรมท่ี 1 การแนะแนวประชาสัมพันธรับนักศึกษาเชิงรุกของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (6408000041) / 70,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบการรับ

นักศึกษาท่ีสามารถเพ่ิมจำนวน

นักศึกษา 

 2. เพ่ือประชาสัมพันธให

สาธารณชนไดรับรูวาหลักสูตรมี

การจัดการศึกษาไดคุณภาพและ

เปนไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

 3. เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ

นักเรียนท่ีจะเขามาศึกษาใน

  1. จำนวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

เปาหมาย 30 โรงเรียน ผลการดำเนินงาน 

จำนวนโรงเรยีนท่ีเขารวมโครงการจำนวน 

30 โรงเรียนตามเปาหมาย 

2. จำนวนนักศึกษาใหมท่ีเพ่ิมข้ึน ไมต่ำ

กวา รอยละ 10 ผลการดำเนินงาน 

จำนวนนักศึกษาใหม ป 2564 มีจำนวน 

108 คน สวนป 2563 มีจำนวน 110 คน 

ลดลง 2 คน คิดเปนรอยละ 1.8 จึงไม

  1. ดำเนินการปรับสื่อทางคลิปวิดีโอ ภาพน่ิง

รวมถึงเน้ือหาทางเว็บไซต และระบบการ

ประชาสมัพันธทางชองทางโซเชียล ไดเแก 

Facebook LINE group และทางชองแช

ทบอทของเว็บไซตหลัก รวมถึงการกิจกรรม

การประชาสัมพันธ กิจกรรม university 

social engagement  “พันธกิจ

มหาวิทยาลยักับสังคม"เพ่ือสรางการรับรูของ

สังคมตอศักยภาพการจดัการเรียนสอนและ
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

หลักสตูรและลดอัตราการออก

กลางคันของนักศึกษา 

บรรลตุัวช้ีวัดตามเปาหมายท่ีตั้งไว ปญหา/

อุปสรรค สถานการณการระบาดของไวรัส

โคโรนา-2019 และเศรษฐกิจชะลอตัว 

ความกังวลตอการเขาศึกษาตอในระบบ

และมีปญหาคาใชจายสำหรับการศึกษา

ตอในระดับอุดมศึกษา การมีท่ีเรียนใน

มหาวิทยาลยัขนาดใหญแลว * ขอมูลจาก

การสัมภาษณติดตามนักเรียนท่ีลงช่ือ

สนใจเขาเรียน 

แนะแนวการศึกษาตอศาสตรเกษตรของ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีโรงเรียนท่ี

สรางการรับรูมากกวา 30 โรงเรียนตาม

เปาหมาย 

2. การรวบรวมขอมลูการแนะแนว เพ่ือ

สังเคราะหสูการปรับแผนยุทธศาสตรดาน

การแนะแนวของคณะในปตอไป โดยการจดั

กิจกรรมการจัดการความรู (KM) 

กิจกรรมท่ี 15 แนะแนวการรับสมคัรนักศึกษาระดับปรญิญาตรีและพัฒนาภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย / 700,800 บาท / สำนักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

1. เพ่ือแนะแนวและ

ประชาสมัพันธการศึกษาตอแก

นักเรียนและผูสนใจใหเขามาเรยีน

ท้ังรูปแบบเผชิญหนา (face to 

face) และแบบออนไลน 

(online) 

2. เพ่ือพัฒนาภาพลักษณท่ีดีของ

แกนนำ บุคลากร และนักศึกษาท่ี

ออกแนะแนวประชาสัมพันธ

การศึกษาตอ  

3. เพ่ือจัดทำสื่อแนะแนว

ประชาสมัพันธการศึกษาตอ ป

การศึกษา 2565 ท้ังแบบเอกสาร

และแบบออนไลน 

  1. เชิงปริมาณ  

    - นักเรียนและผูสนใจมากกวารอยละ 

80 ผลการดำเนินงาน รอยละ 80 

    -ไดผลการดำเนินงานตามเปาหมาย

มากกวา รอยละ 80 ผลการดำเนินงาน 

รอยละ 60 

    -  มีสื่อประชาสัมพันธท้ังแบบรปูเลม

เอกสารและแบบออนไลน 5 ช้ิน ผลการ

ดำเนินงาน 5 ช้ิน 

2. เชิงคุณภาพ 

    -  นักเรียนสามารถรบัรูขาวสารการรับ

สมัครและสมคัรเขาศึกษาตอระดบั

ปริญญาตรไีดตามกระบวนการ รอยละ 

80 ผลการดำเนินงาน รอยละ 80 

3. เชิงเวลา  

    -  กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา 

ไตรมาส 3 ผลการดำเนินการ ไตรมาส 3 

4. เชิงงบประมาณ 

   - ไดรับจัดสรร 700,800 บาท เบิกจาย

จริง 120,930 บาท คงเหลือ 580,000 

บาท 

700,800.00 120,930.00 มีนักเรียนเขารับการแนะแนว และสนใจเขา

ศึกษาตอมากกวา รอยละ 80 ของแผนรับ 

ยืนยันสิทธ์ิศึกษาตอรอยละ 65.95  และ

รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 

64.80 

ในการสื่อสาร หรือการ

ประชาสมัพันธตองสราง

เครือขายใหมากข้ึน  และ

สรางเครือขายใหตรง

กลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด 

ตองกระจายเครือขายให

นักเรียนสามารถเขาถึง

เจาของสาขาวิชา หรือ

กลุมเปาหมายท่ีนักเรียน

ตองการรายละเอียดเชน 

เครือขายทุน  หอพัก กยศ 

เกิดสถานการณแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา จึงไมสามารถ

ดำเนินการกิจกรรมแนะแนวไดตาม

เปาหมายท่ีวางไว 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 

โครงการท่ี 11 โครงการยกระดับการเรยีนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือการรับรองปริญญา 

กิจกรรมท่ี 8 การจดัการเรียนรูสังคมศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมืองท่ีเขมแข็ง / 16,600 บาท / คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. เพ่ือสงเสรมิการจดัการเรียน

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

2. เพ่ือใหนักศึกษานำความรูจาก

หองเรียนสูการปฏิบัติจริง 

3. เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสในการ

นำความรูไปจัดกิจกรรมและสราง

นวัตกรรมใหแกสถานศึกษา 

  1. เชิงปริมาณ 49 คน นศ.นำความรูไปใช

ปฏิบัติจริง 

2. เชิงคุณภาพ 1 หอง หองสอนแบบ 

Micro Teaching 

3. เชิงเวลา 3 วัน ดำเนินการสอนไดแลว

เสร็จในภาคเรียนท่ี 1/2564 

4. เชิงงบประมาณ 16,600 บาท 16,600 

บาท 

16,000.00 16,000.00 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาไดใช

หองปฏิบัติการแบบ (Micro Teaching). 

ไดวิธีสอนแบบใหมท่ีเหมาะ

กับสถานการณโรคระบาด 

โควิด 19  

จัดโครงการในชวงท่ีอยูใน

สถานการณโรคระบาด โควิด 19 

 

กิจกรรมท่ี 13 ทักษะการยกระดับการเรยีนการสอนสูการสรางงานวิจัย  / 40,000 บาท / คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนการ

สอนสูการสรางงานวิจัยของ

อาจารยสายวิชาการ 

2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

ครูใหพรอมทำงานดวยวิชาการ

วิชาชีพ 

3.  เพ่ือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการ

เรียนรูจากกระบวนการเรียนการ

สอนสำหรับอาจารยนักศึกษาครู

รวมกับครูประจำการ 

1. จำนวนสื่อ/

นวัตกรรม

นำไปใช

ประโยชนอยาง

นอย 1 ช้ิน 

2. จำนวน

งานวิจัย/

บทความวิจัยท่ี 

ไดรับการ

ตีพิมพหรือ

นำเสนอในเวที

ระดับชาต/ิ

นานาชาติ

อยางนอย 3 

เรื่อง  

จำนวนงานวิจัย/

บทความวิจัยท่ี 

ไดรับการตีพิมพ

หรือนำเสนอใน

เวทีระดับชาต/ิ

นานาชาติ

จำนวน 14 เรื่อง  

1. เชิงปริมาณ 

     จำนวนสื่อ/นวัตกรรม  เปาหมาย 3 

ช้ิน ผลการดำเนินงาน 14ช้ิน 

    - จำนวนผูเขารวมกิจกรรม เปาหมาย 

30 คน ผลการดำเนินงาน 35 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

     - ผลทักษะการยกระดับการเรยีนการ

สอนสูการสรางงานวิจัย นักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาหมาย ผานเกณฑระดับรอยละ 80 ผล

การดำเนินงาน ผานเกณฑระดับรอยละ 

80 

3. เชิงเวลา 

     - ระยะเวลาในการจดัอบรม  

เปาหมาย 5 วัน ผลการดำเนินงาน 5 วัน  

4. เชิงงบประมาณ 

    - สามารถใชงบประมาณจัดทำ

โครงการตามจำนวน เปาหมาย 28000 

ผลการดำเนินการ 28000 บรรลุ รอยละ 

100 

  ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทักษะการยกระดับการเรยีนการสอนสูการ

สรางงานวิจัยของ นักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยนักศึกษาสามารถนำความรูไป

ประยุกตใชในการพัฒนาบทความวิจัยจาก

การเรยีนการสอน โดยไดจำนวนบทความ

วิจัยหรือนวัตกรรมจำนวน 14 เรื่อง 

นักศึกษาสามารถนำความรู

ท่ีไดรับไปพัฒนาบทความ

วิจัยจากการปฏิบัติจริง และ

ไดรับการฝกทักษะในการ

นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

ระหวางดำเนินการเกิดสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 ข้ึนทำใหการ

ดำเนินการในการติดตามการพัฒนา

บทความไดไมเต็มท่ี 

 

 

  

 นักศึกษาสามารถนำผลการ

พัฒนาไปตอยอดในการสราง

นวัตกรรมในชวงการฝก

ปฏิบัติการสอน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

โครงการท่ี 12 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ  / 210,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศลิปวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยใน

การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย/

ชุดโครงการวิจยั เพ่ือขอทุนจาก

งบประมาณ

วิจัยท่ีไดรับ

จากแหลงทุน

เกิดผลงานวิจัย

และนวัตกรรมท่ี

สามารถนำไปใช

 210,000.00  อยูระหวางดำเนินการ    
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

แหลงทุนภายนอก ภายนอกไมต่ำ

กวา 20 ลาน

บาท 

 

ประโยชนได

อยางเปน

รูปธรรม และ

สอดคลองกับ

ความตองการ

ของทองถ่ิน  

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย  / 40,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศลิปวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร

งานวิจัย 

ระบบการ

บริหาร

งานวิจัย 

จำนวน 1 

ระบบ 

การบริหาร

งานวิจัย เปนไป

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการจรยิธรรม

การวิจัยในมนุษย และสตัว 

40,000.00  อยูระหวางดำเนินการ    

โครงการท่ี 13 โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

กิจกรรมท่ี 3 การรวมงานมหกรรมวิจัยแหงชาติ 2564 (research expo 2021) / 171,300 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในงาน

มหกรรมวิจัยแหงชาติ 2564 

(research expo 2021) 

นำเสนอ

ผลงานวิจัย

จำนวน 1 เรื่อง 

มีพ้ืนท่ีท่ีมีการนำ

ผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนอยาง

เปนรูปธรรม 

นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การจัดการการ

เรียนรูโรงเรียนเกษตรกร (Farmer 

Academy) ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม 

อยางมีสวนรวมของทองถ่ิน 

171,300.00  อยูระหวางดำเนินการ    

กิจกรรมท่ี 4 โครงการการขับเคลือ่นการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมผีลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ / 100,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศลิปวัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคท่ีมีผลกระทบ

ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1. จำนวนของ

บทความวิจัยท่ี

ไดรับการ

อางอิง 

(citation) ใน 

reference 

journal หรือ

ในฐานขอมูล

ระดับชาติและ

นานาชาติ  

2. รอยละของ

งานวิจัยและ

งานสรางสรรค

ท่ีเผยแพร

ระดับชาติและ

นานาชาติตอ

ผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรค

ไดรับการ

ยอมรับในระดับ

สากล 

1. จำนวนของบทความวิจัยท่ีไดรบัการ

อางอิง (citation) ใน reference 

journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติและ

นานาชาติ 

2. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรค

ท่ีเผยแพรระดับชาติและนานาชาติตอ

อาจารยประจำได 51 เรื่อง 

100,000.00 96,900.00 อยูระหวางดำเนินการ    
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

อาจารยประจำ  

กิจกรรมท่ี 5 จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  / 90,000.00 บาท / สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. สรางโอกาสทางการผลิต

บทความของนักศึกษา อาจารย

และนักวิจัยท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ิมชองทางในการเผยแพร

บทความของนักศึกษา อาจารย

และนักวิจัยท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ิมศักยภาพของการเปน

สถาบันการศึกษาดานการผลติ

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพไดรับการยอมรับท้ังใน

ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

  1. เชิงปริมาณ 

    - จำนวนของบทความวิจัยท่ีไดรับการ

อางอิง (Citation) ใน Refereed journal 

หรือในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ

ตออาจารยประจำ 2 เรื่อง ผลการ

ดำเนินงาน 2 เรื่อง 

    - จำนวนเลมท่ีลงตีพิมพเผยแพร/ป 3 

เลม ผลการดำเนินงาน 2 เลม  

2. เชิงคุณภาพ     

   - ประเมินความพึงพอใจตอการ

ใหบริการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 3.50 คะแนน ผลการ

ดำเนินงาน 3.50 คะแนน 

   -  การเผยแพรตรงตามระยะเวลาของ

วารสาร รอยละ 100  ผลการดำเนินงาน 

รอยละ 100 

3. เชิงเวลา 

  -  กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา ไตร

มาส 2-4 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 

4. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 90,000 

บาท เบิกจายจริง 78,000 คงเหลือ  

12,000 บาท  

90,000.00 78,000.00 จัดทำวารสารเสรจ็เรยีบรอยแลว จำนวน 2 

เลม  คงเหลืออีก 1 เลม อยูในชวง

ดำเนินการ  

เรียนรูกระบวนการการเรียบ

เรียงและการเขียนงานวิจัย 

การดำเนินการจัดทำมีหลายข้ันตอน

ในการตองประสานท้ังกับผูวิจัย และ

ผูทรงในการตรวจรวมท้ังการ

เบิกจาย อาจมีการดำเนินการลาชา

ไปบางในรอบการปดเลม 

 

โครงการท่ี 14 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม (Value Creation) สูเชิงพาณชิย หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือสรางมลูคาเพ่ิม (Value Creation) สูเชิงพาณิชย หรอือุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค (6498000010) / 250,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 

เพ่ือสรางมลูคาเพ่ิม (Value 

Creation) สูเชิงพาณิชย หรือ

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค 

จำนวน

งานวิจัย 

นวัตกรรม เพ่ือ

สรางมลูคาเพ่ิม 

(Value 

Creation) สู

เชิงพาณิชย 

หรือ

อุตสาหกรรม

เศรษฐกิจ

ผลงานวิจัย 

นวัตกรรม เพ่ือ

สรางมลูคาเพ่ิม 

(Value 

Creation) สูเชิง

พาณิชย หรือ

อุตสาหกรรม

เศรษฐกิจ

สรางสรรค 

1. การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร 

     1.1 ตนแบบเครื่องอบสาหรายพวง

องุน และผลติภณัฑตนแบบผงสาหราย

พวงองุน 

     1.2 ตนแบบเครื่องตัดกลวยกวน

อัตโนมัติควบคุมดวยระบบไมโครคอน

โทรลเลอร 

     1.3 ตนแบบรถลำเลียงเกลือแบบ

สายพานหุมลอ 

250,000.00  อยูระหวางดำเนินการ    
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

สรางสรรค  

กิจกรรมท่ี 2 มหกรรมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม PBRU และ IP Festival (6498000011) / 100,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศลิปวัฒนธรรม 

เพ่ือจัดมหกรรมแสดงผลงานวิจัย

และนวัตกรรม PBRU และ IP 

Festival 

จำนวนครั้งท่ี

จัดงานวิจัย

และนวัตกรรม 

PBRU และ IP 

Festival  

ไดแสดงผล

งานวิจัยและ

นวัตกรรม 

PBRU เพ่ือ

นำไปใช

ประโยชนเชิง

พาณิชยและจด

ทรัพยสินทาง

ปญญา  

 100,000.00  อยูระหวางดำเนินการ    

โครงการท่ี 15 โครงการแสวงหาแหลงทุนจากภายนอก/ภาคอุตสาหกรรมและหรือพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง 

กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนและแสวงหาแหลงทุนจากภายนอก/อุตสาหกรรม และพัฒนาศูนยวิจยัเฉพาะทาง  / 200,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศลิปวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง จำนวน

ศูนยวิจัย

เฉพาะทาง 

เกิดเครือขาย

ความรวมมือท่ี

เปนแหลงทุน

จากภายนอก/

อุตสาหกรรม 

อยูระหวางดำเนินการจดัตั้งศูนยวิจัย

กัญชาศาสตร 

200,000.00 200,000.00 อยูระหวางดำเนินการ    

โครงการท่ี 16 โครงการวิจยัตามพันธกิจมหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจำ) 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการการใชน้ำหมักชีวภาพจากเศษเหลือในทองถ่ินทดแทนสารละลายมาตรฐานอนินทรียในการผลิตผักไฮโดรโพนิกสกับการเรยีนการสอนและการบริการทางวิชาการแกสังคม  / 16,500 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือนำองคความรูจากการวิจัย

บูรณาการสูการเรียนการสอนและ

การบริการทางวิชาการแกสังคม  

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรยีนรูและ

สามารถพัฒนาไปสูงานวิจัยของ

นักศึกษาเอง 

  1. จำนวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการกับ

งานวิจัยและการบริการวิชาการ คา

เปาหมาย 1 รายวิชา ผลการดำเนินงาน 2 

รายวิชา รายวิชาสมัมนาทางการเกษตร 

โดยใหนักศึกษานำเสนอ/จัดกิจกรรม

อบรม / จัดนิทรรศการ รายวิชาสาร

ควบคุมการเจรญิเติบโตของพืช โดย

นำมาใชเปนกรณศีึกษา ปญหา/อุปสรรค 

เน่ืองจากในชวงการจัดกิจกรรมมกีารแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม จึงมี

การแบงนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมเปน

กลุม 

2. จำนวนกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการ

งานวิจัยกับการเรยีนการสอนและการ

บริการวิชาการอยางนอย คาเปาหมาย 2 

  เน่ืองจากเปนกิจกรรมท่ีมีการดำเนินการมา

ตอเน่ืองในชวง 2-3 ปท่ีผานมา สำหรบั

กิจกรรมการใชน้ำหมักชีวภาพจากเศษเหลือ

ในทองถ่ินทดแทนสารละลายมาตรฐานอนิ

นทรียในการผลิตผักไฮโดรโพนิกสกับการ

เรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแก

สังคมน้ี เปนการนำงานวิจัยในรายวิชา

ปญหาพิเศษมาใชในกิจกรรมทักษะวิชาชีพ

ไฮโดรโพนิกส วิชาสัมมนาทางการเกษตร 

และวิชาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

และนำไปบริการกับโรงเรียนท่ีมีการนอมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การทำกิจกรรมของนักเรียน โดยเฉพาะ

กิจกรรมการปลูกผักในระบบไฮโดรโพนิกส 

โดยมุงท่ี 2 โรงเรยีนคือ โรงเรียนเทศบาล 2 

1. การฝกใหนักเรยีนได

เรียนรูและปฏิบัตไิดดวย

ตนเอง และมีการถายทอด

จากรุนพ่ีสูรุนนอง ทำให

กิจกรรมเกิดความยั่งยืน 

2. การจัดกิจกรรมภายใต

สถานการณโรคระบาดโค

วิด-19 โดยการเวนระยะหาง 

สามารถดำเนินการได 

รวมถึงการสอน/การให

คำปรึกษาผานระบบ

ออนไลน 

ไมสามารถเบิกจายงบประมาณใน

สวนการตดิตามผลการดำเนิน

โครงการไดเน่ืองจากสถานการณโค

วิด. 

สามารถดำเนินกิจกรรมอยาง

ตอเน่ือง ภายใตสถานการณโค

วิด -19 ทำไดโดยการให

คำปรึกษาผานระบบออนไลน 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ครั้ง ผลการดำเนินงาน มีการจดักิจกรรม 

จำนวน 4ครั้ง ไดแกครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 

มกราคม 2564 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัด

พระทรง ครั้งท่ี 2 วันท่ี 1 มีนาคม 2564 

ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ครั้งท่ี 

3 วันท่ี 10 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัด

บางลำพู และครั้งท่ี 4 วันท่ี 26 มีนาคม 

2564 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 

3. ผลผลิตผักท่ีผลิตไดมีความปลอดภัย 

คาเปาหมาย 3 ชนิด ผลการดำเนินงาน 

มากกวา 3 ชนิด ไดแก กรีนโอค เรดโอค 

คอส ผักกาดขาวผักกาดหอม สะระแหน 

ผักบุง คะนา 

4. ตนทุนคาสารละลายธาตุอาหารลดลง 

คาเปาหมายรอยละ 25 ผลการดำเนินงาน 

รอยละ 40 (ไฮโดรโพนิกส) 

รอยละ 100 (อะควาโพนิกส) 

วัดพระทรง และโรงเรียนวัดบางลำภู โดยใช

น้ำหมักชีวภาพจากเศษเหลือในทองถ่ินและ

เศษเหลือจากในโรงเรียน และจุลนิทรีย

สังเคราะหแสง มาใชปลูกผักในระบบไฮโดร

โพนิกส และแปลงปลูกพืชปกต ิทำใหลด

ตนทุนคาสารละลายธาตุอาหารลงได

ประมาณ 40เปอรเซ็นต นอกจากน้ีท่ี

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ยงัไดมีการ

ปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงไกและปลาดุก หรือ 

อะควาโพนิกส (Aquaponics) ซึ่งไมได

สารละลายธาตุอาหารอนินทรีย จงึลดตนทุน

คาสารละลายธาตุอาหารได 100 เปอรเซ็นต  

 นอกจากจะจัดกิจกรรมรวมกับทางโรงเรียน

แลว ยังมีการรวมจัดนิทรรศการการใชน้ำ

หมักชีวภาพในการผลิตผักระบบไฮโดรโพ

นิกสใหกับผูท่ีเขาศึกษาดูงาน ไดแก 

นักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาของสาขาวิชา

การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

จำนวน 38 คน และคณะครูโรงเรยีน

เทศบาลปราณบุรี (บานปลายน้ำ) จำนวน 

27 คน ดวย 

กิจกรรมท่ี 3 การสนับสนุนโครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลยัสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจำ)  / 200,113.00 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศลิปวัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจยัตาม

พันธกิจมหาวิทยาลัย  

(มหาวิทยาลัยสีเขียว, 

มหาวิทยาลยัดิจิทัล, การ

พัฒนาการเรียนการสอน, การ

พัฒนางานประจำ) 

จำนวน

โครงการวิจัย

ตามพันธกิจ

มหาวิทยาลยั 

(มหาวิทยาลัย

สีเขียว, 

มหาวิทยาลยั

ดิจิทัล, การ

พัฒนาการ

เรียนการสอน, 

การพัฒนางาน

ประจำ) 

เกิด

โครงการวิจัยท่ี

สามารถพัฒนา

มหาวิทยาลยัใน

ดานตางๆ  

จำนวน 19 โครงการ 

8.งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 700,000 

บาท เบิกจายจริง 585,687 บาท คงเหลือ 

164,313 บาท 

  อยูระหวางดำเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทองถิ่น 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

โครงการท่ี 17 โครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ (โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายไดชุมชนฐานราก) 

กิจกรรมท่ี 2 การเพ่ิมมูลคาผลิตภณัฑมะพราวกลุมเกษตรกรผูปลูกมะพราว ต.บางครก อ.บานแหลม  / 400,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 1. เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลติภณัฑ

มะพราวในดานการแปรรูปท้ัง

มะพราวน้ำหอมและมะพราวแกง 

 2. เพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑมะพราว

แกงและมะพราวน้ำหอม (สบู

เหลวและเวชสำอาง และน้ำ

มะพราวพรอมดื่มบรรจุขวดและ

มะพราวแกว ) 

 3. เพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาดใน

การจำหนายสินคาเชิงพานิช 

  1. ครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการสามารถ

ยกระดับรายไดไมนอยกวารอยละ 60 คา

เปาหมาย 60 ครัวเรือน ผลการ

ดำเนินงาน ไมเปนไปตามเปาหมาย 

เน่ืองจากสถานการณโควิทเกษตรกรท่ี

ผานการอบรมแลวยังไมไดดำเนินกิจกรรม

การขายตามท่ีตั้งเปาไว 

2. ครัวเรือนเปาหมายมรีายไดเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 15 เปาหมาย 20 ครัวเรือน ผลการ

