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สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)

งบประมาณทั้งส้ิน 357,733,600.00 บาท

เบิกจ0าย 74,886,912.19 บาท 20.93%

คงเหลือ 282,846,687.81 บาท 79.07%

งบประมาณทั้งส้ิน 236,821,700.00 บาท

เบิกจ0าย 65,452,239.06 บาท 27.64%

คงเหลือ 171,369,460.94 บาท 72.36%

งบประมาณทั้งส้ิน 27,608,300.00 บาท

เบิกจ0าย 1,976,273.86 บาท 7.16%

คงเหลือ 25,632,026.14 บาท 92.84%

งบประมาณทั้งส้ิน 55,576,300.00 บาท

เบิกจ0าย 3,275,153.00 บาท 5.89%

คงเหลือ 52,301,147.00 บาท 94.11%

ไตรมาส/งบประมาณรายจ0าย 1 2 3 4

ภาพรวมสะสม 23 54 77 100

รายจ�ายประจํา 28 58 80 100

รายจ�ายลงทุน 8 40 65 100

งบประมาณทั้งส้ิน 6,500,000.00 บาท

เบิกจ0าย 810,455.00 บาท 12.47%

คงเหลือ 5,689,545.00 บาท 87.53%

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คร้ังท่ี 
1/2563 วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 และ

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี
คร้ังท่ี 2/2563 วันท่ี 16 มีนาคม 2563

งบประมาณ
ภาพรวม

งบประมาณ
รายจ0าย
ประจํา

งบประมาณ
รายจ0าย

ยุทธศาสตร:

งบประมาณ
รายจ0ายตาม
ภารกิจหลัก

งบประมาณ
รายจ0าย

แผนงานฉุกเฉิน

งบประมาณทั้งส้ิน 31,227,300.00 บาท

เบิกจ0าย 3,372,791.27 บาท 10.80%

คงเหลือ 27,854,508.73 บาท 89.20%

งบประมาณ
หน0วยงาน

จัดต้ังภายใน

เบิกจ�าย 

27.64

เบิกจ�าย

7.16

เบิกจ�าย 

20.93

เบิกจ�าย 

10.80

เบิกจ�าย 

5.89

เบิกจ�าย 

12.47
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สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�  
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 

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

 
เพ่ือให�การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (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 1 (งบพลางก)อน) ซ่ึงมีงบประมาณท้ังสิ้น 357,733,600.00 
บาท เบิกจ)าย 74,886,912.19 บาท คิดเป0นร�อยละ 20.93 

 
1. การเบิกจ/ายงบประมาณภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น 

357,733,600.00บาท 

เบิกจ/าย คงเหลือ 

74,886,912.19 บาท 282,846,687.81 บาท 

20.93% 
79.07% 
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2. การเบิกจ/ายงบรายจ/ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคืบหน9าการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน/วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

236,821,700.00 บาท 65,452,239.06 บาท 171,369,460.94 บาท 

27.64% 
72.36% 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

27,608,300.00 บาท 1,976,273.86 บาท 25,632,026.14 บาท 

7.16% 
92.84% 
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4. การเบิกจ/ายงบประมาณหน/วยงานจัดตั้งภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร.
คณะ

เทคโนโลยีการเ
กษตร

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร.และ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะพยาบาล
ศาสตร.

คณะ
มนุษยศาสตร.

และ
สังคมศาสตร.

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร.

และเทคโนโลยี

สํานักงาน
อธิการบดี

สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักส)งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

สถาบันวิจัย
และส)งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ 1,231,600.0 1,266,200.0 1,150,800.0 1,688,400.0 1,270,900.0 5,403,025.0 1,962,100.0 2,994,325.0 8,165,550.0 769,300.00 1,259,800.0 446,300.00

เบิกจ)าย 41,541.73 27,274.00 105,140.32 121,340.23 24,496.00 279,869.31 147,181.68 279,623.35 837,154.75 64,327.05 39,563.44 8,762.00

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

31,227,300.00 บาท 3,372,791.27 บาท 27,854,508.73 บาท 

10.80% 
89.20% 
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5. การเบิกจ/ายงบรายจ/ายยุทธศาสตร<  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร.ที่ 1 การ
สร�างความโดดเด)น
ด�านอาหารและการ