ดำเนินงาน ไมเปนไปตามเปาหมาย 

เน่ืองจากสถานการณโควิทเกษตรกรท่ี

ผานการอบรมแลวยังไมไดดำเนินกิจกรรม

การขายตามท่ีตั้งเปาไว 

3.  บูรณาการกับการเรียนรูรายรายวิชา

การพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร และวิชา

ชองทางการจัดจำหนาย เปาหมาย 2 วิชา 

ผลการดำเนินงาน ปญหาพิเศษกับการ

พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

4. บูรณาการงานวิจยัจากการบริการ

วิชาการ เปาหมาย 1 เรื่อง ผลการ

ดำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑมะพราว

แกวสมุนไพรโดยใชสารทดแทนความ

หวาน 

5. รอยละของรายไดประชาชน

กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวารอยละ 15 เปาหมาย รอยละ 

15 ผลการดำเนินงาน ไมเปนไปตาม

เปาหมายเน่ืองจากสถานการณโควิท

เกษตรกรท่ีผานการอบรมแลวยังไมได

ดำเนินกิจกรรมการขายตามท่ีตั้งเปาไว 

6. จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ10 เปาหมาย 10 ผลการ

ดำเนินงาน 10 คน 

7. เกษตรกรมรีายไดเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 

  กิจกรรมท้ังหมดมี 7 กิจกรรม ดำเนินการไป

แลว 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1. การ

แปรรูปน้ำมะพราวพรอมดื่มและมะพราว

แกวสมุนไพร(ดำเนินการแลว 1 เมษายน 

2564)กิจกรรมท่ี 2. การทำน้ำมันมะพราว

สกัดเย็นและสบูเหลวและเวชสำอาง(โลช่ัน

ทาผิว) (ดำเนินการแลว 31 มีนาคม 2564)

กิจกรรมท่ี 3.การออกแบบบรรจภุณัฑ บรรจุ

ภัณฑและโลโกจากมะพราว 5 ตรา

(ดำเนินการแลว) และอีก 3 กิจกรรมยังไมได

ดำเนินการเน่ืองจากติดสถานการณโควิท -

2019 ไดแก กิจกรรมท่ี 4. การทำแผนสวน

ประสมทางการตลาดกิจกรรมท่ี 5. การทำ

เครื่องมือสื่อสารทางทางการตลาดและ

กิจกรรมท่ี 6. กิจกรรมวันมะพราว บางครก  

(Coconut Day @ BangKrok)และกิจกรรม

ท่ี 7 กำลังดำเนินการวิจัยอยู ไดแก การ

พัฒนาผลิตภัณฑมะพราวแกวสมนุไพรโดย

ใชสารทดแทนความหวาน 

ไดองคความรูเรื่อง  

1. วิธีการทำน้ำมันมะพราว

สกัด โดยนำไปแปรรูปเปน 

โลช่ัน และสบูเหลวได 

2. วิธีการทำน้ำมะพราว

พรอมดื่มพาสเจอรไรซ และ

มะพราวแกวสมุนไพร 

3. มะพราวแกวสมุนไพร 

โดยการใชสารทดแทนความ

หวาน 

เน่ืองจากการอบรมและการ

ดำเนินการอยูในชวงสถานการณโค

วิทสงผลทำใหกิจกรรมตางๆตอง

เลื่อนและยกเลิกโครงการ สงผลให

กิจกรรมไมเปนไปตามเปาหมายท่ี

วางไว 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

15% เปาหมายรอยละ 15 ผลการ

ดำเนินงาน ไมเปนไปตามเปาหมาย 

เน่ืองจากสถานการณโควิทเกษตรกรท่ี

ผานการอบรมแลวยังไมไดดำเนินกิจกรรม

การขายตามท่ีตั้งเปาไว 

กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาชุมชนตนแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภยั สุขภาพดีมรีายได ตำบลยางหยอง อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  / 600,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ 

1. เพ่ือใหความรู สงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพชุมชนดานการทำ

เกษตรปลอดสารพิษ และ

สนับสนุนอาหารปลอดภัยชุมชน  

โดยกระบวนการวิจยัและพัฒนา   

2. เพ่ือสงเสรมิการจดัตั้งและการ

บริหารจดัการกลุมเกษตรกร

ปลอดสารพิษ   

3. เพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑทาง

การเกษตรและขาวหลามยาง

หยองเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางการตลาด  

4. เพ่ือพัฒนาชองทางสงเสริม

การตลาดผลิตภณัฑชุมชน   

5. เพ่ือการบูรณาการจดัการเรียน

การสอนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายไดของ

ชุมชน 

1. รายได

ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

15% โดยการ

ลดรายจาย 

เพ่ิมรายไดจาก

การทำ

การเกษตร

ครัวเรือนและ

การรวมกลุม

เกษตรกร

ปลอดสารพิษ 

สงเสริม

การตลาด

สินคาเกษตร

ชุมชน ใน

รูปแบบการ

ขายออนไลน 

และออฟไลน 

โดยการผัก

ปลอดสารพิษ

จัดการตลาด

ขายปลีก ขาย

ออนไลน และ

จำหนายใน

หนวยงานภาคี

เครือขาย เชน 

ท่ีวาการอำเภอ 

ทายาง 

เทศบาลทายาง 

โรงพยาบาลทา

ชุมชนสามารถ

จัดการตนเอง

หลังจากไดรับ

การพัฒนาและ

สงเสริมเรื่อง

เกษตรปลอด

สาร อาหาร

ปลอดภัย 

 

เชิงปริมาณ     

   1. ครัวเรือนท่ีไดรับการพัฒนายกระดับ

สูการเปนชุมชนตนแบบเกษตรปลอดสาร                        

20  ครัวเรือน              บรรล ุ

       อาหารปลอดภัยตำบลยางหยอง 

อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  

   2. ครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการท้ัง 20 

ครัวเรือน สามารถยกระดับรายได

ครัวเรือน                      รอยละ 60                     

บรรลุ  (ลดรายจายครัวเรือน) 

       พนเกณฑความยากจน   

   3. จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได                                

รอยละ 10                      บรรล ุ

       ใหกับชุมชนฐานรากตอจำนวน

นักศึกษาในรายวิชาท่ีเก่ียวของ  

   4. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีมี

การบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต            2  รายวิชา                     

บรรล ุ

       และยกระดับรายไดใหกับคนใน

ชุมชน   

   5. โครงการวิจัยและการบูรณาการ

งานวิจัย                                                                       

1  เรื่อง                      บรรล ุ

   6. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น                                                                                               

1  หลักสูตร                      บรรล ุ

   7. ครัวเรือนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการมรีายไดเพ่ิมข้ึน                                               

  1. เกิดรายไดชุมชนเพ่ิมข้ึน  15% โดยการ

ลดรายจาย เพ่ิมรายไดจากการทำการเกษตร

ครัวเรือนและการรวมกลุมเกษตรกรปลอด

สารพิษ สงเสรมิการตลาดสินคาเกษตร

ชุมชน ในรูปแบบการขายออนไลน และออฟ

ไลน โดยการผักปลอดสารพิษจัดการตลาด

ขายปลีก ขายออนไลน และจำหนายใน

หนวยงานภาคีเครือขาย เชน ท่ีวาการอำเภอ

ทายาง เทศบาลทายาง โรงพยาบาลทายาง 

ตลาดหนองบวย รานคาชุมชน โรงเรียนบาน

ทาโล การจดักิจกรรมทางการตลาด งานขาว

หลามยางหยอง 

2. มีฐานการเรยีนรูเกษตรปลอดสาร อาหาร

ปลอดภัย จำนวน 6 ฐาน ไดแก ฐานการ

เรียนรู  

  1) ฐานเรารักษยางหยอง  

  2) ฐานภูมิปญญาขาวหลามยางหยอง  

  3) ฐานผักปลอดสารพิษยางหยอง 

  4) ฐานการปุยอินทรีย ปุยหมักรกัษโลก

ยางหยอง  

  5) ฐานแปลงนาสาธิตขาวปลอดสารพิษ

ยางหยอง 

  6) ฐานโคก หนอง นา ชีวิตพอดีดวยวิถี

พอเพียง 

3. จัดตั้งกลุมเกษตรกร “เกษตรปลอดสาร 

อาหารปลอดภัย ตำบลยางหยอง อำเภอทา

ยาง จังหวัดเพชรบุรี” เพ่ือเปนตนแบบใน

การทำการเกษตรปลอดสารพิษของชุมชน

ยางหยอง โดยการสมัครใจลงมือทำเกษตร

ปลอดสารอยางจริงจัง เพ่ือนำสูการขยายผล

1. การกำหนดประเด็นใน

การบริการวิชาการตองมี

การสำรวจและประเมิน

ความตองการ (needs 

assessment) ของชุมชน

และศักยภาพของผู

ใหบริการวิชาการ เพ่ือจะได

วางแผนการทำงานท่ีตองกับ

ความตองการและใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสดุในการ

พัฒนา 

2. การทำงานตองมีการ

วางแผนงานท่ีดี และควรมี

แผนการบริหารความเสี่ยง 

เชน การบริการวิชาการใน

ภาวะวิกฤต โควิด-19 ดังน้ัน

แผนการทำงานตองยืดหยุน

ได 

4. การทำงานบริการ

วิชาการควรทำงาน

สอดคลองกันท้ังสวน

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

องคการปกครองสวน

ทองถ่ิน และคณะวิชา รวม

ท้ังภาคีเครือขายทุกภาคสวน

เพ่ือจะไดชวยกันขับเคลื่อน

งานใหประสบผลสำเร็จไดดี

ยิ่งข้ึน 

10. ปญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินงาน 

 สถานการณวิกฤตโควิต-19 ทำให

เปนอุปสรรคในการลงพ้ืนท่ีและการ

รวมกลุมการทำงาน 

11. ขอเสนอแนะ  

    11.1 ควรมีกระบวนการ

พิจารณาอนุมัติโครงการใหเร็ว

ข้ึน เพ่ือประโยชนในการ

ทำงานอยางเต็มเวลาใน

ปงบประมาณท่ีกำหนด 

    11.2 ควรมีระบบการเบิก-

จายเงินท่ีถูกระเบียบและเอ้ือ

ปะโยชนใหการทำงานสะดวก

ข้ึน 

    11.3 ควรมีระบบ

ฐานขอมูลและรูปแบบ/ 

แบบฟอรมการทำงานท่ี

สอดคลองกันในทุกสวนงาน

ของมหาวิทยาลัย เผื่อท่ีจะได

ลดปญหาการทำงานท่ีซ้ำซอน 

เชน ฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ิน สงเสริม

วิชาการ สำนักวิจัยฯ กอง

นโยบายและแผน ควรรวมกัน

กำหนดรูปแบบฟอรม การ

จัดการฐานขอมลูท่ีสามารถ

นำมาใชงานรวมกันได เพ่ือให

เกิดประโยชนและ

ประสิทธิภาพในการทำงาน 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ยาง ตลาด

หนองบวย 

รานคาชุมชน 

โรงเรียนบาน

ทาโล การจดั

กิจกรรม

ทางการตลาด 

งานขาวหลาม

ยางหยอง 

2. ฐานการ

เรียนรูเกษตร

ปลอดสาร 

อาหาร

ปลอดภัย 

จำนวน 6 ฐาน

การเรยีนรู 

3. กลุม

เกษตรกร 

“เกษตรปลอด

สาร อาหาร

ปลอดภัย 

ตำบลยาง

หยอง อำเภอ

ทายาง จังหวัด

เพชรบุรี” เพ่ือ

เปนตนแบบใน

การทำ

การเกษตร

ปลอดสารพิษ

ของชุมชนยาง

หยอง โดยการ

สมัครใจลงมือ

ทำเกษตร

ปลอดสาร

อยางจริงจัง 

เพ่ือนำสูการ

ขยายผลใน

รอยละ 15              (ลดรายจาย

ครัวเรือน) 

   8. จำนวนผลิตภณัฑชุมชน (ขาวหลาม

ยางหยอง  สินคาเกษตรปลอดสาร)                               

2  ผลิตภณัฑ                      บรรล ุ

   9. ชองทาง/สื่อ การสงเสริมการตลาด 

(สื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ ปาย

ประชาสมัพันธ)                       3  

รูปแบบ                      บรรล ุ

   10. ฐานการเรียนรูเกษตรปลอดสาร  

อาหารปลอดภัย                                                        

6  ฐาน                      บรรล ุ

เชิงคุณภาพ     

   1. เกษตรกรตำบลยางหยองมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน                                                             

20  ครัวเรือน                 บรรล ุ

เชิงเวลา    

   1. ดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนด                                                                                

4  ไตรมาส                 บรรล ุ

บรรลเุปาหมายรอยละ 90  (เน่ืองจากเปน

การพัฒนาพ้ืนท่ีตำบลยางหยองเปนปแรก 

และสถานการณวิกฤตโควิด – 19 ทำให

การรวมกลุมกิจกรรมบางสวนไมเปนไป

ตามแผน) 

7.งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 600,000 

บาท เบิกจายจริง 561,792 คงเหลือ 

38,208 บาท 

ในพ้ืนท่ีตำบลยางหยองตอไป 

4. ไดงานวิจัย “การพัฒนาผลิตภณัฑขาว

หลามยางหยองท่ีสอดคลองกับการยอมรับ

ของตลาดเพ่ือนำไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย” 

5. สรางการเรียนรูในการเรยีน โดย

กระบวนการบูรณาการการเรยีนการสอนกับ

การบริการวิชาการ 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

พ้ืนท่ีตำบลยาง

หยองตอไป 

4. งานวิจัย 

“การพัฒนา

ผลิตภณัฑขาว

หลามยาง

หยองท่ี

สอดคลองกับ

การยอมรับ

ของตลาดเพ่ือ

นำไปใช

ประโยชนเชิง

พาณิชย” 

กิจกรรมท่ี 9 การแปรรูปสับปะรดแบบครบวงจรเพ่ือเการสรางรายไดและพัฒนาสูแหลงทองเท่ียวชุมชน จังหวัดประจวบครีีขันธ  / 508,320 บาท / สำนักงานโครงการยทุธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

1.เพ่ือลดรายจาย และเพ่ิมรายได

ใหแกเกษตรกรชาวไรสับปะรด 

ตำบลวังกพง อำเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2.เพ่ือสงเสรมิการแปรรูปผลผลติ

และการใชประโยชนจากสิ่งเหลือ

ใชจากกระบวนการแปรรูปเพ่ือ

สรางมลูคาเพ่ิมใหสับปะรด 

3.เพ่ือพัฒนาเปนกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนการพัฒนาผลติภณัฑจาก

สับปะรดแบบครบวงจรของตำบล

วังกพง อำเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบครีีขันธ 

4.เพ่ือวิจัยและพัฒนาการแปรรูป

ผลผลติและการใชประโยชนจาก

สิ่งเหลือใชของสับปะรดสู

เศรษฐกิจสรางสรรค ตำบลวังกพง 

อำเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบครีีขันธ 

5.เพ่ือสงเสรมิเปนศูนยเรยีนรู

เก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑจาก

สับปะรดและเศษวัสดุเหลือใชจาก

 กิจกรรม

พัฒนาองค

ความรูหรือ

นวัตกรรม 

กิจกรรมพัฒนา

องคความรูหรือ

นวัตกรรม 

1. เชิงปริมาณ  

     - จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไข 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายไดครัวเรือน 100 ครัวเรือน ตอจังหวัด  

/ ผลการดำเนินงาน 20 100 ครัวเรือน 

ตอจังหวัด   

     - จำนวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีมี

การบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายไดใหกับคนในชุมชน   

     - จำนวนงานวิจัยท่ีบูรณาการ 8 เรื่อง  

     - ผลิตภัณฑท่ีไดพัฒนา  

2. เชิงเวลา ไตรมาสในการดำเนินงาน 

(กิจกรรมพัฒนาองคความรูหรือ

นวัตกรรม) เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผล

การดำเนินงาน ไตรมาส 3 

3. เชิงงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร เปาหมาย 508,320 / ผลการ

ดำเนิน 150,000 

 

** งบประมาณท่ีไดรับจดัสรร จำนวน 

508,320.00 150,000.00  การพัฒนาผลิตภณัฑจาก

สัปปะรด เชน โมบิเลน เสน

ใยสัปะรด 

จากสถานการณืการแพรระบาดของ

โคโรนา 2019 ทำใหไมสามารถลง

พ้ืนท่ีดำเนินงานโครงการได (ในพ้ืนท่ี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ) มีมาตรการ

ควบคุมการเขาจังหวัด ทำใหไม

สามารถจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการได 

 

ดำเนินการปรับกิจกรรมให

สอดคลองกับสถานการณโค

วิค โดยปรับเปนการถายทอด

องคความรูผานสื่อวีดีทัศน 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

สับปะรดแบบครบวงจร ของ

ตำบลวังกพง อำเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

508,320 บาท เบิกจาย 150,000 บาท 

คงเหลือ 358,320 บาท 

กิจกรรมท่ี 10 ยกระดับรายไดชุมชนบนเสนทางการเรียนรูสูการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 ชุมชนบานทุงกลาง ตำบลเขาลาน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบครีีขันธ / 462,200 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม 

1. เพ่ือสรางงาน สรางรายได 

ยกระดับรายไดของครัวเรือนจาก

การทองเท่ียวชุมชนหมูบานทุง

กลาง ตำบลเขาลาน อำเภอทับ

สะแก จังหวัดประจวบครีีขันธ 

2. เพ่ือถายทอดองคความรูจาก

งานวิจัย/เทคโนโลย/ีนวัตกรรม สู

การยกระดับคณุภาพสินคาและ

บริการของชุมชน 

3. เพ่ือบูรณาการการจดัการเรียน

การสอนใหนักศึกษาไดมสีวนรวม

ในกระบวนการพัฒนาชุมชน 

4. เพ่ือเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว/

ศูนยเรียนรู/วิสาหกิจชุมชน

หมูบานเขาลาน อำเภอทับสะแก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

4. เพ่ือจัดทำองคความรูประเพณี 

วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน สู

การพัฒนาการทองเท่ียว 

  เสนอหัวของานวิจัยในเรื่อง การพัฒนา

บรรจภุัณฑจากใยมะพราว ชุมชนบานทุง

กลาง ตำบลเขาลาน  อำเภอทับสะแก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

312,200.00 14,870.00 ในไตรมาส 3 ปงบประมาณ 2564 

คณะทำงานไดมีการดำเนินการในพ้ืนท่ี

เปาหมาย ดังน้ี 

1.พัฒนาวัสดุเหลือท้ิงในพ้ืนท่ีสูผลติภัณฑ 

ภายใตงานวิจัยการพัฒนาบรรจุภณัฑจากใย

มะพราว ชุมชนบานทุงกลาง ตำบลเขาลาน  

อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบครีีขันธและ

มีแผนงานการถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีสูชุมชน   

2.ประชุมหารือวางแผนการจดักิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพภูมิปญญาและวัฒนธรรม

ทองถ่ินเพ่ือจัดทำศูนยการเรยีนรูมะพราว

ครบวงจร และเน่ืองจากในพ้ืนท่ีมีความเสีย่ง

ในการจัดกิจกรรมรวมคน และตาม

มาตรการการปองกันของจังหวัด จึงไม

สามารถทำกิจกรรมโดยใชกระบวนการมี

สวนรวมได จึงมีการปรับแผนการดำเนิน

อยางกะทันหัน เปนการเก็บรวบรวมขอมูล

ทุติยภูมิ การสอบถามสัมภาษณรายบุคคล

โดยไมตองเดนิทาง  

จากการดำเนินการ

ประสานงานและรวมกัน

วางแผนขับเคลื่อนงานใน

พ้ืนท่ี คณะทำงานไดรับ

บทเรียนในการขับเคลื่อน

งานในชุมชนบานทุงกลาง 

ตำบลเขาลาน อำเภอทับ

สะแก พบวา ศักยภาพท่ี

สำคัญมากท่ีสุดในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน

ของชุมชนบานทุงกลาง 

ไดแก ทรัพยากรบุคคล   

เน่ืองจากสถานการณการแพร

ระบาดของเช้ือโรคโคโรนา สงผล

กระทบตอการดำเนินการในการ

เดินทางขามจังหวัด อีกท้ังมาตรการ

เครงครดัของพ้ืนท่ี ทำให

คณะทำงานตองมีการเลื่อน ปรับ 

กิจกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย

ของผูปฏิบัติงานและเคารพ กฎ 

ระเบียบ และมาตรการของการ

จัดการความปลอดภัยในพ้ืนท่ีเปน

สำคัญ  

เน่ืองดวยสถานการณท่ีไมปกติ 

ทำใหการดำเนินการขับเคลื่อน

งานในพ้ืนท่ีไมเปนไปตาม

เปาหมาย ควรมีการจัด

โครงการตอเน่ืองใน

ปงบประมาณ 2565 เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการ 

โครงการท่ี 18 โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเอง และผูอ่ืนภายใตพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิเปนประมุข (ศาสตรพระราชา) 

กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมความรัก ความสามคัคี ความเขาใจในสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนภายใตพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข จังหวัดเพชรบุรี / 1,275,683 บาท / สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

1. เพ่ือพัฒนาชุมชนตนแบบดาน

ความรัก ความสามัคคี ความ

เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเอง และ

ผูอ่ืนภายใตพ้ืนฐานประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

2. เพ่ือนำแนวทางการพัฒนา

ชุมชนตนแบบความรัก ความ

1. เกิดชุมชน

ตนแบบการ

สงเสริมความ

รัก ความ

สามัคคี ความ

มีระเบียบวินัย

เขาใจสิทธิ

1. ประชาชนได

นำเอาหลักการ

ดำเนินชีวิตตาม

คุณลักษณะคน

ไทยท่ีพึง

ประสงค 4 

ประการไปปรบั

1.ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

    1. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการสงเสริมความรักความสามัคคี 

ความมีระเบียบวินัย เขาใจคุณลักษณะคน

ไทยท่ีพึงประสงค 4 ประการ หนาท่ีสิทธิ

ของตนเองและผูอ่ืน เปาหมาย รอยละ25 

/ ผลการดำเนินงาน นักศึกษาเขารวม

1,275,683.00 102,836 บาท โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี 

ความเขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเอง และผูอ่ืน

ภายใตพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข จัดโครงการไป

แลว 1 ตำบล คือ ตำบลพุสวรรค            

อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มี

ผูเขารวมโครงการ 100 คน โดยการใช

องคความรูท่ีไดจากการ

อบรม ทำใหทราบถึงภูมิ

ปญญาท่ีกำลังจะกลายเปน

อดีต เน่ืองจากไมมีผูสืบทอด 

ไดแก  

           1. วัฒนธรรมการ

ทำกลองยาว และการละเลน

ปญหาการแพรระบาดของไวรสัโค

วิด 19 ท่ีทุกคนตองมีการปองกัน 

และการเวนระยะหาง ตลอดการ

อบรม ทำใหจำเปนตองตดักิจกรรม

สันทนาการบางกิจกรรมออกไป 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

สามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาท่ี

ของตนเอง และผูอ่ืนภายใต

พ้ืนฐานประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขไป

เผยแพรในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีความ

จำเปนในการพัฒนา 

หนาท่ีของ

ตนเองและ

ผูอ่ืน 

2. เกิด

เครือขายความ

รวมมือดาน

การสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณ ีภูมิ

ปญญาทองถ่ิน

เพ่ือเสรมิสราง

คุณคาและ

จิตสำนึกรัก

ทองถ่ิน 

ใชใน

ชีวิตประจำวัน 

2. ประชาชนใน

ชุมชนไดใช

ประโยชน

รวมกันจาก

แหลงเรียนรูดาน

การสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณ ีภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

เพ่ือเสรมิสราง

คุณคาและ

จิตสำนึกรัก

ทองถ่ิน 

โครงการรอยละ 25 ตามเปาหมายเปนท่ี

เรียบรอย  

    2. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวม 

ไดรับการสงเสรมิความเขาใจ ในความรัก

ความสามัคคี ความมรีะเบียบวินัย เขาใจ

สิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน และสมัคร

เปนจิตอาสาเพ่ิมข้ึน เปาหมาย รอยละ10 

/ ผลการดำเนินงาน นักศึกษาเขาสมัคร

เปนจิตอาสาทำความดดีวยหัวใจ รอยละ 

10  

    3. รอยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณา

การการจดัการเรียนการสอนในการ

สงเสริมความรักความสามัคคี ความมี

ระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเอง

และผูอ่ืน ในรายวิชาอยางนอยหน่ึง

กิจกรรม เปาหมาย รอยละ10 / ผลการ

ดำเนินงาน ในรายวิชาสังคมศึกษามีการ

จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการสงเสริม

ความรักความสามคัคี ความมรีะเบียบ

วินัยฯ ในวิชาเรียน 

    4. มีเครือขายหรือแหลงเรียนรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญญา

ทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางคณุคาและจติสำนึก

รักทองถ่ิน เปาหมาย 16 แหลงเรยีนรู / 

ผลการดำเนินงาน ไดแหลงเรียนรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 2 แหลงเรียนรู 

    5. จำนวนผูเขารวมโครงการท่ีเก่ียวกับ

การนอมนำพระราโชบายดานจดั

การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคณุลักษณะคน

ไทยท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ประการสูการ

ปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 

เปาหมาย 800คน / ผลการดำเนินงาน 

จำนวนผูเขารวมโครงการในตำบลพุ

สวรรค อำเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี จำนวน  100 คน  

    6. จำนวนชุมชนตนแบบ เปาหมาย 2 

ชุมชน /ผลการดำเนินงาน ไดศูนยเรียนรู

มาตรการเวนระยะหางหนากากอนามัยวัด

อุณหภูมิ และลางมือดวยเจลแอลกอฮอล 

และเน่ืองจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัส

โควิด 19 สงผลใหตองเลื่อนการจดัโครงการ

ออกไปจนกวาสถานการณจะดีข้ึน   

กลองยาวของชุมชน  

           2. องคความรูการ

ทำบายศรีจากใบตองสด ท่ีมี

ผูสืบทอดเพียงคนเดียวใน

ตำบล 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ทางวัฒนธรรมของชุมชนจำนวน 2 แหลง

เรียนรู 

    7. จำนวนเทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค

ความรู นอมนำแนวพระราชดำริ 

เปาหมาย 2 เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค

ความรู / ผลการดำเนินงาน ไดองคความรู 

นอมนำแนวพระราชดำริ 2 องคความรู 

2. เชิงคุณภาพ  เครือขายมสีวนรวมใน

การจัดกิจกรรมรวมกัน เปาหมาย 8 

เครือขาย  / ผลการดำเนินงาน มกีารบูร

ณาการโครงการรวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 8 ตำบลใน 8 อำเภอ ของ

จังหวัดเพชรบุร ี

3. เชิงเวลา -  

4. เชิงงบประมาณ  ไดรับจดัสรร 

1,275,683 บาท เบิกจายจริง 102,836 

บาท คงเหลือ 1,172,847 บาท คิดเปน

รอยละ 11.84 

โครงการท่ี 19 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ 

กิจกรรมท่ี 1 บริหารจัดการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำรฯิ  / 159,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

2.เพ่ือบริหารจดัการโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำรฯิ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

  1. กิจกรรม/โครงการท่ีดำเนินการไดตาม

เปาหมายไมนอยกวา เปาหมาย 10 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 13 กิจกรรม 

2. การประชุมคณะทำงานโครงการ 

อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรีจำนวน เปาหมาย 4 

ครั้ง ผลการดำเนินงาน ไมบรรลเุปาหมาย 

3. การดำเนินกิจกรรมบรรลตุามเปาหมาย

ไมนอยกวารอยละคาเปาหมาย รอยละ 

80 ผลการดำเนินงาน รอยละ 86 

  ดำเนินการพิจารณาโครงการปงบประมาณ 

2564 เพ่ือปรับแกไขใหสอดคลองในการ

ดำเนินของมหาวิทยาลัย จากแผนปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ 2564 จำนวน 16 โครงการ  

หลังจากการพิจารณาท่ีประชุมไดตัด

โครงการออกจำนวน 3 โครงการ เน่ืองจาก

โครงการท้ัง 3 โครงการน้ีมีการดำเนินงานใน

พ้ืนท่ีชุมชนอยางตอเน่ือง ซึ่งอยูในชวงการ

แพรระบาดของโรคโควิด 19  จึงมีการปรับ

โครงการใหม 2 โครงการ ซึ่งดำเนินงานใน

พ้ืนท่ีวิทยาเขตโปงสลอด มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี  โดยสรุปโครงการท่ีดำเนินการ

ท้ังหมด 15 โครงการ โดยใหผูรับผดิชอบ

โครงการดำเนินการขออนุมัติดำเนินการ

ในชวงไตรมาส 1 – ไตรมาส 2  มีโครงการท่ี

ขออนุมัติและดำเนินการแลว 13 โครงการ 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

อีก 2 โครงการยังไมไดขออนุมัตดิำเนินการ 

 การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำรฯิ 

ยังไมไดดำเนินการ และมีการประชุมคณะ

กรรมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนการ

ประชุมจาก อพ.สธ.สวนกลาง เน่ืองดวย

สถานการณการแพรระบาด รอบ3 ของโรค

โควิด 19 ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ทาง อพ.สธ. 