ท)องเที่ยว

ยุทธศาสตร.ที่ 2 
ยกระดับคุณภาพ

บัณฑิต

ยุทธศาสตร.ที่ 3 การ
ผลิตและพัฒนา

วิชาชีพครู

ยุทธศาสตร.ที่ 4 การ
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม

ยุทธศาสตร.ที่ 5 การ
พัฒนาท�องถ่ิน

ยุทธศาสตร.ที่ 6 การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหาร

งบประมาณ 4,427,900.00 17,887,000.00 3,220,000.00 3,690,000.00 17,429,500.00 8,921,900.00

เบิกจ)าย - 1,855,523.00 - - 1,240,822.00 178,808.00

 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

 8,000,000.00

 10,000,000.00

 12,000,000.00

 14,000,000.00

 16,000,000.00

 18,000,000.00

 20,000,000.00

งบประมาณทั้งสิ้น 

55,576,300.00 บาท 

เบิกจ/าย คงเหลือ 

3,275,153.00 บาท 52,301,147.00 บาท 

5.89% 

94.11% 
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6. การเบิกจ/ายงบประมาณรายจ/ายแผนงานฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

6,500,000.00 บาท 810,455.00 บาท 5,689,545.00 บาท 

12.47% 
87.53% 



 

 

- ภาคผนวก 1 – 

 

 

 













 

 

- ภาคผนวก 2 – 

 

 

 



รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1

(ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

ตั้ง เบิกจาย ร,อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจาย ร,อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจาย ร,อยละ คงเหลือ

1 รายจายประจํา 143,099,800.00    52,712,765.25   36.84   90,387,034.75      93,721,900.00     12,739,473.81   13.59  80,982,426.19     236,821,700.00   65,452,239.06    27.64  171,369,460.94    

1.1 งบบุคลากร 126,682,500.00     44,826,153.83    35.38   81,856,346.17       27,802,200.00       6,484,534.33      23.32   21,317,665.67      154,484,700.00    51,310,688.16      33.21   103,174,011.84     

1.2 งบดําเนินงาน 16,417,300.00       7,886,611.42      48.04   8,530,688.58         50,919,700.00       6,254,939.48      12.28   44,664,760.52      67,337,000.00      14,141,550.90      21.00   53,195,449.10       

1.3 งบลงทุน (ครุภัณฑ! ที่ดิน และสิ่งก'อสร)าง) -                      -                    -       -                      15,000,000.00       -                    -      15,000,000.00      15,000,000.00      -                     -      15,000,000.00       

2 รายจายตามภารกิจหลักของหนวยงาน 12,518,700.00     -                  -      12,518,700.00      15,089,600.00     1,976,273.86     13.10  13,113,326.14     27,608,300.00     1,976,273.86      7.16    25,632,026.14      

1) คณะครุศาสตร!            380,000.00 -                    -       380,000.00                      851,600.00 41,541.73          4.88     810,058.27           1,231,600.00        41,541.73            3.37     1,190,058.27         

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร            390,000.00 -                    -       390,000.00                      876,200.00 27,274.00          3.11     848,926.00           1,266,200.00        27,274.00            2.15     1,238,926.00         

3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ            355,000.00 -                    -       355,000.00                      795,800.00 105,140.32         13.21   690,659.68           1,150,800.00        105,140.32          9.14     1,045,659.68         

4) คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            520,000.00 -                    -       520,000.00                    1,168,400.00 121,340.23         10.39   1,047,059.77        1,688,400.00        121,340.23          7.19     1,567,059.77         

5) คณะพยาบาลศาสตร!            752,000.00 -                    -       752,000.00                      518,900.00 24,496.00          4.72     494,404.00           1,270,900.00        24,496.00            1.93     1,246,404.00         

6) คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร!          1,758,225.00 -                    -       1,758,225.00                  3,644,800.00 279,869.31         7.68     3,364,930.69        5,403,025.00        279,869.31          5.18     5,123,155.69         

7) คณะวิทยาการจัดการ            605,000.00 -                    -       605,000.00                    1,357,100.00 147,181.68         10.85   1,209,918.32        1,962,100.00        147,181.68          7.50     1,814,918.32         

8) คณะวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี          1,644,425.00 -                    -       1,644,425.00                  1,349,900.00 279,623.35         20.71   1,070,276.65        2,994,325.00        279,623.35          9.34     2,714,701.65         