จึงจัดประชุมทางไกลดวยวีดิทัศนผาน

โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันจันทรท่ี 

11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

โดยมีนางสาวสุวรรณา  ดวงงาม เปน

ผูเขารวมประชุม  

-ประชุมคณะกรรมโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.ภาคกลางตอนลาง)เน่ือง

ดวยสถานการณการแพรระบาด รอบ3 ของ

โรคโควิด 19 ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และ

ทางอพ.สธ.ภาคกลางตอนลาง จึงจัดประชุม

ออนไลน เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2564 เวลา 

10.00 น.-12.00 น. โดยมีอาจารย ดร.

ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ และนางสาวสวุรรณา  

ดวงงาม เขารวมประชุม 

กิจกรรมท่ี 2 เว็บไซตประชาสัมพันธโครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุร ี / 20,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

2.เพ่ือบริหารจดัการโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำรฯิ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

  1. โครงการ/กิจกรรมภายใตงานโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริฯ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี  เชน  ขาวประชาสัมพันธ ขาว

กิจกรรม เปาหมาย อยางนอย 6 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการเผยแพรขาวประชาสัมพันธ 1 

งาน ขาวกิจกรรม 2 กิจกรรม  ปญหา/

อุปสรรค ปญหาเน่ืองจากกอนหนาน้ี

  ผูรับผิดชอบโครงการดำเนินการอัพเดตงาน

กิจกรรม และขาวประชาสัมพันธลงเว็บไซต 

http://rspg.pbru.ac.th/index.php

จำนวน 3 กิจกรรม  และมีการเผยแพร

กิจกรรมในชองทางโซเชียลมีเดยีอ่ืนๆ ไดแก 

facebook 

เปนการเผยแพรงาน

กิจกรรม และประชาสมัพันธ 

กิจกรรมตางๆในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ หา

วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ปญหาเน่ืองจากกอนหนาน้ี

มหาวิทยาลยัอัพเดตซอฟเวอรกลาง

ของมหาวิทยาลัย ดังน้ันจึงทำให

ผูรับผิดชอบโครงการไมสามารถ

ดำเนินการใดๆ ไดในเว็บไซต 

http://rspg.pbru.ac.th/index.ph

pได 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

มหาวิทยาลยัอัพเดตซอฟเวอรกลางของ

มหาวิทยาลยั ดังน้ันจึงทำใหผูรับผดิชอบ

โครงการไมสามารถดำเนินการใดๆ ไดใน

เว็บไซต 

http://rspg.pbru.ac.th/index.phpได 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมไม

นอยกวารอยละ 3.5 ไมบรรลผุลการ

ดำเนิน 

3. สามารถนำความรูไปใชประโยชนไม

นอยกวารอยละ 3.5 ไมบรรลผุลการ

ดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 3 การใชประโยชนจากละมดุพันธุมะกอก ในอำเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  / 93,900 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  

2. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนจาก

ละมดุพันธุมะกอก ในพ้ืนท่ีอำเภอ

บานลาด จังหวัดเพชรบุรี  

  1. ผลิตภัณฑท่ีไดจากละมุด คาเปาหมาย 

2 ผลิตภณัฑ ผลการดำเนินงาน 2 

ผลิตภณัฑ ไดแก ละมดุอบแหง และ 

ไอศกรีมละมดุ  

2. การขยายพันธุละมุดพันธุมะกอกไม

นอยกวา คาเปาหมาย 100 คน ผลการ

ดำเนิน มากกวา 100 ตน ดังน้ี 1.ก่ิงตอน 

จำนวน 20 ตน 2. ก่ิงท่ีไดจากการเสียบ

ยอด 6 ก่ิง ตนตอละมดุพันธุกระสวย

มาเลย ท่ีไดจากการเพาะเมล็ด 250 ตน 

(สำหรับการเปลี่ยนยอด) 

  มีการดำเนินการใน 2 กิจกรรม ไดแก  

กิจกรรมท่ี 1 การแปรรูปละมดุพันธุมะกอก 

เน่ืองจากละมดุมผีลผลติเปนชวงฤดูกาล จึง

ไดทำการรวบรวมผลละมุด ปอกและแชแข็ง

ไว สำหรับการแปรรูป  

1. การทำละมดุอบแหง ไดทำการอบโดย

แบงเปนช้ิน 2 ขนาด ขณะน้ีอยูระหวางการ

ออกแบบบรรจุภณัฑสำหรบับรรจลุะมดุ

อบแหง 

2. ไอศกรีมละมดุ เปนไอศกรีมกะทิ ไดทำ

การทดสอบสูตรและอัตราสวนของเน้ือ

ละมดุท่ีเหมาะสมแลว ขณะน้ีอยูระหวางการ

ออกแบบบรรจุภณัฑสำหรบัไอศกรีมละมดุ

นอกจากน้ี ยังไดมีการทดลองทำละมุดกวน 

และไซรัปจากละมุดดวย แตยังไมไดวิธีการท่ี

เหมาะสม 

 

กิจกรรมท่ี 2 การขยายพันธุเพ่ือเพ่ิมปริมาณ

ละมดุพันธุมะกอก  

1. จัดซื้อตนละมุดพันธุมะกอกท่ีไดจากการ

ตอน จำนวน 20 ก่ิง เพ่ือปลูกไวท่ีศูนย

เรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนว

พระราชดำร ิมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาเขตโปงสลอด จำนวน 10 ตน และ

1. การขยายพันธุละมุดทำได

ยาก เน่ืองจากละมุดเปนพืช

ท่ีมียางมาก การตอนก่ิงตอง

ใชเวลานาน ประมาณ 4-5 

เดือน และอัตราการเกิดราก

นอย ทำใหก่ิงพันธุท่ีไดจาก

การตอนมรีาคาแพง การ

เพาะเมล็ดจะเกิดการกลาย

พันธุ จึงไดวางแผน

ขยายพันธุโดยการเสียบยอด

แทน นอกจากน้ียังทำการ

รวบรวมพันธุละมุดพันธุอ่ืน 

ๆ ดวย 

2. ละมุดเปนผลไมประเภท 

Climacteric ท่ีเมื่อเกิดการ

สุกแลว จะมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ไมสามารถเก็บรักษาไดนาน 

จึงตองมีการศึกษาเรื่องกาาร

แปรรูปละมดุดวย 

1. การจัดหาก่ิงพันธุเพ่ือการรวบรวม

และปลูกเพ่ิม ทำไดยาก เน่ืองจากไม

คอยมีจำหนาย จะตองขยายพันธุเอง 

ซึ่งใชเวลานาน 

2. ผลผลิตละมดุมีเปนฤดูกาล 

กิจกรรมท่ีตองใชผลสดในการแปร

รูป จึงทำไดยาก 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

สวนท่ีเหลือรวบรวมไวในแปลงทดลองของ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  

2. ทำการเพาะเมล็ดละมุดพันธุกระสวย

มาเลย เพ่ือใชสำหรับเปนตนตอในการเสยีบ

ยอดละมุดพันธุมะกอก โดยพบวา มีอัตรา

การงอก 98- 100% ใชเวลาในการงอก

ประมาณ 2 -4 สัปดาห ขณะน้ีมีตนตอละมดุ

พันธุกระสวยมาเลย ท่ีไดจากการเพาะเมล็ด 

จำนวน 250 ตน  

3. มีการรวบรวมละมุดพันธุอ่ืน ๆ เชน 

ละมดุกระสวยมาเลย ละมุดสีดาเพ่ือการ

อนุรักษดวย 

ขณะน้ีอยูระหวางการออกแบบบรรจุภณัฑ

สำหรับละมุดท่ีแปรรูป ไดแก ละมดุอบแหง 

และไอศกรีมละมดุ 

กิจกรรมท่ี 4 การปลูกเลีย้งพืชวงศขิง เพ่ือการอนุรักษขยายพันธุเปนไมประดับและนำคืนสูปา / 65,400 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 1. เพ่ือสนองพระราชดำรติาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  

 2. เพ่ือปลูกและขยายพันธุเพ่ิม

จำนวนในการนำปลูกคืนสูปา 

วิทยาเขตโปงสลอด มหาวิทยาลยั

ราชภัฏเพชรบุรี  

  1. เพ่ิมปริมาณ/จำนวนตนพืชวงศขิงขา

ดวยการปลูกและขยายพันธุ เปาหมาย ไม

นอยกวา 500 กระถาง ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการขายพันธุเพ่ิมจำนวนพืชวงศขิง 

6 ชนิด ไดแก กระเจยีวขาว กระเจียวขาว

ปากเหลือง วาหาวนอน กระทือลิง 

จำนวน 300 กระถาง  เปราะปาใบลาย

ดอกขาว และเปราะใหญ  จำนวน 250 

กระถาง -และดำเนินการขายพันธุพืชวงศ

กลวยไม 1 ชนิด ไดแก  หมูกลิ้ง  จำนวน 

250 กระถาง ปญหา/อุปสรรค – 

2. จำนวนชนิดของพืชวงศขิงขาท่ีนำไปทำ

ไมประดับจำนวน เปาหมาย 2 ชนิด ผล

การดำเนินงาน พืชวงศขิงท่ีนำไปทำไม

ประดับไดจำนวน 2 ชนิด  ไดแก 

กระเจียวขาว และวานหาวนอน  

  จากการดำเนินงานพืชวงศขิง เปนพืชท่ีมี

หัวอาหารสะสมชวงฤดูหนาวจะมกีารพักตัว 

และชวงเดือนเมษายน 2564 ท่ีผานมา มีฝน

ตกหลายครั้ง ทำใหพืชท้ังสองวงศน้ีมีการ

แตกตนข้ึนใหมไดเร็วกวาปกติ ผูรบัผิดชอบ

โครงการจึงไดดำเนินการขายพันธุเพ่ิม

จำนวนพืชวงศขิง เพ่ือไวเปนแมพันธุสำหรับ

ขยายเพ่ิมเพ่ือนำไปปลูกในพ้ืนท่ีปา วิทยา

เขตโปงสลอด ซึ่งมี 4 ชนิด ไดแก กระเจียว

ขาว กระเจียวขาวปากเหลือง วาหาวนอน 

กระทือลิง จำนวน 300 กระถาง  เปราะปา

ใบลายดอกขาว และเปราะใหญ  จำนวน 

250 กระถาง พืชวงศกลวยไม ไดดำเนินการ

ขายพันธุเพ่ิมจำนวน เพ่ือไวเปนแมพันธุ

สำหรับขยายเพ่ิมเพ่ือนำไปปลูกในพ้ืนท่ีปา 

วิทยาเขตโปงสลอด ซึ่งมี 1 ชนิด ไดแก  หมู

กลิ้ง  จำนวน 250 กระถาง ซึ่งหลังจากได

ตนพันธุแลวไดดำเนินการขยายตนกลาท่ี

นำไปปลูกคืนสูปา โดยปลูกคืนในพ้ืนท่ีสวน

1.  เปนการรวบรวมและเก็บ

รักษาพืชวงศขิง และ

กลวยไมท่ีอยูในพ้ืนท่ีปา

วิทยาเขตโปงสลอด ไมให

สูญพันธุ  

2. เปนแหลงศึกษาหาความรู

จากผูท่ีสนใจ  

3. พืชวงศขิง และวงศ

กลวยไมท่ีพบในพ้ืนท่ี

สามารถนำไปตอยอดในการ

ใชประโยชนในดาน อาหาร 

สมุนไพร และไมประดบั  
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

พฤกษศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

วิทยาเขตโปงสลอด ในการปลูกครัง้น้ีมี 2 

พ้ืนท่ี คือ ปลูกในแปลงรวบรวม  และปลูก

ในพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตร โดยมีจำนวนตน

กลาท่ีจะนำไปปลูกท้ัง ท้ัง 6 ชนิด จำนวน

รวมท้ังหมด 420 ถุง  และพืชวงศกลวยไม 1 

ชนิด จำนวน 50 กระถาง จะดำเนินการ

ปลูกในพ้ืนท่ี วันท่ี  15 มิถุนายน  2564  

กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาแยมเน้ือตาลสุกท่ีมีใยอาหารและสารแคโรทีนอยดสูง / 150,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1.ศึกษาอัตราสวนของเน้ือตาลสุก

และผลไมอ่ืนท่ีเหมาะสมในการ

พัฒนาแยมจากเน้ือตาลสุก  

2.เพ่ือศึกษาอัตราสวนของเพกทิน

และน้ำตาลท่ีเหมาะสมในการทำ

ใหเกิดเจลในแยมจากเน้ือตาลสุก 

3.เพ่ือศึกษาอายุการเก็บรักษา

และบรรจุภณัฑท่ีเหมาะสมในการ

เก็บรักษาและขายแยมจากเน้ือ

ตาลสุก 

  1. ไดผลิตภณัฑแยมเน้ือตาลสุก เปาหมาย 

1 ผลิตภณัฑ ผลการดำเนินงาน 1 

ผลิตภณัฑ ปญหา/อุปสรรค เน้ือตาลสุกไม

มีตลอดป 

2.  ไดกรรมวิธีการผลิตแยมจากเน้ือตาล

สุก เปาหมาย 1 กรรมวิธี ผลการ

ดำเนินงาน 1 กรรมวิธี ปญหา/อุปสรรค  

ไมมเีครื่องปนเหว่ียงดวยความเร็วสูง

สำหรับตัวอยางปริมาณมาก และตึกคณะ

เปดถึง 17.00 น. ทำใหไมสามารถทำการ

ทดลองตอเน่ือง ผลการทดลอง

คลาดเคลื่อน 

  1. ผลการศึกษาปริมาณเน้ือตาลสกุและลูก

ตาลออนเพ่ือผลิตแยม 

    - ปริมาณเน้ือตาลสุกและลูกตาลออนท่ี

เหมาะสมในการผลิตแยมคือ ตองใชเน้ือตาล

สุกรอยละ 50 และลูกตาลออนรอยละ 50 

ของปริมาณเน้ือผลไมท้ังหมด 

2. ผลการศึกษาปริมาณเพกตินท่ีเหมาะสม

ในการผลติแยม 

   - ปริมาณเพกตินท่ีเหมาะสม คอื รอยละ 

0.2 ของน้ำหนักแยมท้ังหมด 

3. ผลการศึกษาปริมาณกลูโคสไซรัปท่ี

เหมาะสมในการผลิตแยม 

   - ปริมาณกลูโคสไซรัปท่ีเหมาะสมในการ

ผลิตแยม คือ รอยละ 3 ของน้ำหนักแยม

ท้ังหมด 

4. ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาและบรรจุ

ภัณฑแยมท่ีเหมาะสม 

   - การเสื่อมเสยีของแยมเกิดจากการ

เปลี่ยนสีของแยมเน่ืองจากการสลายตัวของ

แคโรทีนอยด การทดลองเก็บรักษาแยมใน

กลองพลาสติก PP เปรียบเทียบกับเก็บใน

ซอง PP ท่ีอุณหภูมิหองแบบมีแสงสวางใน

เวลากลางวัน พบวาสีแคโรทีนอยดในแยมท่ี

เก็บรักษาในซอง PPสลายตัวเร็วกวาเก็บ

รักษาในกลอง PP โดยสีแคโรทีนอยด

สลายตัวรอยละ 50 หลังจากเก็บรกัษานาน 

1 เดือน  

1. การผลติแยมตาลโตนด

ตองใชเน้ือตาลสุกผสมกับลูก

ตาลออนเพ่ือใหมีปริมาณ

เน้ือผลไมไมต่ำกวารอยละ 

30 ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับท่ี 213 

เรื่องแยม เยลลี่ และมาร

มาเลด ในภาชนะบรรจุท่ีปด

สนิท 

2. การใชเน้ือตาลสุกผลติ

แยม ตองนำผลตาลแชอ่ิม

อยางนอย 1 คืน เพ่ือลด

ความขม 

3. แยมตาลโตนดมีการ

เปลี่ยนสีตามระยะเวลาการ

เก็บรักษาเน่ืองจากการ

สลายตัวของแคโรทีนอยด  

ไมมเีครื่องปนเหว่ียงดวยความเร็วสูง

สำหรับตัวอยางปริมาณมาก และตึก

คณะเปดถึง 17.00 น. ทำใหไม

สามารถทำการทดลองตอเน่ือง ผล

การทดลองคลาดเคลื่อน 

ใหอาจารยทุกคนในคณะฯ ถือ

กุญแจโดยคณะฯ ทำระบบ

การลงช่ือเขา-ออกคณะฯ นอก

เวลาราชการ แทนการปดนอก

เวลาราชการ 



57 

 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

กิจกรรมท่ี 6 สำรวจความหลากหลายของชนิดพันธุปูชายฝงทะเลและรมิฝงน้ำท่ีตดิทะเลจังหวัดเพชรบุรี / 61,800 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 1. เพ่ือสนองพระราชดำรติาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  

 2. เพ่ือศึกษาสำรวจ และรวบรวม

ชนิดพันธุของสัตวน้ำกลุมปูบริเวณ

ชายฝงของจังหวัดเพชรบุรี  

 3. เพ่ือเผยแพรขอมูลชนิดพันธุ

สัตวน้ำกลุมปู บริเวณชายฝงทะเล 

จังหวัดเพชรบุรีแกสาธารณชน 

และผูสนใจในรูปแบบหนังสือ 

และแผนโปสเตอร 

  4. เพ่ือจัดทำหลักสูตรทองถ่ิน

เรื่องการศึกษาชนิดพันธุปูชายฝง

จังหวัดเพชรบุรี5.ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย และผลการดำเนินงาน 

  1. มีความหลากหลายของพันธุสตัวน้ำ

กลุมปู บรเิวณชายฝงทะเล จังหวัด

เพชรบุรีมากกวา เปาหมาย 90 ชนิด ผล

การดำเนินงาน พบท้ังสิ้น 104  ชนิด 

2. หนังสือความหลากหลายของชนิดพันธุ

ปูชายฝงทะเลและริมฝงน้ำท่ีติดทะเล

จังหวัดเพชรบุรีจากการสำรวจ เปาหมาย 

50 เลม ผลการดำเนินงาน อยูระหวาง

การขออนุมัติโครงการ ปญหาเน่ืองจาก

ตองทำการตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลท่ีไดจากการสำรวจ ใหเปนไปตาม

หลักการทางอนุกรมวิธาน 

3. โปสเตอรเผยแพรประชาสมัพันธชนิด

พันธุปูท่ีสำรวจพบ เปาหมาย 50 แผน 

4. เผยแพรผลการดำเนินงานอยางนอย 

เปาหมาย 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน ยัง

มิไดทำการเผยแพร 

  ไดดำเนินการสำรวจเสร็จสิ้น และจัดทำโครง

รางหนังสือแลวเสร็จ และอยูระหวางการ

ตรวจสอบความถูกตอง และ จดัขออนุมัติ

งบประมาณ เพ่ือจัดทำรปูเลม และแผน

โปสเตอรประชาสัมพันธ 

ไดพบชนิดของปูชายฝงทะเล 

เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว 1 ชนิด 

 

เน่ืองจากสถานการณของภาวะโรค

ระบาด  ทำใหการออกศึกษาสำรวจ 

ตองดำเนินการอยางระมดัระวัง และ

ยังมีผลตอการติดตอประสานงานกับ

พ้ืนท่ี และการจัดทำหนังสือ 

 

กิจกรรมท่ี 8 รวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมกลวยไม  / 200,000 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กิจกรรม รวบรวมและอนุรกัษ

พันธุกรรมกลวยไม  "เพ่ือสนอง

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยาม

บรมราชกุมาร ี

วัตถประสงค 

1.เพ่ืออนุรักษพันธุกรรมกลวยไม 

และบูรณาการใชประโยชนในการ

เรียนการสอน  

2.เพ่ือใหมีพันธุกรรมกลวยไม

สำหรับการวิจัย บริการวิชาการ

และทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

3.เพ่ือปลูกเลีย้งในสวน

พฤกษศาสตรเพชรวนาลัย ใหเปน

แหลงศึกษาเรยีนรูแกนักเรียน 

นักศึกษา บุคลากรและชุมชน

  ตัวช้ีวัดและผลการดำเนินงาน 

1. ขยายพันธุตนกลากลวยไมหมูกลิ้ง 

(Eulophia andamanensis Rchb.f.) 