9) สํานักงานอธิการบดี          4,770,050.00 -                    -       4,770,050.00                  3,395,500.00 837,154.75         24.65   2,558,345.25        8,165,550.00        837,154.75          10.25   7,328,395.25         

10) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ            300,000.00 -                    -       300,000.00                      469,300.00 64,327.05          13.71   404,972.95           769,300.00          64,327.05            8.36     704,972.95           

11) สํานักส'งเสริมวิชาการและงานทะเบียน            750,000.00 -                    -       750,000.00                      509,800.00 39,563.44          7.76     470,236.56           1,259,800.00        39,563.44            3.14     1,220,236.56         

12) สถาบันวิจัยและส'งเสริมศิลปวัฒนธรรม            294,000.00 -                    -       294,000.00                      152,300.00 8,762.00            5.75     143,538.00           446,300.00          8,762.00             1.96     437,538.00           

3 รายจายหนวยงานจัดตั้งภายใน 481,300.00          -                  -      481,300.00          30,746,000.00     3,372,791.27     10.97  27,373,208.73     31,227,300.00     3,372,791.27      10.80  27,854,508.73      

1) ค'าใช)จ'ายในการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร!                         -   -                    -       -                             24,200,000.00 2,938,952.31      12.14   21,261,047.69      24,200,000.00      2,938,952.31       12.14   21,261,047.69       

2) ค'าใช)จ'ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี            481,300.00 -                    -       481,300.00                    6,546,000.00 433,838.96         6.63     6,112,161.04        7,027,300.00        433,838.96          6.17     6,593,461.04         

4 รายจายตามยุทธศาสตร;มหาวิทยาลัย 21,562,800.00     1,240,822.00     5.75    20,321,978.00      34,013,500.00     2,034,331.00     5.98    31,979,169.00     55,576,300.00     3,275,153.00      5.89    52,301,147.00      

ยุทธศาสตร;ที่ 1 การสร,างความโดดเดนด,านอาหารและการทองเที่ยว -                    -                  -      -                     4,427,900.00       -                  -      4,427,900.00       4,427,900.00      -                   -      4,427,900.00       

1 โครงการพัฒนาและยกระดับความร'วมมือกับหน'วยงานภาคการศึกษาและผู)ประกอบการ -                      -                    -       -                      400,000.00           -                    -      400,000.00           400,000.00          -                     -      400,000.00           

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาวด)านการประกอบอาหารและการท'องเที่ยว -                      -                    -       -                      300,000.00           -                    -      300,000.00           300,000.00          -                     -      300,000.00           

3 โครงการฟาร!มต)นแบบเกษตรปลอดภัยระบบอัจฉริยะ -                      -                    -       -                      150,000.00           -                    -      150,000.00           150,000.00          -                     -      150,000.00           

4 โครงการพัฒนาตาลโตนดครบวงจร -                      -                    -       -                      550,000.00           -                    -      550,000.00           550,000.00          -                     -      550,000.00           

5 โครงการพัฒนาศูนย! Royal Coast -                      -                    -       -                      50,000.00             -                    -      50,000.00            50,000.00            -                     -      50,000.00             

6 โครงการยกระดับคุณภาพและเสริมสร)างทักษะทางวิชาชีพด)านการประกอบอาหารและการ

ท'องเที่ยว

-                      -                    -       -                      1,000,000.00         -                    -      1,000,000.00        1,000,000.00        -                     -      1,000,000.00         

7 โครงการจัดตั้งหน'วยความเปLนเลิศด)านอาหารและการท'องเที่ยว -                      -                    -       -                      800,000.00           -                    -      800,000.00           800,000.00          -                     -      800,000.00           

8 โครงการยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง -                      -                    -       -                      200,000.00           -                    -      200,000.00           200,000.00          -                     -      200,000.00           

9 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ!ประเภทอาหารภายใต)เครื่องหมาย PBRU Brand โรงเรียนการ

อาหารนานาชาติเพชรบุรีและ Think Café'

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

งบประมาณแผนดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได, (บาท) รวม (บาท)
ยุทธศาสตร;/โครงการ/กิจกรรม
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ตั้ง เบิกจาย ร,อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจาย ร,อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจาย ร,อยละ คงเหลือ

งบประมาณแผนดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได, (บาท) รวม (บาท)
ยุทธศาสตร;/โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การให)บริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายใน

มหาวิทยาลัย

-                      -                    -       -                      327,900.00           -                    -      327,900.00           327,900.00          -                     -      327,900.00           

11 โครงการเพื่อการเข)าสู'ความเปLนสากล -                      -                    -       -                      350,000.00           -                    -      350,000.00           350,000.00          -                     -      350,000.00           

ยุทธศาสตร;ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 3,127,300.00       -                  -      3,127,300.00       14,759,700.00     1,855,523.00     12.57  12,904,177.00     17,887,000.00     1,855,523.00      10.37  16,031,477.00      

12 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให)ได)มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา                         -                        -   -       -                               2,350,000.00          114,704.00 4.88     2,235,296.00        2,350,000.00        114,704.00          4.88     2,235,296.00         

13 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย!ให)มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและทางวิชาชีพ                         -                        -   -       -                               1,494,000.00                      -   -      1,494,000.00        1,494,000.00        -                     -      1,494,000.00         

14 โครงการพัฒนาความรู) ทักษะด)านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 -                      -                    -       -                      -                      -                    -      -                      -                     -                     #DIV/0! -                      

15 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให)พร)อมทํางานด)วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 -                      -                    -       -                      3,290,000.00         64,248.00          1.95     3,225,752.00        3,290,000.00        64,248.00            1.95     3,225,752.00         

16 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 2,127,300.00         -                    -       2,127,300.00         3,244,700.00         1,645,371.00      50.71   1,599,329.00        5,372,000.00        1,645,371.00       30.63   3,726,629.00         

17 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด)วยศาสตร!พระราชา                         -                        -   -       -                      880,000.00           7,200.00            0.82     872,800.00           880,000.00          7,200.00             0.82     872,800.00           

18 โครงการพัฒนาอัตลักษณ!และคุณลักษณะที่พึงประสงค! 1,000,000.00         -                    -       1,000,000.00         460,000.00           24,000.00          5.22     436,000.00           1,460,000.00        24,000.00            1.64     1,436,000.00         

19 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู)ประกอบการรุ'นใหม'ของนักศึกษา -                      -                    -       -                      580,000.00           -                    -      580,000.00           580,000.00          -                     -      580,000.00           

20 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน)นการเรียนรู)แบบ Active Learning และ/หรือ

สร)างความร'วมมือกับสถานประกอบการ

-                      -                    -       -                      2,080,000.00         -                    -      2,080,000.00        2,080,000.00        -                     -      2,080,000.00         

21 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน!                         -                        -   -       -                      381,000.00           -                    -      381,000.00           381,000.00          -                     -      381,000.00           

ยุทธศาสตร;ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 1,006,000.00       -                  -      1,006,000.00       2,214,000.00       -                  -      2,214,000.00       3,220,000.00      -                   -      3,220,000.00       

22 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูให)พร)อมทํางานด)วยวิชาการวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 -                      -                    -       -                      1,450,000.00         -                    -      1,450,000.00        1,450,000.00        -                     -      1,450,000.00         

23 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครู 416,000.00           -                    -       416,000.00           464,000.00           -                    -      464,000.00           880,000.00          -                     -      880,000.00           

24 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน)นการเรียนรู)จากการปฏิบัติจริงร'วมกับโรงเรียน

เครือข'ายในท)องถิ่น

520,000.00           -                    -       520,000.00           300,000.00           -                    -      300,000.00           820,000.00          -                     -      820,000.00           

25 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูประจําการในท)องถิ่น เพื่อยกระดับการเรียนรู)

ด)านการอ'านการเขียนและการวิเคราะห!ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-                      -                    -       -                      -                      -                    -      -                      -                     -                     -      -                      

26 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให)เปLนศูนย!ฝlกปฏิบัติการและการวิจัย เปLนต)นแบบให)กับ

โรงเรียนในท)องถิ่น

70,000.00             -                    -       70,000.00             -                      -                    -      -                      70,000.00            -                     -      70,000.00             

ยุทธศาสตร;ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม -                    -                  -      -                     3,690,000.00       -                  -      3,690,000.00       3,690,000.00      -                   -      3,690,000.00       

27 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ -                      -                    -       -                      500,000.00           -                    -      500,000.00           500,000.00          -                     -      500,000.00           