เพ่ิมเตมิจากปงบประมาณท่ีผานมา ใหได

อยางนอย 500-1,000 ตน / ผลการ

ดำเนินงานดำเนินการขยายพันธุกลา

กลวยไมหมูกลิ้ง (Eulophia 

andamanensis Rchb.f.)  500-100 ตน

นำไปปลูกท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัวิทยาเขต

โปงสลอด เน่ืองจากสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ทำใหไม

สามารถดำเนินการตามแผนท่ีวางไวได  

 

2. รวบรวมพันธุกรรมกลวยไมใกลสูญพันธุ 

หายาก หรือมีแนวโนมใกลสูญพันธุ เพ่ือ

อนุรักษในโรงเรือนและ/หรือปลูกเลี้ยงใน

สวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย อยางนอย 

200,000.00 200,000.00 ผลท่ีไดรับจากการดำเนินโครงการ  

ขยายพันธุกลวยไมพรรณหายากและขยาย

พันธุสูปาธรรมชาติ  

 

 

องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับจากการดำเนิน

กิจกรรม องคความรูเรื่อง

ขยายพันธุกลวยไมพรรณหา

ยากและขยายพันธุสูปา

ชุมชน และนำความรูไป

บูรณาการกับการเรียนการ

สอนในรายวิชาตาง เชน 

พฤกษศาสตร /การ

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช /การ

วิจัยชีววิทยา / พืชพรรณ

เพ่ือชีวิต / การสำรวจและ

การเก็บรวบรวมพันธุ

สิ่งมีชีวิตในทองถ่ิน  

กิจกรรม รวบรวมและอนุรักษ

พันธุกรรมกลวยไม  "เพ่ือสนอง

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม

ราชกุมาร ี

วัตถประสงค 

1.เพ่ืออนุรักษพันธุกรรมกลวยไม 

และบูรณาการใชประโยชนในการ

เรียนการสอน  

2.เพ่ือใหมีพันธุกรรมกลวยไมสำหรับ

การวิจัย บริการวิชาการและทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

3.เพ่ือปลูกเลีย้งในสวนพฤกษศาสตร

เพชรวนาลัย ใหเปนแหลงศึกษา

เรียนรูแกนักเรียน นักศึกษา 

บุคลากรและชุมชนใกลเคียง รวมถึง
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ใกลเคียง รวมถึงนำกลับคืนสู

ธรรมชาติ และชุมชนตอไป 

15 ชนิด อยางนอย 15 ชนิด  / ผลการ

ดำเนินงาน เน่ืองจากสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ทำใหไม

สามารถดำเนินการตามแผนท่ีวางไวได  

 

3. รายงานผลการดำเนินงาน 1 เลม ผล

การดำเนินงาน กำลังดำเนินการจดัทำ 

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา2019 ทำใหไมสามารถ

ดำเนินการตามแผนท่ีวางไวได  

 

4. นำกลวยไมหมูกลิ้ง (Eulophia 

andamanensis Rchb.f.) ท่ีไดจากการ

ขยายพันธุคืนสูปาชุมชน/ปาธรรมชาติ  

อยางนอย 500-1000 ตน ผลการ

ดำเนินงาน นำกลวยไมหมูกลิ้ง 

(Eulophia andamanensis Rchb.f.) ท่ี

ไดจากการขยายพันธุคืนสูปาชุมชนโปง

สลอด มหาวิทยาลยัราชภฏัวิทยาเขตโปง

สลอด เน่ืองจากสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ทำใหไม

สามารถดำเนินการตามแผนท่ีวางไวได  

 

5. รายวิชาท่ีนำขอมูลการศึกษามาบูรณา

การกับการเรียนการสอน 1 รายวิชา  / 

ผลการดำเนินงาน นำองคความรูมาบูรณา

การกับรายวิชาพฤกษศาสตร /การ

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช /การวิจยัชีววิทยา / 

พืชพรรณเพ่ือชีวิต / การสำรวจและการ

เก็บรวบรวมพันธุสิ่งมีชีวิตในทองถ่ิน 

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา2019 ทำใหไมสามารถ

ดำเนินการตามแผนท่ีวางไวได 

นำกลับคืนสูธรรมชาติ และชุมชน

ตอไป 

กิจกรรมท่ี 9 การศึกษาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีสำคัญของตาลโตนดจังหวัดเพชรบุรเีพ่ือพัฒนาเปนผลิตภณัฑ  / 150,000 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำรสิมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 2. เพ่ือการศึกษาและ

วิเคราะหสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ

ท่ีสำคัญของตาลโตนดจังหวัด

เพชรบุรีเพ่ือพัฒนาเปนผลติภณัฑ  

3. เพ่ืออนุรักษ และใชประโยชน

จากตาลโตนดจังหวัดเพชรบุรี    

  ตัวช้ีวัดและผลการดำเนินงาน 

1. งานวิจัยการศึกษาสารออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพท่ีสำคัญของตาลโตนดจังหวัด

เพชรบุรี อยางนอย 1 เรื่อง "งานวิจัยเรื่อง 

สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีสำคัญของ

ตาลโตนด เชน ความสามารถในการตาน

อนุมูลอิสระจากชอดอกตาล (Borassus 

flabellifer L.) 

The Antioxidant Activities of 

Borassus flabelliferL. Inflorescence  

ในหองปฏิบัติการ / ผลการดำเนินงาน 

จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส

โคโคนา 2019 ทำใหการดำเนินการไม

เปนไปตามแผนงาน 

  

2. ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพจากตาล อยาง

นอย 1  ผลิตภณัฑ ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการพัฒนาและผลติชาจากตาล 

จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส

โคโคนา 2019 ทำใหการดำเนินการไม

เปนไปตามแผนงาน  

 

3. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม จำนวน  50  

คน 

  

4. นำผลการวิจัยและการศึกษาสารออก

ฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีสำคัญของตาลโตนด

จังหวัดเพชรบุรีมาบูรณาการกับรายวิชา 

ชีววิทยา 1 และ ชีววิทยา 2 ผลการ

ดำเนินงาน จากสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโคโคนา 2019 ทำใหการ

ดำเนินการไมเปนไปตามแผนงาน  

 

5.ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนำความรูไป

ใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ  80 อยู

ในระหวางการประเมินผล จาก

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโค

150,000.00 150,000.00 องคความรูเรื่อง สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ี

สำคัญของตาลโตนด เชน ความสามารถใน

การตานอนุมลูอิสระจากชอดอกตาล 

(Borassus flabellifer L.) The 

Antioxidant Activities of Borassus 

flabelliferL. Inflorescence  ใน

หองปฏิบัติการ 

 

 

องคความรูเก่ียวกับฤทธ์ิทาง

ชีวภาพท่ีสำคัญของ

ตาลโตนด 1 องคความรู 

องคความรูเรื่องตาลโตนดใน

พ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี จาก

สถานการณการแพรระบาด

ของไวรัสโคโคนา 2019 ทำ

ใหการดำเนินการไมเปนไป

ตามแผนงาน 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

นา 2019 ทำใหการดำเนินการไมเปนไป

ตามแผนงาน  

 

6.จำนวนชุมชนท่ีไดรับประโยชน ชุมชน

ถ้ำรงค และชุมชนนาวุง  ดำเนินการนำ

ความรูท่ีไดรับไปถายทอดสูชุมชน จาก

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโค

นา 2019 ทำใหการดำเนินการไมเปนไป

ตามแผนงาน  

7. พืชทองถ่ินท่ีไดรับการขยายพันธุ 

ตาลโตนด พืชทองถ่ินท่ีมีการขยายพันธุ 

คือตาลโตนดในพืนท่ีถ้ำรงคและนาวุง จาก

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโค

นา 2019 ทำใหการดำเนินการไมเปนไป

ตามแผนงาน  

กิจกรรมท่ี 10 การแปรรูปและพัฒนาพันธุขาวหอมพ้ืนเมืองจังหวัดเพชรบุรี  / 155,000 / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เพ่ือสนองพระราชดำริตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำรสิมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ

เพ่ือสุขภาพจากขาวพันธุหอม

ใบเตย เพ่ืออนุรักษพันธุขาว

พ้ืนเมืองจังหวัดเพชรบุร ี

  1. ผลิตภัณฑท่ีไดจากขาวหอมพ้ืนเมือง " 

อยางนอย 2 ผลิตภณัฑ "-อยูในระหวาง

ดำเนินงาน  

    -ไดดำเนินการปลูกเพ่ือขยายเมล็ดพันธุ

ขาวหอมใบเตย เพ่ือใหมีเมลด็เพียง

พอท่ีจะนำมาเพาะตนกลาขาวเพ่ือแปรรูป

เปนผลติภณัฑเครื่องดื่ม และผงสกัดจาก

ตนออนขาวหอม 

    -ไดดำเนินการเพาะตนออนขาวหอม

พ้ืนเมืองเพ่ือแปรรูปเปนเครื่องดืม่ และ

เตรียมสารสกัดจากตนออนขาวหอมเพ่ือ

สกัดแบบ spray dry สงตัวอยางตรวจ

วิเคราะหสารอาหารท่ีสำคัญ 

2. ผลิตภัณฑพรอมแพคเกจจิ้ง ท้ัง 2 

ผลิตภณัฑ " จำนวนอยางนอย 100 ช้ิน/

ผลิตภณัฑ -กำลังอยูในระหวางข้ันตอน

ออกแบบแพคเกจจิ้งเพ่ือบรรจภุัณฑท้ัง 2 

ผลิตภณัฑ   

3. มีการเผยแพรผลการดำเนินงาน เชน 

อบรมเชิงปฏบัิติการถายทอดเทคโนโลยี

155,000.00 146,550.00 1. สนองพระราชดำริดานการอนุรกัษ

พันธุกรรมพืช ในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีดวยการ

อนุรักษและการใชประโยชนจากขาวหอม

พ้ืนเมืองจังหวัดเพชรบุร ี

2. ไดผลิตภณัฑเพ่ือสุขภาพท่ีไดจากขาวหอม

ใบเตยซึ่งเปนขาวหอมพ้ืนเมืองจังหวัด

เพชรบุรี เปนการพัฒนาพันธุขาวพ้ืนเมือง

และเพ่ิมมูลคาใหกับทรัพยากรทองถ่ิน และ

สามารถพัฒนาเปนเอกลักษณขาวพ้ืนถ่ิน 

และนอกจากน้ีการถายทอดองคความรูและ

เผยแพรขอมลูสูชุมชนในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนการ

สงเสริมและอนุรักษพันธุขาวพ้ืนเมอืง

เพชรบุรีใหคงอยูและสามารถนำขอมูลไปตอ

ยอดงานวิจัยดานอ่ืนๆ ตอไป  

วิธีการแปรรูปจากตนออน

ขาวหอมใบเตย เปน 

เครื่องดื่มสุขภาพ และการ

ทำแพคเกจจิ้ง เพ่ือเพ่ิม

มูลคา และสามารถสงเสริม

เปนอาชีพ หรือรายไดเสริม

ใหกับชุมชนตอไปได 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

การแปรรปูผลิตภณัฑจากขาวหอม หรือ 

มีการประชุมเพ่ือนำขอมูลสูชุมชนหรือ

กลุมเปาหมาย หรือเขารวมจัดนิทรรษการ 

หรือเผยแพรขอมูลผานสื่อ อินเตอรเน็ต 

ออนไลน เปนตน" อยางนอย 1 ครั้ง ยังไม

มีการเผยแพรขอมลู  

4.บูรณาการในรายวิชา จำนวน 1-2 

รายวิชา ยูรณาการเรียนการสอนใน

รายวิชาหลักชีววิทยา   สงรายงาน            

กิจกรรมท่ี 11 การพัฒนาแผนดับกลิ่นท่ีไมพึงประสงคจากวัสดุเหลือท้ิงจากตาล จังหวัดเพชรบุรี  / 130,000 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เพ่ือสนองพระราชดำริตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  

  1.เพ่ือสรางผลิตภัณฑและพัฒนาบรรจุ

ภัณฑแผนกับกลิ่นท่ีไมพึงประสงคจาก

วัสดุเหลือท้ิงจากตาล จำนวนชุมชน

เปาหมาย 1 ชุมชน บรรล ุ  

2. ผลิตภัณฑตนแบบแผนดับกลิ่นฯ 2 

ผลิตภณัฑ บรรล ุ  

3. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวารอยละ 80 รอผลการ

ดำเนินการ    

4. โครงการสำเร็จตามระยะเวลา ภายใน

ไตรมาศท่ี 4 บรรลุ   

5. ตนทุน 130,000 บาท ไมนอยกวารอย

ละ 80 รอผลการดำเนินการ   

130,000.00 130,000.00 รอผลการดำเนินงาน    

กิจกรรมท่ี 12 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเพ่ือสุขภาพจากเน้ือตาลรวมกับชุมชนใน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี  / 70,000 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เพ่ือสนองพระราชดำริตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  2. เพ่ือสรางผลติภณัฑ

เพ่ือสุขภาพจากตาลโตนด และ

พัฒนาบรรจุภณัฑ     

  1. จำนวนชุมชนเปาหมาย (ชุมชนบาน

โปงสลอด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี) 1 

ชุมชน อยูระหวางดำเนินการ และจะ

ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

พัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคีย้วเพ่ือสุขภาพ

จากเน้ือตาล” แกชุมชน ณ ชุมชนโปง

สลอด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี ในวันท่ี 26 

และ 28 ก.ค. 2564 ไมม ี 

2. ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเพ่ือสุขภาพจาก

เน้ือตาล 100 ช้ิน ไดพัฒนาผลติภณัฑ

ขนมขบเคี้ยวเพ่ือสุขภาพจากเน้ือตาล 

ไดแก ขาวแตนเน้ือตาลสุก และคกุก้ีเน้ือ

70,000.00 70,000.00 ไดการพัฒนาผลติภณัฑขนมขบเคีย้วเพ่ือ

สุขภาพจากเน้ือตาลและถายทอดองคความรู

แกชุมชนใน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี   

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ

ขนมขบเคี้ยวเพ่ือสุขภาพ

จากเน้ือตาล 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ตาลสุก และจะดำเนินกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภณัฑขนมขบ

เคี้ยวเพ่ือสุขภาพจากเน้ือตาล” แกชุมชน 

ณ ชุมชนโปงสลอด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 

ในวันท่ี 26 และ 28 ก.ค. 2564 ไมม ี 

3. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวารอยละ 80 จะดำเนินกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา

ผลิตภณัฑขนมขบเคีย้วเพ่ือสุขภาพจาก

เน้ือตาล” แกชุมชน ณ ชุมชนโปงสลอด 

อ.บานลาด จ.เพชรบุรี ในวันท่ี 26 และ 

28 ก.ค. 2564                 

กิจกรรมท่ี 13 ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย / 150,000 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1. เพ่ือสนองพระราชดำริตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำรฯิ  

2.เพ่ือสรางสวนพฤกษศาสตรท่ีได

มาตรฐานสำหรับการจดัการเรียน

การสอน การวิจยั  และบริการ

วิชาการ 

3. เพ่ือใหมีสวนพฤกษศาสตรท่ีได

มาตรฐานสำหรับการวิจยั บริการ

วิชาการและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม    

  1. ปายช่ือพรรณไมในสวนพฤกษศาสตร

เพชรวนาลัย ปายพรรณไม 50 ปาย 

ดำเนินการจัดทำปายพรรณไมชนิดตางๆ 

ในสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลยั จำนวน 

50 ปาย  เน่ืองจากสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ทำใหไม

สามารถดำเนินการตามแผนท่ีวางไวได  

2. จำนวนผูเขาเยีย่มชมสวนพฤกษศาสตร

เพชรวนาลัย  ไมนอยกวา 50 คน  

เน่ืองจากสถานการณโการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหไมสามารถเปด

ใหมีผูเขาชมสวนพฤกษศาสตรเพชร

วนาลัยได จึงนำความรูเรื่องพรรณไมไป

บูรณาการกับการเรียนการสอนออนไลน

ในรายวิชา  ชีววิทยา และ พฤกษศาสตร  

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา2019 ทำใหๆไมสามารถ

ดำเนินการตามแผนท่ีวางไวได  

3. มีพรรณไมในสวนพฤกษศาสตร กลุม

พืชไมมีทอลำเลียง พืชมีทอทำเลียงไร

เมลด็ พืชเมล็ดเปลือย และพืชดอก  4 

กลุม ดำเนินการจดัซื้อพรรณไมลุมพืชไมมี

ทอลำเลียง พืชมีทอทำเลยีงไรเมลด็ พืช

150,000.00 150,000.00 ปรับปรุงและพัฒนาสวนพฤกษศาสตรเพชร

วนาลัยโดยการจัดตกแตงตนไม จดัหาพรรณ

ไมประเภทตางๆ มาปลูกในพ้ืนท่ีสวน

พฤกษศาสตรเพชรวนาลัยเพ่ือปนแหลง

เรียนรูสำหรับนักเรยีน นักศึกษา บุคคล

ท่ัวๆๆป ชนิด ประเภท พรรณไมตางๆ บาง

ชนิดเปนพรรณไมหายาก เพ่ือเปนแหลง

เรียนรู 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เมลด็เปลือย และพืชดอก   มาปลกูใน

พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบสวนพฤกษศาสตร

เพชรวนาลัย เน่ืองจากสถานการณการ

แพรระบาดของไวรสัโคโรนา2019 ทำใหๆ

ไมสามารถดำเนินการตามแผนท่ีวางไวได  

4. เสนทางเดินภายในสวนพฤกษศาสตร

เพชรวนาลัยตอแยกออกมาจากเสนทาง

หลักเดมิเพ่ืองายตอการเขาถึง 1 ทางเดิน 

ดำเนินการจางจัดทำทางเดินโดยรอบ

บริเวณสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย 

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา2019 ทำใหๆไมสามารถ

ดำเนินการตามแผนท่ีวางไวได  

5. ปรับภูมิทัศนสวนพฤกษศาสตรเพชร

วนาลัยบรเิวณดานขางตึก 1 แหง จัดทำ

สวนหยอมดานหนาศูนยวิทยาศาสตร 

จำนวน 1 แกง เน่ืองจากสถานการณการ

แพรระบาดของไวรสัโคโรนา2019 ทำใหๆ

ไมสามารถดำเนินการตามแผนท่ีวางไวได      

กิจกรรมท่ี 14 การสำรวจและตดิตามการงอกของเมล็ดพันธุไมเดนในพ้ืนท่ีปาโปงสลอดเพ่ือการอนุรักษ  / 60,000 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1. เพ่ือจัดเก็บและรวบรวมเมล็ด

พันธุไมเดนในพ้ืนท่ีปาโปงสลอด  

2. เพ่ือศึกษาและติดตามการงอก

ของเมล็ดพันธุไมเดนในปาโปงส

สอด  

3. เพ่ือการศึกษาและเรียนรูพันธุ

พืชของนักศึกษาในปาเพ่ือการ

อนุรักษ    

  1. เชิงปริมาณ 

- จำนวนเมล็ดพันธุไมเดนท่ีพบในพ้ืนท่ีปา

ชุมชนโปงสลอด จ.เพชรบุรี อยางนอย

รอยละ 50 ของจำนวนพันธุไมในปาชุมชน

โปงสลอด สามารถเก็บรวบรวมพันธุไมท่ี

พ้ืนท่ีปาโปงสลอดไดเทาท่ีสามารถมัเมล็ด

พันธุท่ีออกดอกผลในชวงเดือนพฤษภาคม

ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ไดจำนวน  20  

ชนิด เปนชวงเวลาท่ีไมสามารถเก็บเมลด

พันธุ เพราะไมใชฤดูกาลของไม  

- การงอกของเมล็ดพันธุไมเดน ท่ีสำรวจ

พบในพ้ืนท่ีปาชุมชนโปงสลอด จ.เพชรบุรี 

นักศึกษาไดศึกษากระบวนการเพาะและ

สังเกตุการงอกของเมล็ดพันธุไมเดนท่ี

สำรวจพบในพ้ืนท่ีปาชุมชนโปงสลอด จ.

เพชรบุรี รอยละ 50 ของเมล็ดพันธุท่ีเก็บ

60,000.00 513,780.08 ไดอนุรักษพันธุกรรมพืชและฟนฟูพ้ืนท่ีปา

ชุมชนโปงสลอด 

ไดองคความรูท่ีสามารถ

นำไปใชประโยชนกับการ

เรียนการสอนเมล็ดพันธุุมี

อัตราการงอกแตกตางกัน 

บางชนิดไมงอก และบาง

ชนิดตองใชระยะเวลาการ

งอกคอนขางนาน บางชนิดมี

อัตราการเติบโตเร็วและบาง

ชนิดคอนขางชา  

1. เพ่ือจัดเก็บและรวบรวมเมล็ด

พันธุไมเดนในพ้ืนท่ีปาโปงสลอด  

2. เพ่ือศึกษาและติดตามการงอก

ของเมล็ดพันธุไมเดนในปาโปงสสอด  

3. เพ่ือการศึกษาและเรียนรูพันธุพืช

ของนักศึกษาในปาเพ่ือการอนุรักษ    
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

รวบรวมมา รอยละ 100 ของนักศึกษาช้ัน

ปท่ี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี นักศึกษาไดศึกษาและเพาะ

เมลด็พันธุและไดบันทึการงอกโดยทำเปน

โครงงานวิทยาศาสตร นักศึกษาตองเดิน

ทางเขามาทำงานในมหาวิทยาลยัคอนขาง

ลำบาก  

- คาใชจายของกิจกรรมเปนไปตามท่ีไดรับ

อนุมัติ 60,000 ยังดำเนินการเบิกจายไม

เสร็จสิ้น                 

กิจกรรมท่ี 15 การปรับปรุงคุณภาพดินโดยใชปูนขาวอินทรียและปุยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือท้ิงในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี วิทยาเขตโปงสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  156,600 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1.เพ่ือสนองพระราชดำริตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 2.เพ่ือปรับสภาพและ

ฟนฟูดินในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโปง

สลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอ

บานลาด จังหวัดเพชรบุรี  

3. เพ่ือนำสูตรปุยและปูนขาวไปใช

ในสวนพฤกษศาสตร ศูนยเรยีนรู

เกษตรผสมผสานตามแนว

พระราชดำริและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

  1.ปูนขาวอินทรียจากวัสดเุหลือใชทาง

การเกษตร เชน เปลือกไขและเปลอืกหอย 

และปุยชีวภาพจากมูลสัตวและมลูไสเดือน 

จำนวน 2 สูตรพรอมใช ไดสูตรปุยและปูน

ขาว จำนวน 2 สูตร  เน่ืองจากติดปญหา

การแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหการ

วิเคราะหในหองปฏิบัติการทำไดยาก จึง

ทำใหผลการวิเคราะหเกิดความลาชา  

2. พ้ืนท่ีไดรับการปรับปรุงคณุภาพดิน 

จำนวน 6 ไร อยูระหวางดำเนินการ รอผล

การวิเคราะหคณุภาพดิน  

3. การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารหรือ 

Proceeding/การนำเสนอผลงานวิจัยใน

การประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

จำนวน 1 ผลงาน กำลังดำเนินการ 

เน่ืองจากรอผลการวิเคราะหจาก

หองปฏิบัติการ เน่ืองจากสถานการณโค

วิด-19 ทำใหผลการทดลองใน

หองปฏิบัติการทำไดลาชา  

4. ความพึงพอใจและการนำไปใช

ประโยชนของชุมชน รอยละ 80 ยงัไม

สามารถดำเนินการได เน่ืองจาก

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

ไมสามารถลงชุมชนได  

5. จำนวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ 

156,600.00 96,200.00 1. ไดจำนวนสตูรปุยและปูนขาว  ไดความรูในการหมักปุย ทำ

ปูนขาว และวิเคราะหธาตุ

อาหาร  
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

จำนวน 1 รายวิชา มีการบูรณาการกับ

รายวิชา นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม วิจัย

วิทยาศาสตร และโครงงานวิทยาศาสตร 

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

ทำใหการทดลองลาชา  

6. คุณภาพของดินในพ้ืนท่ี ไดแก ปริมาณ

ธาตุอาหารในดิน (NPK) เพ่ิมข้ึน รอยละ 

50 อยูระหวางดำเนินการ รอผลการ

วิเคราะหในหองปฏิบัติการ สถานการณ

การแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหการ

วิเคราะหผลในหองปฏิบัติการทำได

ลำบาก  

โครงการท่ี  24  โครงการยกระดบัคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาหองสมุดและหองเด็กเล็กโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนเพ่ือการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ / 430,000 บาท / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

     1. ทำการสำรวจ ติดตามและประเมินผล ซึ่ง

สำรวจสภาพแวดลอมของหองสมดุโรงเรียน

โดย ประสานงานผานขอความกลุมไลนและ

โทรศัพท ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานดังน้ี  

     1.1 หองสมุดของไมมีการลงทะเบียน

หนังสือ 

     1.2 หนังสือไมตรงกับความตองการ 

(หนังสือสำหรับเด็ก) 

     1.3 บุคลากรผูปฏิบัติงานหองสมุดขาด

ความรู และทักษะดานการจัดการและ

ดำเนินงานหองสมดุ  

     1.4 ช้ันหนังสือท่ัวไปและตูหนังสือ

พระราชทาน ไมเพียงพอ 

     1.5 ขาดกิจกรรมสงเสริมการอานและ

การใชหองสมุด 

   1.6 มียุวบรรณารักษท่ีมคีวามแตกตางกัน

ชวงช้ัน  

 

2. การพัฒนาหองสมุด 

สำนักวิทยบริการฯ รวมกับสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรฯ 

โดยมีการลงพ้ืนท่ีไปจัดหองสมุดโรงเรียนให
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เหมาะแกการเรียนรู ซึ่งการลงพ้ืนท่ีพัฒนา

หองสมุดมดีังน้ี  

  ๑. การปรับปรุงหองสมุด สำนักวิทย

บริการฯ ไดสงบุคลากรไปชวยปรบัปรุง

หองสมุด เชน การ 

จัดหมวดหมูหนังสือตามหลัก

บรรณารักษศาสตร การจดัระบบช้ันหนังสือ 

จัดมุมหนังสือ เปนตน ใหแกโรงเรยีน 

ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 4 โรงเรียน 

ดังน้ี 

1. ศูนยการเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน

บานอินทรีอาสา (บานปาเกอะญอ) ตำบลปา

เด็ง อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

2. ศูนยการเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน

บานคีรีลอม ตำบลชางแรก อำเภอบาง

สะพานนอย จังหวัดประจวบครีีขันธ  

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานปา

หมาก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามรอยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร

ปาละอู ตำบลหวยสัตวใหญ อำเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

3 การพัฒนาหองเด็กเล็ก  

     มีการจัดทำและจดัหาสื่อการเรียนรู 

พรอมตกแตงพ้ืนท่ีศูนยเด็กเล็ก (สาขาวิชา

ปฐมวัย คณะครุศาสตรเปนผูดำเนินการ) 

 

4 กิจกรรมสงเสรมิการอาน 

 มีการกำหนดตารางการสงเสริมการอานใน

การจัดกิจกรรม “สิ่งแวดลอมเพ่ือการอาน” 

เพ่ือเปนตัวอยางในการเรียนรู การสรางองค

ความรูในเรื่องสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนการ

พัฒนาความรูของเด็กนักเรียน คร ูใน

โรงเรียน ตชด. แตเน่ืองดวยภารกิจของ

โรงเรียนและ  

สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโค
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

โรนา-19 จึงไมสามารถลงพ้ืนท่ีดำเนิน

กิจกรรมได 

5. การทำสื่อการเรียนการสอนในการ

สงเสริมการอาน 

    อยูระหวางการจางดำเนินงาน 

โครงการท่ี 25 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาทักษะการนำเสนอสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร  / 14,100 บาท / คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการออกแบบ

สื่อเพ่ือการนำเสนอสำหรับ

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการนำเสนอ

สำหรับนักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร 

1. นักศึกษา

สาขา

คอมพิวเตอร

ช้ันปท่ี 3-5 

ไดรับการ

พัฒนารอยละ 

>= 80 

2. นักศึกษา

สาขา

คอมพิวเตอร

ช้ันปท่ี 3-5 

เขารวม

โครงการมี

ผลสัมฤทธ์ิดาน

การนำเสนอ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 

>=80 

1. นักศึกษา

สาขา

คอมพิวเตอรช้ัน

ปท่ี 3-5 ไดรับ

การพัฒนารอย

ละ  80 

2. นักศึกษา

สาขา

คอมพิวเตอรช้ัน

ปท่ี 3-5 เขารวม

โครงการมี

ผลสัมฤทธ์ิดาน

การนำเสนอ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 

80 

1.  เชิงปริมาณ 

     - จำนวนนักศึกษาเขารวม     

เปาหมาย 60 คน ผลการดำเนินงาน 80 

คน 

2. เชิงคุณภาพ 

     - นักศึกษามีทักษะในการออกแบบสื่อ

เพ่ือการนำเสนอ  เปาหมาย >= 80%   

ผลการดำเนินงาน รอยละ 80 

3. เชิงเวลา 

    - ระยะเวลาในการจัดอบรม เปาหมาย 

1 วัน ผลการดำเนินงาน 1 วัน  

4. เชิงงบประมาณ 

   - สามารถใชงบประมาณจัดทำโครงการ

ตามจำนวน เปาหมาย 14100 ผลการ

ดำเนินงาน 14100 บรรลุ รอยละ 100 

8. งบประมาณ  ไดรับจัดสรรงบประมาณ

แผนดิน 14,100 บาท งบประมาณรายได 

-- บาท เบิกจายจริง 14,100 บาท 

คงเหลือ -- บาท 

14,100.00 14,100.00 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาทักษะการนำเสนอสำหรับ

นักศึกษาคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถนำความรู

ไปใชในการออกแบบการนำเสนอผลงาน 

จากการฝกประสบการในสถานศึกษา 

นักศึกษาสามารถนำความรู

ท่ีไดรับไปพัฒนารูปแบบการ

นำเสนอดานงานวิจยัเพ่ือ

นำเสนอในเวทีระดับชาต ิ 

 

 

ระหวางดำเนินการเกิดสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 ยังมีการ

ระบาดอยู และนักศึกษาท่ีเขาอบรม

บางคนขาดเครื่องมือในการทำงาน

ในการออกแบบดานการนำเสนอ 

 

 

เน่ืองจากสถานการณการ

ระบาด โควิ-19 ยังคงมีอยู 

หากมีการใชหองปฏิบัติการ

ควรกำหนดจำนวนนักศึกษา

ในการเขาอบรม 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการนักศึกษาครูคอมพิวเตอรและยกระดับการเรียนรูดานการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  / 84,680 บาท / คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 4.1 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาการนักศึกษาครูคอมพิวเตอร 

 4.2 เพ่ือพัฒนาครูตนแบบดาน

งานวิชาการ 

 4.3  เพ่ือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม

การเรยีนรูดานการวิเคราะหของ

นักเรียนในระดับการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

1. ครูตนแบบ

นวัตกร(ครู

เพชรนวัตกร) 

ดานงาน

วิชาการ รอย

ละ >= 65 

2. จำนวนสื่อ

หรือนวัตกรรม

ในการ

1. ครูตนแบบ

นวัตกร(ครูเพชร

นวัตกร) ดาน

งานวิชาการ 

รอยละ 80 

2. จำนวนสื่อ

หรือนวัตกรรม

ในการยกระดับ

การเรยีนรูดาน

1. เชิงปริมาณ 

     - จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมในการ

ยกระดับการเรียนรูดานการคิดวิเคราะห 

เปาหมาย 3 ช้ิน ผลการดำเนินงาน 5 ช้ิน 

     -  จำนวนงานวิจัย/บทความวิจัยท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือนำเสนอในเวที

ระดับชาตหิรือนานาชาติ เปาหมาย 10 

เรื่อง ผลการดำเนินงาน 10 เรื่อง 

     - ครูพ่ีเลี้ยงหรือครูประจำการมี

84,680.00 37,860.00 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการนักศึกษา

ครูคอมพิวเตอรและยกระดับการเรียนรูดาน

การวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถ

นำความรูไปประยุกตใชในการพัฒนา

นวัตกรรมดานการยกระดับการเรยีนรูดาน

นักศึกษาสามารถนำความรู

ท่ีไดรับไปพัฒนานวัตกรรม

ดานการยกระดับการเรียนรู

ดานการวิเคราะหของ

นักเรียนในระดับการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

บทความวิจัยเพ่ือนำเสนอใน

เวทีระดับชาติ  

ระหวางดำเนินการเกิดสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 ข้ึนทำใหการ

ดำเนินการในการติดตามการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือลงสูในการนำไปใชไม

สามารถทำตอได 

 

  

นักศึกษาสามารถนำผลการ

พัฒนานวัตกรรมไปปรบัใชใน

การสรางสื่อการเรียนรูในชวง

การฝกปฏิบัติการสอน 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ยกระดับการ

เรียนรูดานการ

คิดวิเคราะห 

>=3 

3. จำนวนสื่อ

หรือนวัตกรรม

หรือผลงาน

สรางสรรคของ

นักศึกษาและมี

เอกสารรับรอง

การนำไปใช

ประโยชน 

>=3 สื่อ/

นวัตกรรม 

4. จำนวน

งานวิจัย/

บทความวิจัยท่ี

ไดรับการ

ตีพิมพหรือ

นำเสนอในเวที

ระดับชาตหิรือ

นานาชาติ>=1

0 เรื่อง  

5. ครูพ่ีเลี้ยง

หรือครู

ประจำการมี

บทความวิจัยท่ี

ไดรับการ

ตีพิมพหรือ

นำเสนอในเวที

ระดับชาตหิรือ

นานาชาติ 

>=3 เรื่อง 

การคิดวิเคราะห 

5 

3. จำนวน

งานวิจัย/

บทความวิจัยท่ี

ไดรับการตีพิมพ

หรือนำเสนอใน

เวทีระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

10 เรื่อง  

4. ครูพ่ีเลี้ยง

หรือครู

ประจำการมี

บทความวิจัยท่ี

ไดรับการตีพิมพ

หรือนำเสนอใน

เวทีระดับชาติ

หรือนานาชาติ 3 

เรื่อง 

5. จำนวน

ผลงานท่ีไดรับ

รางวัล 6 รางวัล 

ประกอบดวย 

บทความระดับ

ดีเดน 3 รางวัล 

และนำเสนอ

ระดับดี 3 

รางวัล 

บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพหรอื

นำเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

เปาหมาย 3 เรื่อง ผลการดำเนินงาน 3 

เรื่อง 

    - จำนวนผลงานท่ีไดรับรางวัล   

เปาหมาย - ผลการดำเนินงาน 6 รางวัล 

2. เชิงคุณภาพ 

    - ครูตนแบบนวัตกร(ครูเพชรนวัตกร) 

ดานงานวิชาการ รอยละ 65 ผลการ

ดำเนินงาน รอยละ 80 

3. เชิงเวลา 

   -  ระยะเวลาในการจัดอบรม เปาหมาย 

4 วัน ผลการดำเนินงาน 4 วัน  

4. เชิงงบประมาณสามารถใชงบประมาณ

จัดทำโครงการตามจำนวน เปาหมาย 

84,680 ผลการดำเนินงาน 37,860 

8. งบประมาณ  ไดรับจัดสรรงบประมาณ

แผนดิน 84,680 บาท งบประมาณรายได 

-- บาท เบิกจายจริง 37,680 บาท 

คงเหลือ 46,880 บาท 

การวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและบทความวิจัย โดย

ไดจำนวนบทความวิจัยหรือนวัตกรรม

จำนวน 10 เรื่อง และไดรับรางวัล 6 รางวัล 

ประกอบดวย บทความระดับดีเดน 3 รางวัล 

และนำเสนอระดับดี 3 รางวัล 

 

กิจกรรมท่ี 3 ทักษะเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อการสอนอัจฉริยะดวยเทคโนโลยี AR สำหรับนักศึกษาครู  / 26,600 บาท / คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาการนักศึกษาคร ู

2. เพ่ือพัฒนาครูตนแบบดานการ

ออกแบบสื่อการสอน 

1. ครูตนแบบ

นวัตกร(ครู

เพชรนวัตกร) 

ดานการ

ออกแบบสื่อ

การสอน รอย

ละ >= 65 

2. จำนวนสื่อ

หรือนวัตกรรม

หรือผลงาน

สรางสรรคของ

นักศึกษาและมี

เอกสารรับรอง

การนำไปใช

ประโยชน 

>=3สื่อ/

นวัตกรรม 

1. ครูตนแบบ

นวัตกร(ครูเพชร

นวัตกร) ดาน

การออกแบบสื่อ

การสอน รอยละ 

80 

2. จำนวนสื่อ

หรือนวัตกรรม

หรือผลงาน

สรางสรรคของ

นักศึกษาและมี

เอกสารรับรอง

การนำไปใช

ประโยชน 1  

สื่อ/นวัตกรรม 

1. เชิงปริมาณ 

    - จำนวนนักศึกษาเขารวม   เปาหมาย  

30 คน ผลการดำเนินงาน 35 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

    - ครูตนแบบนวัตกร(ครูเพชรนวัตกร)  

ดานการออกแบบสื่อการสอน เปาหมาย 

>= 65% ผลการดำเนินงาน รอยละ 80 

3. เชิงเวลา 

   -  ระยะเวลาในการจัดอบรม เปาหมาย 

4 วัน ผลการดำเนินงาน 4 วัน  

4. เชิงงบประมาณ 

   - สามารถใชงบประมาณจัดทำโครงการ

ตามจำนวน เปาหมาย 26,600  ผลการ

ดำเนินงาน 22,400 บรรลุรอยละ 100 

26,600.00 22,400.00 ดำเนินการจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ทักษะเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อการ

สอนอัจฉริยะดวยเทคโนโลยี AR สำหรับ

นักศึกษาครู สาขาคอมพิวเตอร คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และไดมีครู

ประจำการท่ีเปนครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร เขารวมในการอบรมดวย และ

นักศึกษาสามารถนำความรูไปใชในการ

ออกแบบสื่อการสอนในรูปแบบสามมิติใน

การนำเสนอได  

 

 

 

 

 

 

    

นักศึกษาสามารถนำความรู

ท่ีไดรับไปออกแบบสื่อการ

สอนในรูปแบบภาพสามมิติ

เพ่ือใชในการสอนนักเรียน  

 

  

ระหวางดำเนินการเกิดสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 เริ่มมีการ

ระบาดรอบท่ีสาม ทำใหเปาหมาย

ของผูเขาอบรมท่ีเปนครูประจำการ

ไมสามารถเขารวมอบรมได 

เน่ืองจากสถานการณการ

ระบาด โควิ-19 ยังคงมีอยู 

หากมีการใชหองปฏิบัติการ

ควรกำหนดจำนวนนักศึกษา

ในการเขาอบรม 

โครงการท่ี 30 โครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ระดับตำบล (ศาสตรพระราชา) 

กิจกรรมท่ี 2 โครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขายการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีระดับตำบล / 276,300 บาท / สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

กิจกรรมยอย กิจกรรมปาชุมชนสู

การอนุรักษอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดาน

การวางแผนและพัฒนานวัตกรรม

เพ่ือสังคมใหแกบุคลากรในจังหวัด

และองคการปกครองสวนทองถ่ิน 

2. เพ่ือสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี พัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือสังคมระดับตำบล

และเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุร ี

3. เพ่ือสงเสรมิการสรางนวัตกรรม

ทางสังคมเพ่ือการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีนำรอง 

4. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมี

กิจกรรมท่ี 2 

การศึกษาดู

งานชุมชน

ตนแบบดาน

การจัดการ

และพ่ึงพา

ตนเอง 

ผูนำชุมชน 10 

คนท่ีสามารถ

ถายทอด

ความรูในการ

พัฒนาปา

ชุมชนใหคนใน

ชุมชนได  

กิจกรรมท่ี 3 

การสำรวจ

กิจกรรมท่ี 2 

การศึกษาดูงาน

ชุมชนตนแบบ

ดานการจดัการ

และพ่ึงพา

ตนเอง 

ไดผูนำชุมชนท่ี

ผานการศึกษาดู

งานและนำ

ความรูท่ีไดรับ

มาพัฒนาปา

ชุมชน  

 

กิจกรรมท่ี 3 

การสำรวจ

เสนทางเดินปา 

1. เชิงปริมาณ  

           - แผนแมบทชุมชนระดับตำบล 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการเสริม

เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาศักยภาพ

ผูนำชุมชนและคนในชุมชนเพ่ือจัดการ

และพ่ึงพาตนเองสอดรบักับกระแสการ

พัฒนา เปาหมาย 1 / ผลการดำเนินงาน 

1 

           - จำนวนภาคีเครือขาย 

เปาหมาย  3 / ผลการดำเนินงาน 3  

           - จำนวนศาสตรท่ีบูรณาการท่ี

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  เปาหมาย  2 / ผลการ

ดำเนินงาน 2 

2. เชิงเวลา  

          - ไตรมาสในการดำเนินงาน 

(กิจกรรมท่ี 2 การศึกษาดูงานชุมชน

276,300.00 128,260.00  ไดแผนแมบทระดับตำบล

ของตำบลหนองกะปุ 1 แผน 

  

สถานการณโควิด-19 ทำใหการ

ดำเนินกิจกรรมไมเปนไปตามแผนท่ี

วางไว ในบางกิจกรรมจำเปนตอง

เลื่อนออกไปกอนเพ่ือใหเหมาะสม

กับสถานการณ 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

รายไดเพ่ิม มีชีวิตความเปนอยูท่ีดี 

มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินของตัวเองอยางยั่งยืน 

เสนทางเดินปา 

-  

  

เสนทางเดินปา

ชุมชน  

ตนแบบดานการจัดการและพ่ึงพาตนเอง) 

เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส 3 

          - ไตรมาสในการดำเนินงาน 

(กิจกรรมท่ี 3 การสำรวจเสนทางเดินปา) 

เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส 3 

3.  เชิงงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร เปาหมาย 276,300 บาท / ผล

การดำเนินงาน 128,260 บาท 

 

***  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จำนวน 

276,300 บาท เบิกจาย 128,260 บาท 

คงเหลือ 148,040 บาท 

กิจกรรมท่ี 3 โครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขายการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีระดับตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  / 200,000 บาท / สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

1. เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดาน

การวางแผนและพัฒนานวัตกรรม

เพ่ือสังคมใหแกบุคลากรในจังหวัด

และองคการปกครองสวนทองถ่ิน 

2. เพ่ือสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี พัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือสังคมระดับตำบล

และเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัด

ประจวบครีีขันธ  

3. เพ่ือสงเสรมิการสรางนวัตกรรม

ทางสังคมเพ่ือการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีนำรอง 

4. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมี

รายไดเพ่ิม มีชีวิตความเปนอยูท่ีดี 

มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินของตัวเองอยางยั่งยืน 

การอบรม

พัฒนา

ศักยภาพผูนำ

ชุมชนเพ่ือการ

จัดทำแผน

แมบทระดับ

ตำบลไดผูนำ

ชุมชนท่ี

สามารถไป

ถายทอด

ความรูตอได

อยางนอย 30 

คน  

1. การอบรม

พัฒนาศักยภาพ

ผูนำชุมชนเพ่ือ

การจัดทำแผน

แมบทระดับ

ตำบล 

2. ไดผูนำชุมชน  

1. เชิงปริมาณ 

      - แผนแมบทชุมชนระดับตำบล 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการเสริม

เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาศักยภาพ

ผูนำชุมชนและคนในชุมชนเพ่ือจัดการ

และพ่ึงพาตนเองสอดรับกับกระแสการ

พัฒนา เปาหมาย  1  / ผลการดำเนินงาน 

1  

      - จำนวนภาคีเครือขาย  เปาหมาย 3   

/ ผลการดำเนินงาน 3 

      - จำนวนศาสตรท่ีบูรณาการท่ีพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ี เปาหมาย 2   / ผลการ

ดำเนินงาน 2 

      - รายวิชาท่ีบูรณาการกับการเรียน

การสอน เปาหมาย 1 โครงการ / ผลการ

ดำเนินงาน 1  

2. เชิงเวลา  ไตรมาสในการดำเนินงาน 

(การอบรมพัฒนาศักยภาพผูนำชุมชนเพ่ือ

การจัดทำแผนแมบทระดับตำบล) ไตร

มาส 3 ไตรมาส 3 

3. เชิงงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ

200,000.00 102,823.00 

 

ไดแผนแมบทระดับตำบล

ของตำบลในอำเภอปราณบุร ี 

1 แผน 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

จัดสรร เปาหมาย 200,000 บาท / ผล

การดำเนินงาน 102,823 บาท 

 

*** งบประมาณท่ีไดรับจดัสรร  จำนวน 

200,000 บาท เบิกจาย 102,823 บาท 

คงเหลือ 97,177 บาท 

โครงการท่ี 31 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสูมาตรฐานเกษตรอินทรียสำหรบักลุมเกษตรอินทรียจังหวัดเพชรบุรี  / 245,590 บาท /คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 1. เพ่ือสรางความมั่นคงทาง

รายไดของเกษตรกรผูทำเกษตร

อินทรีย 

 2. เพ่ือยกระดับคณุภาพอาหารสู

เชิงพานิช 

 3. เพ่ือพัฒนากลุมเกษตร

ปลอดภัยในจังหวัดเพชรบุร ี

 4. เพ่ือสงเสริมใหกลุมเกษตร

อินทรียจังหวัดเพชรบุรสีามารถ

บริหารจดัการไดอยางสมดลุ 

  1. ยกระดับคณุภาพอาหารสูเชิงพานิช

(เคลผงและแผน) เปาหมาย 2 ชนิด ผล

การดำเนินงาน ยกเลิกโครงการเน่ืองจาก 

สถานการณโควิท 

2. บูรณาการกับการเรียนรูรายรายวิชา

เกษตรอินทรียและอาหารปลอดภยั และ

วิชาการพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 

เปาหมาย 2 วิชา ผลการดำเนินงาน วิชา

ปญหาพิเศษทางเกษตรและพัฒนา

ผลิตภณัฑอาหาร (การอบรมเรื่องชองทาง

การตลาด) 

3. ครัวเรือนเปาหมายมรีายไดเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 15 เปาหมาย 30 ครัวเรือน ผลการ

ดำเนินงาน 30 ครัวเรือน 

4. จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

เปาหมาย 20 คน ผลการดำเนินงาน 20 

คน 

5. จำนวนผลิตภัณฑท่ีเกิดจากองคความรู

เปาหมาย 2 ผลิตภัณฑ ผลการดำเนินงาน 

ไมเปนไปตามเปาหมายยกเลิกโครงการ

เน่ืองจากสถานการณโควิท 

6. เกษตรกรรายไดเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอย

ละ 15 เปาหมาย รอยละ 15 ผลการ

ดำเนินงาน รอยละ 15 

245,590.00  กิจกรรมท่ี 1. การรับรองมาตรฐานคุณภาพ

อาหารปลอดภัยสูมาตรฐานอาหารอินทรีย 

(ชุดตรวจสารพิษตกคาสำหรับผัก-ผลไม)

(ยกเลิกโครงการเน่ืองจากสถานการณโควิท  

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มีนาคม 2564- 

พฤษภาคม2564) 

กิจกรรมท่ี 2. การแปรรูปเคลผงและอบ

กรอบและถายทอดเทคโนโลยี (ยกเลิก

โครงการเน่ืองจากสถานการณโควิท  17 

เมษายน 2564)  

กิจกรรมท่ี 3.เทคนิคการขายของและตลาด

ออนไลน(ดำเนินการแลว วันท่ี 23 มีนาคม 

2564) 

องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 1. เทคนิค/ชอง

ทางการขายของ/สินคา

ออนไลน ผาน ไลน เฟสบุคค 

และการไลฟสดขายสินคา 

 

เน่ืองจากการอบรมและการ

ดำเนินการอยูในชวงสถานการณโค

วิทสงผลทำใหกิจกรรมตางๆตอง

เลื่อนและยกเลิกโครงการ สงผลให

กิจกรรมไมเปนไปตามเปาหมายท่ี

วางไว 

 

 

กิจกรรมท่ี 2 โครงการตอเน่ืองศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี  / 930,023 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

 1. เพ่ือเปนสถานท่ีสำหรับการ

ถายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

สูชุมชน 

 2. เพ่ือเปนตนแบบ แหลงวัตถุดิบ 

และปจจยัในการผลิตสินคา

เกษตรสำหรับเกษตรกรในพ้ืนท่ี

ใกลเคียง 

 3. เพ่ือเปนแหลงฝก

ประสบการณวิชาชีพสำหรับ

นักศึกษาและผูท่ีสนใจ 

  1.  นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีนำมาใช

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติการเกษตร

ไมนอยกวา เปาหมาย 3 เทคโนโลยี/

นวัตกรรม ผลการดำเนินงาน 3 นวัตกรรม 

ไดแก  

     1) นวัตกรรมโตะปลูกอัจฉริยะ 

     2) การใชเปลือกมะนาวผงเสรมิใน

อาหารเลี้ยงไกไข 

     3) ระบบใหน้ำและพรางแสงอัตโนมัต ิ

2. สินคาทางการเกษตรท่ีปลอดภยัตอ

ผูบริโภคไมนอยกวา เปาหมาย 5 ชนิด ผล

การดำเนินงาน มากกวา 5 ชนิด โดย

แบงเปนกลุม ๆ ไดดังน้ี  

   1) ไกไข  

   2) ผัก (กรีนโอค เรคโอค บัตเตอรเฮด 

คอส ผักกาดหอม ตนหอม ผักชี 

ผักกาดขาว กวางตุง  มะเขือเทศเชอรี 

ฯลฯ 

   3) เห็ด (เห็ดฟาง เห็ดนางฟา เห็น

นางรม)  

   4) ไมผล เชน กลวยหอม ฝรั่ง 

3. จำนวนการเขาศึกษาดูงาน/และการใช

ประโยชนจากศูนยไมนอยกวา เปาหมาย 

10 ครั้ง ผลการดำเนินงาน มากกวา 10 

ครั้ง (ประมาณ 500 คน) เชน  

   1) การศึกษาดูงานของเกษตรกร

สมาชิก ธกส.  

   2) การอบรมโครงการรูรักสามัคคี 

(วิศวกรสังคม)  

   3) การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางอาชีพ

เสรมิ UBlsClubช้ีชองรวยชวยนักศึกษา  

   4) การดูงานจากกลุมผูท่ีสนใจการทำ

เกษตรอินทรีย ท้ังแบบ onsite และ 

online  

   5) การฝกปฏิบัติในแปลงสำหรบัผูท่ี

สนใจการปลูกผักอินทรีย 

4. จำนวนเศษเหลือท้ิงจากศูนยฯ ลดลง

  สรุปผลดำเนินงานกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมฐาน

การผลิตไกไขการเสริมเปลือกมะนาวสำหรับ

การเลีย้งไกไข เพ่ือเปนนวัตกรรมทางเลือก

การผลิตไขเพ่ือสุขภาพ ไดดำเนินการจัด

กิจกรรมการเลี้ยงไกไขมาตั้งแตตน

ปงบประมาณในไตรมาสแรก และจนถึงไตร

มาส ณ ปจจุบัน มีการเบิกจายเพ่ิมเติมเปน

ยอดเงินท้ังสิ้น 144,052 บาท โดยมีการ

ดำเนินการเลี้ยงรวมกับ  

- การเรียนการสอนวิชาปญหาพิเศษทางสัตว

ศาสตร : ผลการเสรมิผงเปลือกมะนาวตอ

คุณคาทางโภชนะ อายุการเก็บรักษา และ

ปริมาณคอเลสเตอรอลในไขแดง   

- การวิจัย ผลการเสรมิผงเปลือกมะนาวตอ

สมรรถภาพการผลิตไขและระดับฮอรโมน

คอรติซอล 

- เปนแหลงฝกประสบการณของนักศึกษา

สัตวศาสตรช้ันปท่ี 4 จำนวน 6 คน 

ระยะเวลา 4 สัปดาห ช้ันปท่ี 3 จำนวน 1 

คน ระยะเวลา1 สัปดาห และนักศกึษาสาขา

เกษตรศาสตร จำนวน 2 คน ระยะเวลา 3 

วัน 

- เปนแหลงศึกษาดูงานตอยอดอาชีพ ใหกับ

กลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงไก /สมาชิกของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรจังหวัดเพชรบุรี / กลุมเกษตร

อินทรียชะอำ / กลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ใน

โครงการรูรักสามัคคี ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฎเพชรบุรี / พอคาจำหนายไขสดเขต อ.