28 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การเรียน

การสอน)

-                      -                    -       -                      1,290,000.00         -                    -      1,290,000.00        1,290,000.00        -                     -      1,290,000.00         

29 โครงการพัฒนางานวิจัยสร)างสรรค!องค!ความรู) และนวัตกรรม/เพื่อเปLนต)นแบบหรือนํามาใช)

ประโยชน!ในการพัฒนาชุมชนและท)องถิ่นตามศาสตร!พระราชา

-                      -                    -       -                      350,000.00           -                    -      350,000.00           350,000.00          -                     -      350,000.00           
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ตั้ง เบิกจาย ร,อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจาย ร,อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจาย ร,อยละ คงเหลือ

งบประมาณแผนดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได, (บาท) รวม (บาท)
ยุทธศาสตร;/โครงการ/กิจกรรม

30 โครงการแสวงหาแหล'งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม/และหรือพัฒนาศูนย!วิจัยเฉพาะ

ทาง

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

31 โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค!ให)ได)รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร -                      -                    -       -                      200,000.00           -                    -      200,000.00           200,000.00          -                     -      200,000.00           

32 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร)างมูลค'าเพิ่ม (Value Creation) สู'เชิงพาณิชย! หรือ

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร)างสรรค!

-                      -                    -       -                      250,000.00           -                    -      250,000.00           250,000.00          -                     -      250,000.00           

33 โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร'งานวิจัยหรืองานสร)างสรรค!ในระดับชาติหรือนานาชาติ -                      -                    -       -                      900,000.00           -                    -      900,000.00           900,000.00          -                     -      900,000.00           

ยุทธศาสตร;ที่ 5 การพัฒนาท,องถิ่น 17,429,500.00     1,240,822.00     7.12    16,188,678.00      -                    -                  -      -                    17,429,500.00     1,240,822.00      7.12    16,188,678.00      

34 โครงการตามยุทธศาสตร!ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 500,000.00           -                    -       500,000.00           -                      -                    -      -                      500,000.00          -                     -      500,000.00           

35 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได)ชุมชนฐานราก (ความยากจน) 6,758,790.00         231,713.00         3.43     6,527,077.00         -                      -                    -      -                      6,758,790.00        231,713.00          3.43     6,527,077.00         

36 โครงการส'งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข)าใจสิทธิหน)าที่ของตนเอง และผู)อื่นภายใต)

พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!เปLนประมุข

1,500,000.00         -                    -       1,500,000.00         -                      -                    -      -                      1,500,000.00        -                     -      1,500,000.00         

37 โครงการอนุรักษ!พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 800,000.00           107,551.00         13.44   692,449.00           -                      -                    -      -                      800,000.00          107,551.00          13.44   692,449.00           

38 โครงการสร)างมูลค'าเพิ่ม จากภูมิปoญญาท)องถิ่นสู'เศรษฐกิจสร)างสรรค! 500,000.00           -                    -       500,000.00           -                      -                    -      -                      500,000.00          -                     -      500,000.00           

39 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ!ชุมชนท)องถิ่น (OTOP) 1,000,000.00         -                    -       1,000,000.00         -                      -                    -      -                      1,000,000.00        -                     -      1,000,000.00         

40 โครงการพัฒนาระบบข)อมูลตําบลในจังหวัด 500,000.00           -                    -       500,000.00           -                      -                    -      -                      500,000.00          -                     -      500,000.00           

41 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก)ไขปoญหาขาดแคลนครูให)กับโรงเรียนขนาดเล็ก 400,000.00           -                    -       400,000.00           -                      -                    -      -                      400,000.00          -                     -      400,000.00           

42 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 5,470,710.00         901,558.00         16.48   4,569,152.00         -                      -                    -      -                      5,470,710.00        901,558.00          16.48   4,569,152.00         

ยุทธศาสตร;ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร -                    -                  -      -                     8,921,900.00       178,808.00       2.00    8,743,092.00       8,921,900.00      178,808.00        2.00    8,743,092.00       

43 โครงการพัฒนาผู)บริหารมืออาชีพ -                      -                    -       -                      800,000.00           -                    -      800,000.00           800,000.00          -                     -      800,000.00           

44 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ -                      -                    -       -                      900,000.00           36,000.00          4.00     864,000.00           900,000.00          36,000.00            4.00     864,000.00           