ชะอำ 

1. ผงเปลือกมะนาวสามารถ

ลดระดับความเครยีดในสัตว

ได 

2. ผงเปลือกมะนาวมีผลทำ

ใหระดับคอเลสเตอรอลรวม 

(Total cholesterol) สูง 

แตยังคงตองศึกษาตอใน

ปงบประมาณตอไปวา 

Total cholesterol สูง น้ัน

มาจาก LDL คือ ไขมันท่ีไมดี 

เพ่ิมโอกาสการเกิดการสะสม

ของไขมันบนผนังหลอด

เลือด เกิดหลอดเลือดแข็ง

หรือตีบ หรือHDL เปนไขมัน

ชนิดดีจะชวยในการลดการ

เกาะตัวของไขมันบนหลอด

เลือด ลดความเสี่ยงตอการ

เกิดโรคเสนเลือดหัวใจ 

1. ปญหาการเบิกจายลาชา 

เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 ทำ

ใหตองมีการปฏิบัติงานท่ีสลับเวรกัน

มาทำงานสงผลตอการสงงานตอกัน 

และเปนเหตุใหเบิกจายลาชากวาท่ี

ควรจะเปนหรือไดรับเครดติคอนขาง

นาน ตองแกไขโดยใชการสำรองจาย

ไปกอน 

2. ปญหาของราคาสินคาเกษตร 

โดยเฉพาะอาหารสัตว เพ่ิมข้ึนเปน

ในระยะกระชัดชิด ทำใหตองมีการ

บันทึกเพ่ือขอปรับรายละเอียดราคา

อาหาร สงผลใหการเบิกจายลาชา

ออกไปกวากำหนด 

 

ควรทำแผนระยะยาวของศูนย 

เพ่ือเปาหมายท่ีชัดเจน 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

อยางนอย เปาหมาย 60% ผลการ

ดำเนินงาน อยูระหวางการรวบรวมผล

การดำเนินการขอมลูฐานการเรียนรูท่ีมี

การนำเศษเหลือท้ิงไปใชประโยชน เชน - 

ฐานการเรยีนรูผักยกโตะ มีการนำเศษผัก

ท่ีไดจากกาตดัแตงไปใชทำปุยหมักและน้ำ

หมักชีวภาพ เพ่ือนำกลับมาใชในฐานการ

เรียนรู- ฐานการเรยีนรูเทคโนโลยกีารผลิต

เห็ด มีการนำกอนเช้ือเห็ดเกาไปทำปุย

หมัก- ฐานการผลิตไกไข มีการนำไขไกท่ี

ไมไดคณุภาพ เชน เปลือกบาง บุบ มาเปน

ปุยในการปลูกฝรั่งพันธุกิมจู นำมาทำ

ฮอรโมนไข และจุลินทรียสังเคราะหแสง  

มูลนำมาหมักเปนปุย เปนตน 

5. ผลงานวิจัยท่ีเผยแพรท่ีไดจาก

การศึกษาในศูนยฯอยางนอย เปาหมาย 3 

บทความวิจัย ผลการดำเนินงาน มากกวา 

3 บทความ เชน 

    1) การเลี้ยงปลานิลแบบลดตนทุน 

(การเจรญิเติบโตแบบชดเชย , 

compensatory growth)  

    2) ผลการเสริมผงเปลือกมะนาวใน

อาหารไกไขตอสมรรถภาพการผลติไขและ

ปริมาณคอรตซิอล  

    3) ผลของชวงอายุการตัดตอการ

เจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบ

ทางเคมีของหญาหวานท่ีปลูกในชุดดิน

เพชรบุรี  

    4) ผลของระดับโปรตีนในอาหารขน

ตอสมรรถภาพการผลิตโคนมลูกผสมโฮลน

สไตนฟรีเช่ียนเพศผูระยะหลังหยานม  

    5) การยอยไดของพืชอาหารสตัวใน

แพะเน้ือลูกผสมบอรแองโกลนูเบียนโดย

วิธีใชสารบงช้ี  

    6) ผลการใชหญาเนเปยรปาดชอง 1 

ในอาหารผสมเสร็จตอสมรรถภาพการ

ผลิตของแพะเน้ือเพศเมีย  
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

    7) ผลของจุลินทรียสังเคราะหแสงจาก

แหลงน้ำตาง ๆ ตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลติของกวางตุงฮองเต  

    8) ผลของกากผงชูรสตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลดักรี

นโอคท่ีปลูกในกระถาง 

6.  การบูรณาการใชในการเรยีนการสอน

จากการปฏิบัติงานในศูนยอยางนอย 

เปาหมาย 5 วิชา ผลการดำเนินงาน 

มากกวา 5 วิชา ไดแก 

     1) ปฐพีวิทยาเบ้ืองตน  

     2) การผลิตผัก 

     3) การผลิตเห็ด  

     4) การจัดการสวนไมผล 

     5) วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

     6) หลักพืชศาสตร 

     7) ฝกประสบการณวิชาชีพ

เกษตรศาสตร  

     8) ปญหาพิเศษทางการเกษตร 

9) การผลิตสัตวปก 

10) การจัดการพืชอาหารสัตว  

11) การเพาะขยายพันธุสตัวน้ำ 

12)เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

13) สาหรายเศรษฐกิจ 

14) ปญหาพิเศษทางเพาะเลีย้งสัตวน้ำ 

      สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมท่ี 2  

กิจกรรมฐานเทคโนโลยีการผลิตเหด็ การ

ผลิตเห็ดเศรษฐกิจจากวัสดเุหลือใชทาง

การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี  

ได เทคโนโลยีการใหน้ำเห็ดโดยใชไทมเมอร

ตั้งเวลาการใหน้ำอัตโนมตัิเปนเวลา 5 นาที/ 

ครั้ง วันละ 4 ครั้ง มีการผลติเหด็ดงัน้ี 1. 

เห็ดนางรมดำ เหด็ภูฐาน เหด็หูหนู และเหด็

ฟาง 

2. ผลผลิตเห็ดสด จำนวน 2 ชนิด (นางรมดำ

และเหด็ภูฐาน) ชนิด ๆ ละ 40 กิโลกรัม ๆ 

1. มีเทคโนโลยีท่ีนำมาใชใน

การผลิตเห็ด คือ การใช

เทคโนโลยีในการน้ำเห็ดดวย

ระบบการติดตั้งไทมเมอรให

น้ำ 

องคความรูท่ีได สามารถให

น้ำไดสม่ำเสมอ ตรงเวลา 

และประหยดัแรงงานในการ

ใหน้ำเห็ด 

2. การใชกอนเห็ดเกามา

ผสมกับข้ีเลื่อยใหมไดใน

ปญหาท่ีพบคือ แรงงานนอย การ

ดำเนินกิจกรรมของโครงการเปนงาน

คอนขางหนัก ใชท้ังแรงงานคน และ

เครื่องมือและเปนงานตอเน่ือง จึง

จำเปนตองมีแรงงานท่ีเพียงพอและ

สม่ำเสมอตลอดท้ังแรงงานตองมี

ทักษะในการใชเครื่องมือและ

อุปกรณ และประสบการณในการ

เพาะเหด็ตาง ๆ จึงจะไดผลสำเร็จ

ตามเปาหมาย 

กิจกรรมของฐานฯ ควรมี

เจาหนาท่ีเฉพาะดำเนิน

กิจกรรม และงบประมาณใน

การซอมบำรุงเครื่องมือ 

ครุภณัฑเพราะบางรายการ มี

การใชงานมา 7 ป แลว และ

บางรายการมีการชำรดุ

เสียหาย ควรมีงบประมาณใน

การซอมแซม จึงสามารถ

ดำเนินกิจกรรมเปนแหลง

เรียนรูและสรางรายไดใหกับ



75 

 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ละ 50 บาท รวมเปนเงิน 4,000 บาท 

3. เห็ดหูหนู ขายสงราคาไมแนนอนข้ึนกับ

ราคาตลาด (กกละ 25-45 บาท) ได 40 กก. 

เฉลี่ย กก. ละ 35 บาทเปนเงิน 1,400 บาท

4. เห็ดฟาง (ไดทำเหด็ฟางกองเตี้ย จำนวน 

20 กอง)แตละกองใหผลผลิตเฉลี่ย250 กรัม 

รวมเปน 5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 120 บาท 

เปนเงิน 600 บาท ลดเศษเหลือจากฐานการ

เรียนรูเทคโนโลยีการผลิตเห็ด ไดรอยละ 98 

ดังน้ี 

1. กอนเห็ดเกา รอยละ 80 ซึ่งนำกลับมา

เพาะเหด็ไดอีกครั้งโดยการนำมาเปน

สวนผสมกับข้ีเลื่อยใหมในการเพาะเห็ดไดใน

อัตราสวน 2 : 3 (กอนเช้ือเกา : ข้ีเลื่อยใหม)

2. กอนเสีย (ปนเปอนเช้ือราอ่ืน และเสนใย

ไมเดิน) และ กอนเหด็เกา ท่ีมีการปนเปอน 

และมเีช้ือราท่ีเปนศัตรูเหด็ รอยละ 20 นำมา

ทำปุยหมัก (นำมาผสมกับวัสดุอ่ืน ๆ เชน

ฟางขาวหลังจากการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย 

ปุยคอก เศษพืช และวัชพืช หญาตาง ๆ) 

หมักนานประมาณ 2 เดือนนำมาใช

ประโยชนใสตนไมและแปลงปลูกพืชได 3. 

อีกประมาณรอยละ 2 จะเปนถุงพลาสติกท่ี

ใชบรรจุกอนเช้ือเห็ด ยอยสลายชา กำจัด

โดยนำไปท้ิงในถังขยะเทศบาล 

อัตราสวน 2 : 3 

3. การทำเห็ดฟางกองเตี้ย 

มหาวิทยาลยัไดอยางตอเน่ือง 

      สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม

ฐานแปลงตนแบบการผลิตกลวยหอมทอง

(แปลงกลวยแฟลตA) 

ดำเนินการผลติกลวยหอมทองปลอดภัย 

และมรีายไดจากการจำหนายผลผลิต  

การผลิตกลวยหอมทอง

คุณภาพ 

  

      สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม

ฐานการใชประโยชนจากขยะอินทรียเพ่ือ

การผลิตปุยคอกครบ 

ดำเนินการผลติปุยอินทรียจากเศษเหลือท้ิง

ภายในศูนยเรียนรู เชา ตนกลวย ผักตบชวา 

เปนตน และผลิตปุยอินทรยีอัดเมด็  

การผลิตปุยอินทรยีอัดเม็ด พ้ืนท่ีในการข้ึนกองปุยหมักไม

เพียงพอ  

ควรมีการจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม

ใหเพียงพอตอการผลิตปุยหมัก

และสะดวกตอการปฏิบัติงาน  
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

      สรุปลผลการดำเนินงานกิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมฐานการผลิตพืชโตไว  

ไดดำเนินปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยการยกรอง และ

จัดวางระบบน้ำเพ่ือเตรยีมการปลกูพืชได

เสร็จสิ้น  

 พ้ืนท่ีฐานการผลติพืชโตไวไดถูกปรบั

เพ่ือใชในการดำเนินงานของ

โรงเรือนปลูกกัญชา สงผลให

กิจกรรมของฐานเรียนรูดำเนินการ

ไมครบถวน 

ขอเสนอแนะ 

 

      สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรม

ฐานไมผลเศรษฐกิจเมืองเพชรอัจฉริยะ 

ดำเนินการผลติไมผลเศรษฐกิจเมอืงเพชร 

ไดแก กลวยหอมทอง ชมพูเพชรสายรุง ฝรั่ง 

ลำไย ตระไคร เปนตน และมรีายไดจากการ

จำหนายผลิตภัณฑของฐานเรียนรูเกิดข้ึน  

การผลิตไมผลเศรษฐกิจเมือง

เพชร ไดแก การใหน้ำ การ

จัดการโรคแมลง การ

ควบคุมทางพุม เปนตน  

พ้ืนท่ีในการดำเนินงานถูก

ปรับเปลีย่นเพ่ือนำไปใชในกิจกรรม

อ่ืนทำใหกิจกรรมบางอยาง

ดำเนินการไดไมครบถวน และไดรบั

การจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ิมท่ีใกลเคียงกับ

ฐานการผลิตไมผลเศรษฐกิจเมือง

เพชรจึงจำเปนตองมีการปรับเพ่ือให

กิจกรรมของฐานไมผลเศรษฐกิจ

เมืองเพชรสอดคลองกันกับท่ีท่ีไดรบั

มอบหมายใหม  

 

      สรุปผลดำเนินงานกิจกรรมท่ี 7 ฐานผักยก

โตะและแปลงตนแบบการผลติพืชอินทรีย

ตามมาตรฐาน SCE-PGS การใหน้ำหมัก

ชีวภาพสูตรตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมคณุภาพผลผลิต

ผักในระบบอินทรยี 

 มีการดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

เน่ืองจากแปลงรวบรวมไมผลเพ่ือการเรยีน

การสอนรายวิชาการผลิตไมผล ไดถูก

ปรับเปลีย่นเพ่ือใชเปนสถานท่ีสำหรับปลูก

สรางโรงเรือนปลูกกัญชา และปรบัเปลี่ยน

เปนพ้ืนท่ีทดแทนแปลงไมผลเศรษฐกิจเมือง

เพชรอัจฉริยะ ทำใหไมมีพ้ืนท่ีสำหรับจัดการ

เรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ จงึไดขอ

ปรับเปลีย่นงบประมาณบางสวนมาใช

สำหรับการปรับปรุงแปลงรวบรวมพันธุไมผล 

โดยจะเปนการปลูกในวงบอซีเมนต  

การรวบรวมพันธุไมผลใน

พ้ืนท่ีจำกัด โดยการปลูกใน

วงบอซีเมนต และการใช

ระบบน้ำอัตโนมัต ิ

การปรับเปลี่ยนการใชประโยชนใน

พ้ืนท่ี รวมท้ังการตัดสินใจโดยไม

ศึกษาขอมูลบริบทอยางละเอียด ทำ

ใหกิจกรรมไมสามารถดำเนินการ

อยางตอเน่ืองได .. 

ควรมีนโยบายการใชประโยชน

ในพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน 

      สรุปผลดำเนินงานกิจกรรมท่ี 8 ฐานผักยก

โตะกางมุง การพัฒนาโตะปลูกผัก 

มีการจัดทำนวัตกรรมโตะปลูกอัจฉริยะ โดย

ใชพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) มี

การทำงานของปมน้ำภายใต

สภาวะท่ีกำหนด ทำให

ประหยดัน้ำ และพืชทดสอบ 

(กรีนโอค) มีการเจริญเติบโต

ระบบท่ีทำเปนครุภณัฑ ทำใหไม

สะดวกในการเบิกจายงบประมาณ 

กิจกรรมฐานเกษตร

อินทรียSDGs PGS การปลุก

ผักสลัดดวยระบบ loTการให

น้ำและพรางแสงอัตโนมตัิ  
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เซนเซอรควบคุมการเปดไฟ การใหน้ำแบบ

อัตโนมัติ ภายใตเง่ือนไขของอุณหภูมิเหนือ

ยอดพืช  และความช้ืนในดิน รวมท้ังระบบ

จะสั่งการใหปมน้ำทำงานเฉพาะเวลา

กลางวันเทาน้ัน ขณะน้ีกำลังเขียนบทความ

สำหรับตีพิมพเผยแพร 

ดีกวาผักท่ีปลูกบนโตะปกติ  

 

      สรุปผลดำเนินงานกิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมฐาน

การผลิตสาหรายทะเลในโรงเรือนฯ  

ไดดำเนินการศึกษาทดลองเลี้ยงสาหรายพวง

องุน โดยการใชน้ำเค็มเขมขน จากนาเกลือ  

และ การใชเกลือน้ำทะเลผงผสมข้ีแดดนา

เกลือ มาใชในการเลี้ยงสาหราย เพ่ือทดแทน

น้ำทะเลธรรมชาติ  เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การแกปญหาในสภาวะท่ีคณุภาพน้ำทะเล

ธรรมชาตไิมเหมาะสมตอการเลี้ยงสาหราย  

1. ทราบถึงระดับน้ำเค็มนา

เกลือท่ีเหมาะสมตอการเลีย้ง

สาหรายทะเลเพ่ือทดแทน

การใชน้ำทะเลสำหรับการ

เลี้ยงในโรงเรือนคือท่ีระดับ

ความเค็ม 25 ppt  จากการ

ใชน้ำนาเกลือท่ีความเคม็ 

150 ppt มาเจือจาง และ

เลี้ยงแบบเติมอากาศ จะได

ผลผลติสาหราย ใกลเคียง

กับการใชน้ำทะเลธรรมชาต ิ

2. ทราบถึงระดับของการ

เสรมิข้ีแดดนาเกลือ รวมกับ

การใชเกลือน้ำทะเลผงท่ีใช

ในการเลี้ยงสาหราย โดยท่ี

ระดับความเคม็  28-30 ppt  

การเสริมข้ีแดดนาเกลือ 

ระดับ 15 % ของน้ำหนัก

เกลือ  จะใหผลการ

เจริญเติบโตของสาหรายดี

ใกลเคียงกับน้ำทะเล

ธรรมชาต ิ

1. เน่ืองจากสภาพของบอใน

โรงเรือน เปนลักษณะบอไฟเบอรท่ี

ล็อคติดอยูกับท่ี เมื่อเกิดการรั่วซมึทำ

ใหยากตอการบำรุงรักษาซอมแซม  

ทำใหเสียพ้ืนท่ีในการใชทดลองการ

ผลิต   

2. พบวามีหนู เขามาทำลายอุปกรณ

กัดแทะสาย  และกัดกินเกลือท่ีเก็บ

ไวเพ่ือใชในการเลี้ยง 

 

กิจกรรมท่ี 4 จางเจาหนาท่ีโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน / 630,000 บาท / สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

1. เพ่ือขับเคลื่อนงานดานการ

พัฒนาทองถ่ินในจังหวัดเพชรบุรี

และประจวบคีรีขันธ 

2. เพ่ือกำกับติดตามผลการ

ดำเนินงานใหเปนไปตามแผนของ

โครงการ 

3. เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานดาน

เจาหนาท่ี

ช่ัวคราวดาน

การพัฒนา

ทองถ่ิน ใน

จังหวัด

เพชรบุรีและ

ประจวบครีีขัน

การดำเนินงาน

ของโครงการ

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ิน

เปนไปตาม

เปาหมายท่ี

กำหนดไว 

1. เชิงปริมาณ เปาหมาย จำนวน

เจาหนาท่ี 3 คน / ผลการดำเนินงาน 3 

คน 

2. เชิงคุณภาพ เปาหมาย เจาหนาท่ี

สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รอยละ 100 / ผลการ

ดำเนินงาน รอยละ 100 

630,000.00 467,400.00  1. เจาหนาท่ีโครงการทุกทานสามารถ

ดำเนินงานตามภาระงาน 

 2. เจาหนาท่ีไดดำเนินงานท่ีไดรับ

มอบหมาย เชน โครงการสงเสรมิความรัก 

ความสามัคคีฯ, โครงการยกระดับอาหาร

พ้ืนบานสูการทองเท่ียว ชุมชนหวยเกรียบ 

ตำบลทองมงคล จังหวัดประจวบครีีขันธ, 

1. การประสานงานดานการ

ลงพ้ืนท่ีกับหนวยงาน

ราชการอ่ืนๆ  

2. องคความรูเรื่องการเขียน

โครงการและสรุปผลการ

ดำเนินงาน 

3. องคความรูการอบรม
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

การพัฒนาทองถ่ินประจำป

งบประมาณ 2564  

ธ 3. เชิงเวลา เปาหมาย การเบิกจายแลว

เสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนด รอยละ 100 

/ผลการดำเนินงาน รอยละ 100 

4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 630,000 

บาท  / ผลการดำเนินงาน 467,400 บาท  

***  ไดรับจัดสรร 630,000.00 บาท 

เบิกจายจริง 467,400.00 คงเหลือ 

162,600.00 บาท 

โครงการแผนแมบทชุมชนโปงสลอด,  ฯลฯ 

เปนตน 

 3. การเบิกจายเงินเดือนในแตละเดือน

เปนไปตามเปาหมายของการดำเนิน

โครงการ 

 4. เจาหนาท่ีดำเนินการโครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีโปงสลอดเพ่ือการเรยีนรู ลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

พัฒนาวิทยาเขตโปงสลอดใหเปนศนูยเรียนรู

สรางรายไดและอาชีพของชุมชน 

นักพัฒนาทองถ่ิน ประจำป

งบประมาณ 2564 

กิจกรรมท่ี 8 ขับเคลื่อนระบบกลไกการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / 551,370 บาท / สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

1. เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน

โครงการยุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถ่ิน 

2. เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน

โครงการยุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถ่ิน 

3. เพ่ือบริหารจัดการงาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

ขับเคลื่อนการ

ดำเนินงาน

โครงการ

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ทองถ่ิน 

1. แผน

โครงการ

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ทองถ่ิน 

2. รายงานผล

การดำเนินงาน

พัฒนาทองถ่ิน

ประจำป  

1. ขับเคลื่อน

การดำเนินงาน

โครงการ

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ิน 

2. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี

เพชรบุร ี

สามารถ

ดำเนินงาน

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ินได

อยางมี

ประสิทธิภาพ  

  1. เชิงปริมาณ แผนปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตรืการพัฒนาทองถ่ิน เปาหมาย 

1 แผน  / ผลการดำเนินงาน 1 แผน  

  2. เชิงเวลา ไตรมาสในการดำเนินงาน 

(ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน) เปาหมาย 

ไตรมาส 3 / ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 

  3. เชิงงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 551,370 / ผลการดำเนินงาน 

48,284 

 

***  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จำนวน 

551,370 บาท เบิกจาย 48,284 บาท 

คงเหลือ 503,086 บาท 

551,370.00 48,284.00 อยูระหวางดำเนินการ    

กิจกรรมท่ี 10 การสรุปและสังเคราะหผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  / 244,000 บาท / สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

1. เพ่ือรวบรวมผลการดำเนินงาน

โครงการยุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถ่ินในแตละปงบประมาณ 

2. เพ่ือสังเคราะหผลการ

ดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร

การพัฒนาทองถ่ิน 

3. เพ่ือรวบรวมขอมูลชุมชน

ตนแบบแหงการพัฒนาและขยาย

ผลสูชุมชนอ่ืน  

1. เจาหนาท่ี

ช่ัวคราวดาน

การสังเคราะห

ขอมูลโครงการ 

2. เลมชุมชน

ตนแบบเพ่ือ

การพัฒนา 

3. รายงานผล

การสังเคราะห

ชุมชนสามารถ

นำผลการ

สังเคราะหไปใช

ประโยชนตอได 

1. เชิงปริมาณ 

         1. รายงานผลการสังเคราะห

ขอมูล เปาหมาย 200 เลม  /  ผลการ

ดำเนินงาน 0 เลม 

         2. ชุมชนตนแบบเพ่ือการพัฒนา 

เปาหมาย 300 เลม  /  ผลการดำเนินงาน 

0 เลม 

         3. เจาหนาท่ีสังเคราะหขอมูล 

เปาหมาย 1 อัตรา  /  ผลการดำเนินงาน 

244,000.00 85,500.00  1. เจาหนาท่ีดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

เพ่ือการสังเคราะหผลการดำเนินงานในไตร

มาสท่ี 3 

 2. เจาหนาท่ีดำเนินงานตามภาระงานและ

ช้ินงานท่ีไดรับมอบหมาย เชน โครงการ

การศึกษาดูงานกระบวนการผลติและแปร

รูปกาแฟสูเชิงพาณิชย, โครงการพัฒนาและ

ยกระดับเกษตรอินทรียสูการคาเชิงพาณิชย, 

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑเครื่องดืม่เพ่ือ

 1. การประสานงานดาน

การลงพ้ืนท่ีกับหนวยงาน

อ่ืนๆ  

 2. การสืบคนขอมูลชุมชน

ตนแบบท่ีมหาวิทยาลัยเขา

ไปรวมพัฒนา 

 3. องคความรูเรื่องการ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

  



79 

 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ขอมูล 1 อัตรา  

2. เชิงคุณภาพ  

         1. ชุมชนสามารถนำผลการ

สังเคราะหไปใชประโยชน เปาหมาย รอย

ละ 5  /  ผลการดำเนินงาน รอยละ 0 

         2. ชุมชนสามารถนำตนแบบชุมชน

ไปใชประโยชน เปาหมาย รอยละ 5  /  

ผลการดำเนินงาน รอยละ 0 

3. เชิงเวลา ดำเนินการแลวเสร็จ 

เปาหมาย ไตรมาส 4  / ผลการ

ดำเนินงาน ไตรมาส 2 

4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 244,000 

บาท  /ผลการดำเนินงาน 85,500 บาท 

*** งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 

244,000.00 บาท เบิกจายจริง 

85,500.00 คงเหลือ 158,500.00 บาท 

สุขภาพจากเกษตรอินทรียเพ่ือการคาเชิง

พาณิชย 

 3. การเบิกจายเงินเดือนในแตละเดือน

เปนไปตามเปาหมายของการดำเนิน

โครงการ 

กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวตามเสนทางวงจรปลาทูอาวไทยเช่ือมโยงเสนทางการคาโบราณและวัฒนธรรมสมยัทวารวดีในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรัขันธ / 200,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศลิปวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว

ตามเสนทางวงจรปลาทูอาวไทย

เช่ือมโยงเสนทางการคาโบราณ

และวัฒนธรรมสมยัทวารวดีใน

พ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี-

ประจวบครีีขันธ 

จำนวนเสนทาง

ทองเท่ียวตาม

เสนทางวงจร

ปลาทูอาวไทย

เช่ือมโยง

เสนทางการคา

โบราณและ

วัฒนธรรมสมัย

ทวารวดีใน

พ้ืนท่ีจังหวัด

เพชรบุรี-

ประจวบครีีขัน

ธ 

เกิดการเช่ือมโยง

เสนทางการคา

โบราณและ

วัฒนธรรมสมัย

ทวารวดีในพ้ืนท่ี

จังหวัดเพชรบุรี-

ประจวบครีีขันธ 

อยูระหวางดำเนินการ จดัทำหนังสือลาย

ผาเช่ือมโยงการคาโบราณ 1 เลม 

200,000.00 179,200.00 จัดทำหนังสือลายผาเช่ือมโยงการคาโบราณ 

1 เลม 

ลายผาเช่ือมโยงการคา

โบราณ 

สถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด-19 

 

กิจกรรมท่ี 15 ขับเคลื่อนงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม / 100,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

1. เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการ

ดานการจดักิจกรรมทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2. เพ่ือใหนักศึกษา/อาจารย/

บุคลากรเห็นคณุคาในศิลปะและ

1. ได

ประสานงาน

เครือขายกับ

ชุมชนใหมี

ความเขมแข็ง

1. ไดเครือขาย

ชุมชนใหม

นำไปสูการ

รวมมือกันใน

อนาคต 

ในโครงการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรม มี

การดำเนินการโครงการประกวดใสผาไทย 

โครงการสงเสริมคานิยมความเปนไทย  

“สวมใสผาไทยทุกวันศุกร” มผีูเขา

ประกวดท้ังหมด 36 ทาน มีผูชนะการ

100,000.00 29,850.00 โครงการสงเสริมคานิยมความเปนไทย  

“สวมใสผาไทยทุกวันศุกร” 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี โดย

สถาบันวิจัยและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม การ

สนับสนุนการใชและสวมใสผาไทย ตลอดจน

ดานการอนุรักษชุดผาไทย 

ชุดชาติพันธุ ผาประจำถ่ิน 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

วัฒนธรรม 

3. เพ่ือใชในการดำเนินงานดาน

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

มากยิ่งข้ึน 

2. ไดทำความ

เขาใจ

ประชาชนถึง

ปญหาตางๆ 

2. เขาถึงและ

แกปญหาให

ประชาชนได 

ประกวด 25 คน เปนการอนุรักษและสบืสานภูมิปญญาของ

คนไทย โดยไมกำหนดความเปนไทย หรือ

ประเภทของผาไทย ใหอิสระแกบุคลากรไดมี

โอกาสในการนำผาไทยท่ีมีอยูออกมาใสใน

ชีวิตประจำวัน ปลุกความคิดสรางสรรค 

พรอมสรางเสริมกำลังใจ และเปนตัวอยางท่ี

ดีใหกับผูอ่ืนในการแตงกายชุดผาไทยอยาง

ไมเคอะเขิน โดยผลการประกวด “สวมใสผา

ไทยทุกวันศุกร” ไดดำเนินการตดัสิน โดย

คณะกรรมการท้ังหมด 18 ทาน โดยผลการ

ดำเนินงานดงัน้ี 

1. ผูเขาประกวดจำนวน 34 ทาน มีผูชนะ

การประกวดท้ังสายสนับสนุนและสาย

วิชาการจำนวน 25 ทาน 

2. สรางความตระหนักรูในการอนุรักษความ

เปนไทยดวยการใสผาไทยในชีวิตประจำวัย 

3. หนวยงานทุกหนวยไดมีการกระตุน

ภายในหนวยงานใหบุคลากรใสชุดผาไทยท่ี

ตนเองมีไดทุกแบบ 

 

กิจกรรมท่ี 16 ศูนยเรยีนรูเพ่ือนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรเิพ่ือการ / 1,500,000 บาท / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

     (1) รอยเสด็จฯ เพชรบุรี (รัชกาลท่ี 9)   

    1. สำรวจ รวบรวมขอมลู จัดเก็บและ

วิเคราะหขอมูล 

    2. ออกแบบ แผนผัง+รูปแบบนิทรรศการ 

    3. เสนอขออนุมัติโครงการ 

    4. จัดตั้งคณะกรรมการ 

    5. อยูระหวางดำเนินการและทำเรื่อง

เบิกจายงบประมาณ  

 

(2) เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10  

    1. สำรวจ รวบรวมขอมลู จัดเก็บและ

วิเคราะหขอมูล 

    2. ออกแบบ แผนผัง+รูปแบบนิทรรศการ 

    3. เสนอขออนุมัติโครงการ 

    4. จัดตั้งคณะกรรมการ 

    5. ดำเนินการไปแลว 20 % และกำลังทำ
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เรื่องเบิกจายงบประมาณ 

 

(3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม

พระราชดำริเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินของ

มหาวิทยาลยั 

    1. สำรวจ รวบรวมขอมลู จัดเก็บและ

วิเคราะหขอมูล 

    2. จัดตั้งคณะกรรมการ 

    3. ออกแบบ แผนผัง+รูปแบบนิทรรศการ 

กิจกรรมท่ี 17 สวนพฤกษศาสตร / 150,000.00 / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 1. เพ่ือสนองพระราชดำรติาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  

 2. เพ่ือปลูกและขยายพันธุเพ่ิม

จำนวนในการนำปลูกคืนสูปา 

วิทยาเขตโปงสลอด มหาวิทยาลยั

ราชภัฏเพชรบุรี  

  1. พรรณไมในพ้ืนท่ีเดิมไมต่ำกวา 

เปาหมาย 30 ชนิด ผลการดำเนินงาน 

จากการสำรวจพบชนิดพรรณไมในพ้ืนท่ี   

จำนวน  37 ชนิด 

2. ปายพรรณไม เปาหมาย 100 ปาย ผล

การดำเนินงาน หลังการสำรวจชนิดพรรณ

ไมแลวน้ันไดดำเนินการจัดทำปายช่ือ

ตนไม 37 ชนิด จำนวน 100 แผน 

3. สวนพฤกษศาสตรท่ีรวบรวมพรรณไม

เพ่ือการอนุรักษ และเปนแหลงถายทอด

องคความรู เปาหมาย 1 แหง ผลการ

ดำเนินงาน ไดดำเนินการจัดทำสวน

พฤกษศาสตร  โดยการรวบรวมพรรณไม

เพ่ือการอนุรักษ และเปนแหลงศึกษาหา

ความรู แกผูท่ีสนใจ  จำนวน 1 แหง 

  6. สรุปผลดำเนินงาน 

จากการดำเนินงานของผูรับผดิชอบโครงการ

ไดดำเนินการสำรวจพรรณไมในพ้ืนท่ีสวน

พฤกษศาสตร ใชวงเดือน มกราคม – 

มีนาคม 2564 พบชนิดพรรณไมในพ้ืนท่ี   

จำนวน  37 ชนิด ไดแก  

1. ขอย  2. ขันทองพยาบาท 3. ข้ีเหล็ก  4. 

คูน  5. แครกฟา  6. งาว 7. จามจุรี  8. แจง   

9. ชมพูพันทิพย 10. แดง   11. ตะโกนา  

12. ตะขบปา 13. ตะครอง  14. ตะแบกนา  

15. เสลา 16. ตาล   17 ไทรใบดาบ  18. 

นนทรี 19. ประดูก่ิงออน  20.ประดูเสน  

21. ปบ 22. พะยูง  23. พุดผา         24. 

พุทรา 25. โพธ์ิข้ีนก  26. มะกา  27. 

มะขาม 28. มะคาแต  29. มะมวงหัวแมงวัน 

30. มะฮอกกานี 31. ยอปา 32 สะแกนา  

33. สะเดา 34. แสมสาร  35. หนามพรม  

36. หวา 37. ออยชาง 

หลังการสำรวจชนิดพรรณไมแลวน้ันได

ดำเนินการจัดทำปายช่ือตนไม 37 ชนิด 

จำนวน 100 แผน ไดทำการตดิปายพรรณไม

ในสวนพฤกษศาสตรแลว  และหลงัจาก

สำรวจพรรณไมในชวงเดือนมกราคม – 

มีนาคม 2564  ไปแลวน้ัน  จะดำเนินการ

สำรวจพรรณไมในชวงฤดูฝนอีกครัง้ และใน

พ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตรมีการกระจายตัวของ

เปนพ้ืนท่ีในการรวบพรรณ

ไมชนิดตางๆ เพ่ือเปนแหลง

ศึกษาหาความรูเรื่องพรรณ

ไม 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ตนแสมสารในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด และทำการ

ปกหลักตนไมท่ีปลูกไวเมื่อป 2561 ซึ่งมีตน

พยุง  แดง  และมะคา ในชวงการดำเนินการ

น้ีมีการดำเนินกิจกรรมตางๆ ดังน้ี   

1.เก็บหินในบริเวณพ้ืนสวนพฤกษศาสตร 

แยกไวเปนกองเพ่ือเปนเคลียพ้ืนท่ีและนำหิน

ไปใชในกิจกรรมอยางอ่ืนได  

2. การตัดแตงก่ิงตนไม และทำความสะอาด 

ภายในสวนพฤกษศาสตร 

3.ปลูกหญาแฝก ริมขอบปากหลุมถาดขนม

ครกในพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตร 

4.การจัดทำแปลงรวบรวมพรรณไมพืชวงศ

ขิง  และกลวยไม 

กิจกรรมท่ี 19 ยกระดับเผือกหอมสูผลิตภณัฑแปรรูปเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหัวทุง-ทุงพราวพัฒนา ตำบลทายาง อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี / 37,893.00 / สำนักงานอธิการบด ี(สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน) 

1. เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากเผือก 

2. เพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑชุมชนจาก

เผือก 

  

1.ยกระดับ

เผือกหอมสู

ผลิตภณัฑแปร

รูปเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจ

ชุมชนหัวทุง-

ทุงพราวพัฒนา 

ตำบลทายาง 

อำเภอทายาง 

จังหวัด

เพชรบุร ี

2.ชุมชนเกิด

การพัฒนา

ผลิตภณัฑ

เผือก คือ คุกก้ี

ธัญพืชเผือก  

1. ยกระดับ

เผือกหอมสู

ผลิตภณัฑแปร

รูปเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน

หัวทุง-ทุงพราว

พัฒนา ตำบลทา

ยาง อำเภอทา

ยาง จังหวัด

เพชรบุร ี

2. ชุมชนเกิด

รายไดเพ่ิมข้ึน

จากการขาย

ผลิตภณัฑคุกก้ี

เผือก  

1. เชิงปริมาณ  

     - จำนวนชุมชนไดรับการพัฒนา 

เปาหมาย 3 / ผลการดำเนินงาน 1  

     - รายวิชาท่ีบูรณาการกับการเรียน

การสอน เปาหมาย 1 โครงการ / ผลการ

ดำเนินงาน 1 โครงการ 

2. เชิงเวลาไตรมาสในการดำเนินงาน 

(ยกระดับเผือกหอมสูผลิตภัณฑแปรรูป

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหัวทุง-ทุงพราว

พัฒนา ตำบลทายาง อำเภอทายาง 

จังหวัดเพชรบุรี) เปาหมาย ไตรมาส 2 / 

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 

3. เชิงงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 37,893 บาท / ผลการดำเนินงาน 

27,185 บาท 

 

***  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จำนวน 

37,893 บาท เบิกจาย 27,185 บาท 

คงเหลือ 10,708 บาท 

37,893.00 27,185.00 อยูระหวางดำเนินการ    

กิจกรรมท่ี 20 การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟสูเชิงพาณิชย  / 29,905.00 / สำนักงานอธิการบด ี(สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน) 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรูดาน

การผลิตและแปรรูปกาแฟสูเชิง

พาณิชย 

2. เพ่ือถอดองคความรูดานการ

ผลิตและแปรรูปกาแฟสูเชิง

พาณิชย 

ไดองคความรู

ดานการผลติ

และแปรรูป

กาแฟสูเชิง

พาณิชย 

องคความรูจาก

การสราง

ผลิตภณัฑ 2 

ผลิตภณัฑ 

1. เชิงปริมาณ เปาหมาย จำนวนผูศึกษาดู

งาน 9 คน / ศึกษาดูงาน 2 สถานท่ี 

บุคลากรไดรับความรูกระบวนการตนน้ำ

ถึงปลายน้ำ และนำกลับมาพัฒนาสูตร

กาแฟ และการปลูกกาแฟท่ีวิทยาเขตโปง

สลอด 

2. เชิงคุณภาพ เปาหมาย องคความรูดาน

การผลิตและแปรรูปกาแฟสูเชิงพาณิชย 1 

องคความรู / ผลการดำเนินงาน จดัทำ

รายงานสรุปองคความรูแลว 

3. เชิงเวลา เปาหมาย ไตรมาส 2  / ผล

การดำเนินงาน ดำเนินการแลว 

4.  เชิงงบประมาณ เปาหมาย 96,000 / 

ผลการดำเนินงาน เบิกจายแลว 

8. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 29,905 

บาท เบิกจายจริง  ……29,765……… บาท 

คงเหลือ 140 บาท 

29,905.00 29,765.00 ผลการดำเนินงาน ศึกษาดูงาน 2 สถานท่ี 

ไดแก กองวัลเลยและชนเผาอ่ิวเมีย่น ทำให

บุคลากรไดรับความรูกระบวนการตนน้ำถึง

ปลายน้ำในการปลูก แปรรูป และวิธีการชง

กาแฟใหมีคุณภาพ ท่ีไดลงมือปฏิบัติจริง 

และนำความรูท่ีไดรับกลับมาพัฒนาสูตร

กาแฟในโครงการตามบริบทของ

มหาวิทยาลยั และการปลูกกาแฟท่ีวิทยาเขต

โปงสลอดเพ่ือเปนแหลงวัตถุดิบในอนาคต 

องคความรูดานการผลิตและ

แปรรูปกาแฟสูเชิงพาณิชย 1 

องคความรู 

  

กิจกรรมท่ี 22 การพัฒนาแปลงตนแบบเกษตรปลอดภยัสูศูนยการเรียนรูผักปลอดสารพิษ ภายใตโครงการยกระดับคุณภาพอาหารพ้ืนบานสูการทองเท่ียวชุมชน หมูบานหวยเกรียบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ / 42,353.00 / สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน) 

1. สรางเสริมรายไดใหกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี  

2. สงเสรมิการปลูกพืชปลอดภยั 

แบบไมใชสารเคมี  

3. เพ่ือยกระดับคณุภาพอาหาร

พ้ืนบานในชุมชนหวยเกรียบสูการ

ทองเท่ียวชุมชน 

1. ไดชุมชน

ตนแบบการทำ

เกษตร

ปลอดภัยตาม

รอยเศรษฐกิจ

พอเพียง  

2.  ผลิตภณัฑ

ท่ีพัฒนามา

จากวัตถุดิบ

พ้ืนบาน 

จำนวน 2 

ผลิตภณัฑ 

ไดแก  

      1.น้ำสลัด

ทุเรียนเทศ  

      2.

ไอศครีม

ทุเรียนเทศ 

1. ชุมชนมี

รายไดเพ่ิมข้ึน

จากการขาย

สินคาทาง

การเกษตรและ

ผลิตภณัฑ

อาหารพ้ืนบาน  

2.  ประชาชนมี

ความรูและ

สามารถพ่ึงพา

ตนเองได  

3. ไดองคความรู

เก่ียวกับอาหาร

พ้ืนบาน ใน

ชุมชนบานหวย

เกรียบ 

1. เชิงปริมาณ 

             1. ยกระดับคุณภาพอาหารสู

เชิงพานิชย เปาหมาย 2 ผลติภณัฑ / ผล

การดำเนินงาน 2 ผลิตภณัฑ 

             2. จำนวนผลิตภณัฑท่ีเกิดจาก

องคความรู  เปาหมาย 2 ผลิตภณัฑ / ผล

การดำเนินงาน 2 ผลิตภณัฑ 

             3. จำนวนชุมชนท่ีไดรับการ

พัฒนา  เปาหมาย 1 ชุมชน / ผลการ

ดำเนินงาน 1 ชุมชน 

             4. แปลงตนแบบเกษตร

ปลอดภัย  เปาหมาย 1 แปลง / ผลการ

ดำเนินงาน 1 แปลง 

2. เชิงคุณภาพ จำนวนรายไดของกลุม

เกษตรกรเพ่ิมข้ึน เปาหมาย รอยละ 15 / 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 0  

3. เชิงเวลา กิจกรรมสำเร็จตามกำหนด 

เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผลการดำเนินงาน 

42,353.00  จากการเก็บขอมลูในครั้งแรก ไดคดัเลือก 

วัตถุดิบพ้ืนบานชนิดหน่ึง เปนผลไมพ้ืนบาน

ของชุมชนบานหวยเกรียบ อ.บางสะพาน คือ 

ทุเรียนเทศ และนำกลบัมาพัฒนาสูตรโดย

อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ให

ความอนุเคราะห ใหความรูและรวมพัฒนา

สูตร น้ำสลดัทุเรยีนเทศ และไอศครีม

ทุเรียนเทศ 

 1. การนำวัตถุดิบพ้ืนบาน

มาประกอบอาหารและสราง

มูลคาเพ่ิม 

 2. องคความรูเรื่องการ

พัฒนาสูตรอาหาร ไดแก น้ำ

สลัดทุเรียนเทศ, ไอศครีม

ทุเรียนเทศ 

 3. ชุมชนไดองคความรูเรื่อง

การพัฒนาแปลงตนแบบ

เกษตรปลอดภัย (แปลงผัก

ยกโตะ) 

ดวยสถานการณการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 ทำใหตองขอ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการอบรมการ

พัฒนาสูตรอาหาร เปนกิจกรรมการ

ถายวีดีโอและภาพน่ิงเพ่ือใช

ถายทอดองคความรูเรื่องสูตรอาหาร 

แทนการลงพ้ืนท่ีดำเนินการ 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ไตรมาส 3  

4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 135,980 

บาท / ผลการดำเนินงาน 78,729 บาท 

 

*** งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 

135,980.00 บาท เบิกจายจริง 

78,729.00 คงเหลือ 57,251.00 บาท 

กิจกรรมท่ี 23 จัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีพลังงานสำหรับชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี / 69,000.00 / สำนักงานอธิการบด ี(สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน) 

กิจกรรมยอยท่ี 1 การพัฒนา

นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน

ทางเลือกตนแบบ  

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดานพลังงาน

ทดแทนท่ีเหมาะสมกับบริบท

ชุมชน 3 ดาน 

 

 1. เชิงปริมาณ  เปาหมาย จำนวน

เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน / กำลังดำเนินการ 

2.  เชิงคุณภาพ เปาหมาย นวัตกรรมท่ีได

มีสมรรถนะ  /กำลังดำเนินการ 

3. เชิงเวลา เปาหมาย 4 เดือน  /กำลัง

ดำเนินการ 

4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 426,000 / 

กำลังดำเนินการ 

  การดำเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยี

พลังงานสำหรับชุมชน ประกอบไปดวย 1. 

การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน

ทางเลือกตนแบบ และ 2 การถายทอด

เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก โดยใชพ้ืนท่ี

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บริเวณ 

บานพักอาจารย เลขท่ี 38/38 (พ้ืนท่ีบริเวณ

แนวตนสัก) เปนสถานท่ีดำเนินงาน แต

เน่ืองจากในขณะน้ีอยูในชวงดำเนินการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี ทำใหยังไมสามารถดำเนินการ

ตามแผนงานของโครงการได  

 

 

   

กิจกรรมยอยท่ี 2 ปรับปรุงพ้ืนท่ี

เพ่ือทำโครงการตนแบบพลังงาน

ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุร ี

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม  เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือ

ทำโครงการตนแบบพลังงาน

ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี  

พ้ืนท่ีเพ่ือใช

ดำเนิน

โครงการ

ตนแบบ

พลังงาน

ทางเลือก 

มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ

เพชรบุรี 

จำนวน 1 

พ้ืนท่ี  

การดำเนิน

โครงการ

ตนแบบพลังงาน

ทางเลือก 

มหาวิทยาลยั

ราชภัฏเพชรบุรี 

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  

1. เชิงปริมาณ เปาหมาย จำนวนพ้ืนท่ี ท่ี

ไดรับการปรับปรุง / ผลการดำเนินงาน 

พ้ืนท่ีบริเวณแนวตนสัก (ท่ียืนตนตาย) 

บริเวณ บานพักอาจารย เลขท่ี 38/38 มี

การปรับปรุงจำนวน 1 พ้ืนท่ี 

2. เชิงคุณภาพ เปาหมาย พ้ืนท่ีมีความ

เหมาะสม เปาหมาย พรอมใชในการ

ดำเนินโครงการ  / ผลการดำเนินงาน ได

ดำเนินการขุดรากตนไมท่ียืนตนตายและ

ฝงกลบขยะ พรอมปรับพ้ืนท่ีบรเิวณท่ีเปน

หลุม/บอ จำนวน 1 พ้ืนท่ี  

3. เชิงเวลา เปาหมาย 1 เดือน / ผลการ

ดำเนินงาน ดำเนินการเสร็จแลวเมือ่วันท่ี 

19 กรกฎาคม 2564  

4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 8,000 บาท  

  ใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บริเวณ บานพักอาจารย เลขท่ี 38/38 (พ้ืนท่ี

บริเวณแนวตนสัก) เปนสถานท่ีดำเนินงาน

โครงการตนแบบพลังงานทางเลือก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ขณะน้ีได

ดำเนินการตัดตนสัก (ท่ียืนตนตาย) และ

ตนไมบริเวณรอบ พรอมท้ังใชรถแบคโฮรื้อ

ถอนโคนตนไมและปรับพ้ืนท่ีเรยีบรอยแลว  

 1. ภายหลังท่ีใชรถแบคโฮปรับพ้ืนท่ี

แลวพบวาบริเวณสถานท่ีดังกลาว

เปนดินโคลน และพ้ืนท่ีมีลักษณะ

เปนแองน้ำทวมขัง เมื่อกรณีท่ีเกิดฝน

ตกหนักจะทำใหน้ำขังบริเวณน้ีมาก

อาจสงผลกระทบใหเกิดไฟฟา

ลัดวงจรได  

2. พ้ืนท่ีบริเวณน้ีไมมีทางระบายน้ำ

ออก หากปรับพ้ืนท่ีใหสูงเพ่ือกันน้ำ

ทวม น้ำก็จะไหลไปยังพ้ืนท่ี

ดานขางๆ ท่ีเปนบานพักอาจารย 

 

 

 

ควรขยายระยะเวลา

ดำเนินการ และใชหินกรวด/

หินคลุกเททับบรเิวณพ้ืนท่ีเพ่ือ

ปองกันน้ำทวมขัง  
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

/ ผลการดำเนินงาน ใชงบประมาณในการ

จางรถแบคโฮ (คันใหญ) ปรับพ้ืนท่ี 

จำนวน 8,000 บาท 

กิจกรรมยอยท่ี 3 การถายทอด

เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก

สำหรับชุมชน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุร ี

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

1. เพ่ือศึกษาความตองการ

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนตาม

บริบทของชุมชน 

2. เพ่ือจัดการองคความรูใหชุมชน

มีความรูและทักษะดานการ

ประยุกตใชพลังงานทดแทน 

  1. เชิงปริมาณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยี

พลังงานสำหรับชุมชน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี  อยูระหวางดำเนินการ 

2. เชิงคุณภาพ เกิดการขยายผลของ

ชุมชนตนแบบ อยูระหวางดำเนินการปรับ

กิจกรรมการดำเนินงาน 

3. เชิงเวลา 6 เดือน อยูระหวาง

ดำเนินการปรับกิจกรรมการดำเนินงาน 

4. เชิงงบประมาณ 69000 อยูระหวาง

ดำเนินการปรับกิจกรรมการดำเนินงาน 

 

***งบประมาณ  ไดรับจดัสรร 69,000 

บาท เบิกจายจริง - คงเหลือ 69,000บาท 

  เน่ืองจากเกิดการแพรระบาดของไวรัสโคโร

นา ทำใหไมสามารถจดัอบรมได  

 หากสถานการณการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ยังไม

คลี่คลาย จะไมสามารถจัดการอบรม

ใหผูท่ีสนใจได  

ควรปรับรปูแบบกิจกรรม

ถายทอดเทคโนโลยีพลังงาน

ทางเลือก 

กิจกรรมท่ี 25 ตนแบบการจดัทำโครงสรางสวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโปงสลอด / 97,600.00/ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  

2. เพ่ือปลูกและขยายพันธุเพ่ิม

จำนวนในการนำปลูกคืนสูปา 

วิทยาเขตโปงสลอด มหาวิทยาลยั

ราชภัฏเพชรบุรี  

  1.  ตนแบบการจัดทำโครงสรางสวน

พฤกษศาสตร เปาหมาย 1 แบบ ผลการ

ดำเนินงา โครงสรางสวนพฤกษศาสตร 

(การทำถาดหลมุขนมครกในพ้ืนท่ี ) 1 

ตนแบบ 

2. คาความช้ืนในดิน (เฉลี่ย) อยูในเกณฑ

ท่ีเหมาะสม เปาหมาย รอยละ 50 ผลการ

ดำเนินงาน ยังไมไดดำเนินการ 

  ผูรับผิดชอบโครงการดำเนินงาน

ประสานงานขอคำแนะนำในการทำตนแบบ

โครงการสรางสวนพฤกษศาสตร ในพ้ืนท่ีท่ีมี

ความแหงแลง ซึ่งไดรับคำแนะนำของคุณณัฐ

พงษ  ลาภม ีอดีตผูจัดการโครงการสวน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิ

ชัยพัฒนาใหวางโครงสรางในพ้ืนท่ีเปนถาด

ขนมครก  จำนวน 14 หลุมเพ่ือกักเก็บน้ำ

ในชวงฤดูฝน หรือเติมน้ำลงไปในถาดขนม

ครกบางหลุม การกระจายความช่ืนในดิน  

และเปนการทำลายโครงสรางของดิน (จาก

ดินท่ีแหงความช้ืนนอย   ก็จะมีความช้ืน

เพ่ิมข้ึน)  

หลังจากน้ันใหเพ่ิมธาตุอาหาร โดยการใสปุย

คอกในหลุมรวมกับเศษใบไมก่ิงไม และโรย

ปุยคอกใหท่ัวบริเวณในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนการ

ปรับปรุงดิน 

1. ปรับโครงการสรางภายใน

พ้ืนท่ีใหเปนถาดหลุมขนม

ครกเพ่ือในการกักเก็บน้ำ

ภายในพ้ืนท่ีชวงฤดูฝน 

2. เพ่ือการกระจายความช่ืน

ในดิน  

3. เปนการทำลายโครงสราง

ของดิน (จากดินท่ีแหง

ความช้ืนนอย   จะมี

ความช้ืนเพ่ิมข้ึน)  

  

กิจกรรมท่ี 28 คัดแยกขยะ สรางมลูคา เพ่ือการพัฒนาชุมชนสมอลก ตำบลหาดเจาสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  / 37,093.00 / สำนักงานอธิการบด ี(สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน) 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของได

เขามามสีวนรวมในการแกไข

ปญหาการจัดการขยะในชุมชน

สมอลก 

2. เพ่ือสงเสรมิใหชุมชนไดองค

ความรูในการคดัแยกขยะ ไดอยาง

ถูกวิธี 

3. เพ่ือใหไดแนวทาง ในการเพ่ิม

มูลคาจารการแปรรูปผลิตภณัฑ

จากขยะ 

  

คัดแยกขยะ 

สรางมลูคา 

เพ่ือการพัฒนา

ชุมชนสมอลก 

ตำบลหาดเจา

สำราญ อำเภอ

เมืองเพชรบุรี 

จังหวัด

เพชรบุร ี

ผลิตภณัฑท่ีได

จากขยะเหลือ

ใช 

1. กระเปาจาก

เศษผา 

2. กระเปาจาก

ซองน้ำยาปรับ

ผานุม 

3. ถังขยะจาก

ขวด 

   

1. คัดแยกขยะ 

สรางมลูคา เพ่ือ

การพัฒนา

ชุมชนสมอลก 

ตำบลหาดเจา

สำราญ อำเภอ

เมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุร ี

2. ชุมชน

สามารถนำขยะ

มาสราง

มูลคาเพ่ิมเปน

ของใชใน

ชีวิตประจำวัน  

1.เชิงปริมาณ  

      - จำนวนชุมชนไดรับการพัฒนา 

เปาหมาย 3 / ผลการดำเนินงาน 1  

      - รายวิชาท่ีบูรณาการกับการเรียน

การสอนเปาหมาย 1 โครงการ / ผลการ

ดำเนินงาน 1  

2. เชิงเวลา ไตรมาสในการดำเนินงาน 

(คัดแยกขยะ สรางมลูคา เพ่ือการพัฒนา

ชุมชนสมอลก ตำบลหาดเจาสำราญ 

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี) 

เปาหมาย ไตรมาส 2 / ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส 2 

3. เชิงงบประมาณงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 37,093 บาท / ผลการดำเนินงาน 

24,000 บาท 

 

** งบประมาณท่ีไดรับจดัสรร จำนวน 

37,093 บาท เบิกจาย 24,000 บาท 

คงเหลือ 13,093 บาท 

 

 

 

37,093.00  อยูระหวางดำเนินการ    

กิจกรรมท่ี 30 การปรับพ้ืนท่ีเพ่ือขยายการดำเนินงานของศูนยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง / 20,000.00 / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือขยายการ

ดำเนินงานของศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง 

  1. จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการปรับปรงุเพ่ือ

รองรับการขยายการดำเนินงานของศูนยฯ 

เปาหมาย 1 ผลท่ี ผลการดำเนินงาน 1 

พ้ืนท่ี  

2. ขนาดพ้ืนท่ี เปาหมาย 1,200 ตรม. ผล

การดำเนินงาน 1,200 ตรม. 