45 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว -                      -                    -       -                      3,000,000.00         -                    -      3,000,000.00        3,000,000.00        -                     -      3,000,000.00         

46 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู) -                      -                    -       -                      1,400,000.00         142,808.00         10.20   1,257,192.00        1,400,000.00        142,808.00          10.20   1,257,192.00         

47 โครงการพัฒนาภาพลักษณ!ที่ดีของมหาวิทยาลัย -                      -                    -       -                      1,400,000.00         -                    -      1,400,000.00        1,400,000.00        -                     -      1,400,000.00         

48 โครงการพัฒนาด)านเทคโนโลยีดิจิทัล -                      -                    -       -                      1,421,900.00         -                    -      1,421,900.00        1,421,900.00        -                     -      1,421,900.00         

5 รายการคาใช,จายตามแผนงานฉุกเฉิน -                    -                  -      -                     6,500,000.00       810,455.00       12.47  5,689,545.00       6,500,000.00      810,455.00        12.47  5,689,545.00       

177,662,600.00    53,953,587.25   30.37   123,709,012.75    180,071,000.00    20,933,324.94   11.63  159,137,675.06   357,733,600.00   74,886,912.19    20.93  282,846,687.81    รวมทั้งสิ้น
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายจ ายตามยุทธศาสตร%) 

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) 

วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร%ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาปรบัปรุงหลักสตูรให�ได�มาตรฐาน หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 แนะแนวการศึกษาต)อคณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (50,000) คณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

1. เพื่อเป5นการ
ประชาสมัพันธ+ให�คณะฯ 
เป5นที่รู�จักของหน)วยงาน 
หรือองค+กรทางด�าน
การศึกษา 
2. เพื่อส)งเสรมิและ
สนับสนุนให�นักเรียน
นักศึกษาเข�าศึกษาต)อใน
ด�านวิศวกรรมศาสตร+
มากขึ้น 

ประชาสมัพันธ+
และส)งเสรมิการ
ผลิตบัณฑิต 

จํานวนนักศึกษา
ที่เพิ่มขึ้น 

เชิงปริมาณ 
-จํานวนเครือข)าย
ของโรงเรียนที่ไป
แนะแนว จํานวน 20 
โรงเรียน 
-จํานวนนักศึกษา
ใหม)ป?การศึกษา 
2563  จํานวน 180 
คน 
เชิงคุณภาพ 
-โรงเรียนต)างๆรู�จัก
คณะ
วิศวกรรมศาสตร+
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  
ร�อยละ 30 
เชิงเวลา 
-กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่

50,000.00 25,000.00  1. คณะฯเป5นที่รู�จักของ
โรงเรียนต)างๆในภมูิภาค 
 2. จํานวนนักศึกษาของ
คณะฯเพิ่มมากขึ้น 
 3. เป5นการ
ประชาสมัพันธ+ให�
หน)วยงานหรือองค+กร
ทางการการศึกษาได�
รู�จักคณะฯมากขึ้น 

ความสามัคคี
และความ
ร)วมมือร)วมใจ 

ขาดบุคลากรใน
การช)วยติดต)อ
ประสานงาน 

ความยากลาํบาก
ในการเบิกจ)าย 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

กําหนด  ไตรมาสที่ 
2 
เชิงต�นทุน 
-ค)าใช�จ)ายของ
กิจกรรมเป5นไป
ตามที่ได�รับอนุมตัิ 
จํานวน 50,000 
บาท 

กิจกรรมที่ 10 แนะแนวการศึกษาต)อ และ Science contest และ open house ครั้งที่ 2 (100,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
เพื่อให�นักศึกษามีจิต
อาสา ช)วยเหลือสังคม 
ถวายเป5นพระราชกุศล
แด)พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และ พระเจ�าอยู)หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร 

    เชิงปริมาณ   

1. จํานวนนักเรียนที่

กรอกข�อมูลสมัคร 

ข�อมูล ณ วันที่ 17 

ม.ค.63 142 คน 

2. ร�อยละนักศึกษา

รับเข�าเทียบกับ

แผนการรับนักศึกษา 

อยู)ในช)วงดําเนินการ 

เชิงคุณภาพ   

3. ระดับความสําเร็จ

ในการปรับปรุง

ระบบการรับ

นักศึกษา อยู)ในช)วง

ดําเนินการ 

65,000.00 48,000.00 อยู)ในช)วงดําเนินการยัง

ไม)เสร็จสิ้นโครงการ 

   