3. พ้ืนท่ีท่ีไดรับการใชประโยชนหลังจาก

การปรับปรุง เปาหมาย รอยละ 100 ผล

การดำเนินงาน รอยละ 100 

  ดำเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ี ไดแก ขุดตนไมท้ิง 

ขุดลอมตนไม ปรับพ้ืนท่ีใหเรียบ เปนตน 

เสร็จสิ้น เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีการดำเนินงานของ

ศูนยเรียนรู ฯ  

   

กิจกรรมท่ี 33 พัฒนาและยกระดบัเกษตรอินทรียสูการคาเชิงพาณชิย  / 96,000.00 / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. เพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑกาแฟสด

กลวยหอมทอง  

2. เพ่ือพัฒนากลุมกลวยหอมทอง 

อำเภอบานลาดสูเชิงพาณิชย 

3. เพ่ือยกระดับคณุภาพอาหารสู

การคาเชิงพาณิชย 

ไดผลิตภัณฑ 2 

ผลิตภณัฑ 

องคความรูจาก

การสราง

ผลิตภณัฑ 2 

ผลิตภณัฑ 

1.เชิงปริมาณ  

     1.องคกรภายนอกท่ีรวมกิจกรรม ไม

นอยกวา 2 แหง  (สหกรณกลวยหอมบาน

ลาด และโรงเรียนต.ช.ด. บานปาหมาก) 

     2.ผลิตภัณฑ 2 ผลิตภณัฑ 

     3.บรรจุภัณฑ 1 ผลิตภณัฑ  

     ผลการดำเนินงาน 

     1.ไดสูตรไซรัปกลวยหอมทอง 

     2.ไดสูตรกาแฟดริป โรบัสตา100%  

     3.ไดสูตรกาแฟสดกลวยหอมทอง 

2.เชิงคุณภาพ เปาหมาย ชุมชนไดรับการ

พัฒนา 1 ชุมชน  

3.เชิงเวลา เปาหมาย ไตรมาส 4  

4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 96,000 

บาท 

 

*** งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 96,000 

บาท เบิกจายจริง  95,650 บาท คงเหลือ 

350 บาท 

96,000.00 95,650.00  1. พัฒนาสูตร  

            1)ไดสูตรไซรัปกลวยหอมทอง  

            2)ไดสูตรกาแฟดริป โรบัสตา

100%  

            3) ไดสูตรกาแฟสดกลวยหอมทอง 

 2. ออกแบบบรรจุภัณฑกาแฟดรปิและ

ฉลากเรยีบรอยแลว 

       ออกแบบบรรจุภณัฑกาแฟสดกลวย

หอมทอง ใชขวดแกว 250 มล. กำลัง

ดำเนินการแกไขฉลาก 

 3. ทดสอบตลาดครบ 100 คน 

 4. จะทำผลิตภัณฑตนแบบในวันท่ี 16 

สิงหาคม 2564 ผลิตภัณฑละ 100 ช้ิน 

 5. ถายทำ VDO ถายทอดองคความรู กำลัง

ดำเนินการปรับแก 

 องคความรูกระบวนการ

แปรรูปกาแฟจากข้ันตอน

การคั่วจนสูสูตรกาแฟและได

ผลิตภณัฑกาแฟสด และ

กาแฟดริป และถายทอด

องคความรูคืนสูชุมชน 

การแพรระบาดของโควิด-19 ทำให

โครงการลาชา  

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

โครงการท่ี 34 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ  

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ  / 300,000 บาท / สำนักงานอธิการบด ี

กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมหลักสูตร 

“เทคนิคการสื่อสารเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการพูดและการ

นำเสนออยางมืออาชีพ” 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

        1. ไดทราบถึงเทคนิคการ

สื่อสารเพ่ือเสริมประสิทธิภาพใน

การเปนโคชช่ิง (Coaching) 

        2. มีความรู ความเขาใจใน

องคประกอบและเทคนิคการ

นำเสนอ 

        3. มีทักษะและความมั่นใจ

ในการพูดและการนำเสนออยางมี

บุคลากร

สำนักงาน

อธิการบดีมี

ทักษาะการ

สื่อสารเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

การพูดและ

การนำเสนอ

อยางมืออาชีพ 

มหาวิทยาลยัมี

การบริหารงาน

อยางมี

ประสิทธิภาพสูง 

1. เชิงปริมาณ เปาหมาย ไมนอยกวารอย

ละ 80 / ผลการดำเนินงาน เขาอบรม 

รอยละ 100  

2. เชิงคุณภาพ เปาหมาย ระดับความพึง

พอใจอยูในระดับมาก / ผลการดำเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

3. เชิงเวลา เปาหมาย ไตรมาส 2  / ผล

การดำเนินงาน ไตรมาส 2 

4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 28,850 

บาท  / ผลการดำเนินงาน 28,850 บาท 

 

*** งบประมาณ  ไดรับจัดสรร  28,850  

บาท เบิกจายจริง  28,850  บาท  

คงเหลือ - บาท 

28,850.00 28,850.00 1. บุคลากรสำนักงานอธิการบดไีดทราบถึง

เทคนิคการสื่อสารเพ่ือเสริมประสทิธิภาพใน

การเปนโคชช่ิง (Coaching) 

2. บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มคีวามรู 

ความเขาใจในองคประกอบและเทคนิคการ

นำเสนอ 

3. บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มทัีกษะ 

ความมั่นใจ และมีบุคลิกภาพท่ีดีในการพูด

และการนำเสนอ  

4. บุคลากรสำนักงานอธิการบดี สามารถ

แกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการ

สื่อสารและการประสานงานในองคกร 

 

มีความรู ความเขาใจใน

องคประกอบและเทคนิค

การสื่อสารเพ่ือเสรมิ

ประสิทธิภาพในการเปนโคช

ช่ิง (Coaching) 

การดำเนินงานเน่ืองจากสถานการณ

แพรกระจายของโรคตดิเช้ือไวรสัโค

โรนา 2019 (COVID-19) ทำใหตอง

ปรับเปลีย่นการจดักิจกรรมตาม

สถานการณ 

การจัดอบรมเปนการอบรมใน

หัวขอท่ีนาสนใจและมี

ประโยชน และควรมีการจดั

กิจกรรมแบบกลุมเล็กๆ อยาง

น้ีตอไปเรื่อยๆ 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ประสิทธิภาพ 

        4. พัฒนาบุคลิกภาพการ

นำเสนอไดอยางเหมาะสม 

 

กิจกรรมยอยท่ี 2 ทักษะการ

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(Communication Skill) 

4. วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

        4.1 เพ่ือสงเสริมให

บุคลากรสายสนับสนุนไดทราบถึง

วิธีการสื่อสารและการ

ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

        4.2 เพ่ือแกไขปญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดจากการสื่อสารและ

การประสานงานในองคกร 

        4.3 เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนการทำงานเปนทีม 

  1. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรเขารวม

อบรม เปาหมาย 140 คน ไมนอยกวารอย

ละ 70 / ผลการดำเนินงาน รอยละ 

87.14 

2. เชิงคุณภาพ ระดบัความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการสื่อสาร การประสานงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและการทำงานเปนทีม 

เปาหมาย ไมนอยกวา 70 / ผลการ

ดำเนินงาน รอยละ 89.20(4.46) 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด เปาหมาย มีนาคม 

2564 / ผลการดำเนินงานเสร็จสิน้ภายใน

วันท่ี 11 มีนาคม 2564 

4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 36,6000 

บาท  / ผลการดำเนินงาน - บาท 

36,600.00    บุคลากรสายสนับสนุน มี

ความเขาใจในหลักการการ

สื่อสารท่ีดีนำไปสูการเพ่ิม

ศักยภาพการปฏิบัติงานใน

องคกร  

  

โครงการท่ี 37 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมุงผลลัพธการเรยีนรู (OBE)  / 121,150 บาท / สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. ผูเขารวมมีความเขาใจสาระ

ของเกณฑ AUN QA Version 

4.0 

2. ผูเขารวมสามารถนำกรอบ

แนวคิดและสาระของเกณฑ AUN 

QA ไปพัฒนาและบริหารจดัการ

หลักสตูร 

3. ผูเขารวมสามารถวิเคราะหหา

ประเด็นท่ีควรนำไปพัฒนา

ปรับปรุงการบริหารจัดการ

หลักสตูร 

  1. เชิงปริมาณ  

    1) จำนวนหลักสูตรท่ีรับการประเมิน

คุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ AUN-QA 15 

หลักสตูร ผลการดำเนินงาน 28 หลักสูตร 

    2) ผูเขารับการอบรมมีผลการทดสอบ

หลังการอบรมสูงกวาผลการทดสอบกอน

อบรม รอยละ 10 ของคะแนนกอนอบรม 

ผลการดำเนินงาน หลังอบรมมผีลการ

ทดสอบรอยละ 15 

2. เชิงคุณภาพ 

   1) มหาวิทยาลัยมีการนำเกณฑ AUN-

QA มาเปนเครื่องมือในการประเมนิ

คุณภาพการศึกษา 8 Criterion ผลการ

ดำเนินงาน 8 Criterion 

   2) หนวยงานภายในสามารถทบทวน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให

121,150.00 29,000.00 1. ผูเขารวมอบรมสามารถวิเคราะหผลการ

เรียนรูแบบมุงผลลัพธการเรยีนรู และ

สามารถอธิบายใหอาจารยในหลักสูตรได  

2. หลักสูตรของผูเขาอบรมมีความพรอมใน

การเสนอหลักสตูรเพ่ือการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ AUN-QA 

1. สามารถนำความรูท่ีไดรับ

ไปเผยแพรแกผูอ่ืนและเพ่ือน

รวมงานได 

2. กิจกรรมสงเสริมความรู

เก่ียวกับการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรให

ผูเขารวมอบรมไดรับความรู

และความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

หลักสตูรของสาขาให

สอดคลองกับมาตรฐาน

ตอไป 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

สอดคลองกับเกณฑ AUN-QA 1 แผน ผล

การดำเนินงาน 1 แผน 

   3) ผูเขารวมมีความรูความเขาใจ

แนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุง

ผลลัพธการเรียนรู (Outcome based 

Education) เปนฐานสามารถออกแบบ 

PLOs ท่ีสะทอนผลลัพธการเรียนรูของ

ผูเรยีนตามศาสตร และสามารถวัดไดตาม

เกณฑ AUN-QA รอยละ 80 ผลการ

ดำเนินงาน รอยละ 80.2    

   4) ผูเขารวมสามารถวิเคราะหผลการ

เรียนรูแบบมุงผลลัพธการเรยีนรู และ

สามารถอธิบายใหอาจารยในหลักสูตรได 

ระดับดีข้ึนไป 4.00 ผลการดำเนินงาน 

4.12 

3. เชิงเวลา  กิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด ไตรมาส 3 ผลการ

ดำเนินงาน 29 เมษายน 2564 , 21 

พฤษภาคม 2564 

4. เชิงตนทุน คาใชจายของกิจกรรม

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ 121,150 บาท 

ผลการดำเนินงาน 29,000 บาท 

4. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 121,150 

บาท เบิกจายจริง 29,000 คงเหลือ  

92,150 บาท 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการจัดการความรู เพ่ือแสวงหา good Practice และนำไปสูแนวปฏิบัติท่ีเปนเลศิ (Best Practice) / 238,400 บาท / สำนักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

1. เพ่ือเปนเวทีคุณภาพในการ

เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

การนำความรูดานการประกัน

คุณภาพ     ไปใชในการดำเนิน

กิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 

2. เพ่ือแสวงหารูปแบบและแนว

ปฏิบัติท่ีดีในการนำความรูดาน

การประกันคณุภาพไปใชในการ

ดำเนินกิจกรรมของ

สถาบันอุดมศึกษา 

3. เพ่ือเปนการกระตุนให

  1. เชิงปริมาณ  

    1) จำนวนแนวปฏิบัติท่ีดีจาก

หนวยงานภายใน 8 เรื่อง ผลกร

ดำเนินงาน 23 เรื่อง   

    2) จำนวนผูเขารวมโครงการฯ 150 

คน  ผลการดำเนินงาน 56 คน                                                                                                                

2. เชิงคุณภาพ 

    1) ผูเขารวมไดรับขอเสนอแนะ เพ่ือ

นำไปปรับปรุงแนวปฏิบัติท่ีดี ไมนอยกวา

รอยละ 80 ผลการดำเนินงาน รอยละ 

91.40 

238,400.00 103,850.93 1. ไดแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ใน

การดำเนินงานดานการประกันคณุภาพ

การศึกษาแกบุคลากรปฏิบัติงานทุกระดับ 

2. บุคลากรไดแลกเปลีย่นเรยีนรูตลอดจน

ประสบการณตาง ๆ เก่ียวกับการบริหาร

จัดการ การประกันคณุภาพ รวมถึงดาน

วิชาการ เพ่ือแสวงหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการ

ปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรมีแนวปฏิบัติ มีแนวทางการนำ

องคความรู มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมกีาร

1. ระบบ และแนวคดิในการ

ทำงานท่ีมีการปฏิบัติอยาง

ตอเน่ืองของแตละองคกร 

2. การเขียนแนวปฏิบัติท่ีดี 

อยางถูกตอง สามารถนำมา

ปรับปรุงแกไขงานประจำได 

และเรียนรูแลกเปลี่ยนการ

ทำงานในแตหนวยงาน 

สามารถนำมาประยุกตการ

ทำงานของตนเองได 

3. การไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา 

ใหความสำคญักับการดำเนิน

กิจกรรมตามระบบและกลไก

คุณภาพ 

    2) ผูเขารวมไดรับความรู เทคนิคและ

แนวคิดการเขียนแนวปฏิบัติท่ีดี  11 

หนวยงาน ผลการดำเนินงาน 13 

หนวยงาน   

    3) ความพึงพอใจของผูเขารวมฯ ไม

นอยกวารอยละ 80 ผลการดำเนินงาน 

รอยละ 90.20     

    4) ผูเขารวมไดรับความรูและตวัแบบท่ี

ดีของแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  5 ผลงาน ผล

การดำเนินงาน 26 ผลงาน                                  

3. เชิงเวลา โครงการแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด ไตรมาส 2-3 ผลการ

ดำเนินงาน ไตรมาส 2-3 

4. เชิงตนทุน คาใชจายของโครงการ

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมตัิ 238,400 บาท 

ผลการดำเนินงาน 103,850.93 บาท 

5. งบประมาณไดรับจัดสรร 238,400 

บาท เบิกจายจริง 103,850.93 คงเหลือ  

134,549.07บาท 

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางยั่งยืน 

และสามารถแขงขันไดท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 

งานระหวางองคกร  

4. ไดนำขอคิดเห็นไป

ปรับปรุงงาน 

improvement plan ของ

กลุมงานในองคกรในสวนท่ี

ขาดและนำจุดเดนของ

ผลงาน ไปเปนแนวทาง   

5. ไดรับความรู/เทคนิคการ

เขียนงาน 

 

 

โครงการท่ี 38 โครงการผลติสื่อเผยแพรช่ือเสียงและสรางการยอมรบัในคุณภาพดานตางๆ ตลอดจนการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการผลิตสื่อเผยแพรช่ือเสียงและสรางการยอมรับในคุณภาพดานตาง ๆ ตลอดจนการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย / 800,000 บาท / สำนักงานอธิการบด ี

1. เผยแพรช่ือเสยีงและสรางการ

ยอมรับในคุณภาพดานตาง ๆ 

ตลอดจนการเสริมสราง

ภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลยั 

2. เผยแพรขอมลูขาวสารดานตาง 

ๆ ผานสื่อในรูปแบบท่ีหลากหลาย

สูงสังคมท้ังภายในและภายนอก

เพ่ือสรางการรับรู 

1. ไดสื่อลง

โฆษณาผาน

หนังสื่อพิมพ

จำนวน 11 ช้ิน 

2. ไดผลิตสื่อ

วีดิทัศน

เผยแพรผลงาน

ของหมา

วิทยาลัย 

จำนวน 13 

คลิป 

3. ไดเผยแพร

ผลงานผาน

การจัดรายการ

วิทยุ จำนวน 

21 ครั้ง  

มหาวิทยาลยัมี

ความนาเช่ือถือ 

เปนท่ียอมรับใน

คุณภาพดานตาง 

ๆ 

1. เชิงปริมาณ 

      - ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ 

เปาหมาย จำนวน 11 ครั้ง / ผลการ

ดำเนินงาน ดำเนินการแลวเสร็จ 

      - ผลิตสื่อวีดิทัศนเผยแพรผลงานของ

หมาวิทยาลยั เปาหมาย จำนวน 13 คลิป 

/ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแลวเสร็จ 

      - จัดรายการวิทยุ เปาหมาย จำนวน 

21 ครั้ง / ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

      - ปายประชาสัมพันธ เปาหมาย 

จำนวน 2 ปาย / ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการแลวเสร็จ 

      - ลงโฆษณาผานเพจเฟสบุค 

เปาหมาย จำนวน 1 ครั้ง / ผลการ

ดำเนินงาน ดำเนินการแลวเสร็จ  

800,000.00 425,895.00 มหาวิทยาลยัมีช่ือเสยีงเปนท่ียอมรบัของ

สังคมและมผีูสนใจเขาเรียนในมหาวิทยาลัย

เพ่ิมมากข้ึน 
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วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output) 

เปาหมายเชิง

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน องคความรูและบทเรียนท่ี

ไดรับ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

4. ไดปาย

ประชาสมัพันธ 

จำนวน 2 ปาย 

5. ไดสื่อลง

โฆษณาผาน

เพจเฟสบุค 

จำนวน 1 ครั้ง 

2. เชิงคุณภาพ -  

3. เชิงเวลา ไตรมาส 1-3  

4. เชิงงบประมาณ800,000  

บรรลเุปาหมายรอยละ 52.5 

 

8. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร 800,000 

บาท เบิกจายจริง  425,895  คงเหลือ 

374,105 บาท 

โครงการท่ี 39 โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาแอปพิเคชันบริการนักศึกษาและบุคลากร / 480,000.00 บาท / สำนักงานอธิการบด ี

1. พัฒนาการใหบริการผานระบบ 

mobile application 

2. เพ่ิมชองทางในการใหบริการ 

e-service ตามภาระกิจ 

 เพ่ิมความ

สะดวกและลด

เวลาในการเขา

ใชบริการ โดยไม

ตองเขามาใน

พ้ืนท่ีใหบริการ 

และปองกันการ

แพรระบาดเช้ือ 

COVID-19 

1. เชิงปริมาณ เปาหมาย 1 แอปฯ / ผล

การดำเนินงาน อยูระหวางดำเนินการ 

2. เชิงคุณภาพ เปาหมาย ความเช่ือมั่น 

(Reliability) ไมนอยกวา 0.9 {หรือใขคำ

วามีประสิทธิภาพในระดับดี หรือ ดี

เยี่ยม}/ ผลการดำเนินงาน อยูระหวาง

ดำเนินการ  

3. เชิงเวลา เปาหมาย ไตรมาส 3  / ผล

การดำเนินงาน อยูระหวางดำเนินการ  

4. เชิงงบประมาณ ไดรับจดัสรร  

480,000  บาท เบิกจายจริง 478,500 

480,000.00 0.00 อยูระหวางดำเนินการ 

ผลการดำเนินงานเบ้ืองตน 

        - 21 เมษายน 2564 ไดขออนุมัติใช

คุณลักษณะเฉพาะฯ ไดรับอนุมัติเมื่อ 1 

มิถุนายน 2564 

       - อยูระหวางดำเนินการพัฒนาแอปฯ 

(ขณะน้ีทดสอบในสวน mobile 

application ลงเวลา  คงเหลือในสวนระบบ

แสดงผลการทำกิจกรรมนักศึกษา และระบบ

รายงานขอมูลการลา บน web 

application  

การบริหารโครงการ การ

พัฒนา Software สำหรับ

ใหบริการผาน Mobile และ

การใชเทคโนโลยีการใช

ขอมูลผานระบบท่ีแตกตาง

กัน 

มาตรฐานการรองรับของ Apple 

และ Google Service ท่ีมีความ

แตกตางกัน รวมท้ังคุณภาพและ

มาตรฐานของอุปกรณในการรับ

สัญญาณจากเครือขายคายโทรศัพท

ตาง ๆ มีผลทำใหการดำเนินการตอง

ระมัดระวัง และลาชา 

 

กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อสิทธิบัตรซอฟตแวร / 320,000.00 บาท / สำนักงานอธิการบด ี

1. เพ่ือจัดหาสิทธิบัตรซอฟตแวร

ในการวิเคราะระบบเครือขายของ

มหาวิทยาลยั 

2. เพ่ือจัดหาสิทธิบัตรซอฟตแวร

สำหรับสรางและแกไขภาพ

กราฟฟก 

สนับสนุนการ

พัฒนาไปสู

มหาวิทยาลยั

ดิจิทัล โดยใช

ซอฟตแวรท่ีมี

ลิขสิทธ์ิถูกตอง

ตามกฎหมาย 

ลดการดาวน

ทาม/แกไข

ปรับปรุงระบบ

เครือขายได

อยางมีประสิทธิ 

และสามารถ

ออกแบบภาพ

กราฟฟก 

1. เชิงปริมาณ เปาหมาย 2 สิทธิบัตร  / 

ผลการดำเนินงาน 4 สิทธิบัตร 

2. เชิงคุณภาพ เปาหมาย ประสิทธิภาพ

ของซอฟตแวรในระดับดี / ผลการ

ดำเนินงาน ประสิทธิภาพของซอฟตแวร

ในระดับ ด ี

3. เชิงเวลา เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผล

การดำเนินงาน ไตรมาส 3 

4. เชิงงบประมาณ   ไดรับจัดสรร  

320,000 บาท  เบิกจายจริง  296,250 

บาท   คงเหลือ  23,750 บาท 

320,000.00 296,250.00 ผลการดำเนินงาน 

      - สิทธิบัตรซอฟตแวรวิเคราะหระบบ

เครือขาย IMC Standard and Enterprise  

220,000 บาท 

      - สิทธิบัตรซอฟตแวรวิเคราะหระบบ

เครือขาย Microsoft Visio (5 License), 

Microsoft Project (5 License) 22,750 

บาท 

      - สิทธิบัตรสรางและแกไขภาพกราฟฟก 

Template (1 License) and Elementor 

Pro (1 License) 9,500 บาท 

      - โอนซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 2 

เครื่อง 44,000 บาท 
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