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

บรรลเุปSาหมายร�อย

ละ อยู)ในช)วง

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 16 การใช�งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล�องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (92,840) สํานักส)งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
    1.พัฒนาศักยภาพ
ผู�บริหาร ประธานสาขา 
อาจารย+ผู�รับผิดชอบ
หลักสตูร และบุคลากรที่
รับผิดชอบงานด�าน
หลักสตูรของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรีสามารถบันทึก
ข�อมูลหลักสูตรในระบบ 
CHE Curriculum 
Online ได�อย)างถูกต�อง
และเหมาะสม 
   2. สร�างความเข�าใจใน
ระบบสารสนเทศเพื่อ
พิจารณาความ
สอดคล�องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online) 
   3. คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พิจารณา

 เพื่อสร�างความ

เข�าใจในระบบ

สารสนเทศ 

(CHE 

Curriculum 

Online)และ

พัฒนาศักยภาพ

ผู�บริหาร 

ประธานสาขา 

อาจารย+

ผู�รับผิดชอบ

หลักสตูร และ

บุคลากรที่

รับผิดชอบงาน

ด�านหลักสูตร

ของ

มหาวิทยาลยั

ราชภัฏเพชรบุรี

สามารถบันทึก

บริหาร ประธาน

สาขา อาจารย+

ผู�รับผิดชอบ

หลักสตูร และ

บุคลากรที่

รับผิดชอบงาน

ด�านหลักสูตรมี

ความเข�าใจใน

การบันทึกข�อมูล

มากขึ้น ทําให�

หลักสตูรผ)าน

การรับทราบ

จากสํานักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

จํานวน 26 

หลักสตูร 

เชิงปริมาณ 

    - จํานวน

ผู�เข�าร)วมกิจกรรม 

ไม)น�อยกว)าร�อยละ 

80 ผลการ

ดําเนินงาน มี

ผู�เข�าร)วมกิจกรรม

ร�อยละ 97.07  

    - จํานวน

หลักสตูรที่ผ)านการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

และสามารถนําแนว

ปฏิบัติไปใช�ในการ

บันทึกข�อมูลใน

ระบบ CHE 

Curriculum 

Online ได�ไม)น�อย

กว)าร�อยละ 80 ผล

การดําเนินงาน มี

92,840.00 92,580.00  1. ผู�เข�าร)วมกิจกรรม

สามารถบันทึกข�อมูล

หลักสตูรในระบบ CHE 

Curriculum Online 

ได�อย)างถูกต�องครบถ�วน

สมบูรณ+ 

    2. ผู�เข�าร)วมกิจกรรม

มีความรู�ความเข�าใจ

เกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศเพื่อพิจารณา

ความสอดคล�องของ

หลักสตูร

ระดับอุดมศึกษา (CHE 

Curriculum Online) 

    3. หลักสูตรที่คงค�าง

อยู)ในระบบขณะที่มีการ

จัดอบรม ผ)านการ

รับทราบจากสํานักงาน

คณะกรรมการการ

การดําเนิน

กิจกรรมใน

ครั้งนี้ 

ผู�เข�าร)วม

กิจกรรมจะ

ได�รับความรู�

เกี่ยวกับการใช�

งานระบบ

สารสนเทศ 

การรับทราบ

หลักสตูรของ

สถาบันอุดมศึ

กษาในระดับ

สถาบัน 

เนื่องจาก

สํานักงาน

คณะกรรมการ

อุดมศึกษาได�

ปรับเปลีย่น

1. อาจารย+ และ

บุคลากรยังยึดตดิ

กับภาระงาน

ประจําอย)างเดียว 

ซึ่งทําให�ไม)เกิดการ

พัฒนาให�ดียิ่งขึ้น 

2. ระบบเมื่อใช�

พร�อมกัน จะทําให�

กรอกข�อมูลได�

ล)าช�า 

1. วิทยากร

ถ)ายทอดได�เข�าใจ

และตรงประเด็น 

โดยผู�เข�าฟ_ง

สามารถนําไปต)อ

ยอดกิจกรรมได�

เป5นอย)างด ี

2. เป5นการอบรมที่

ดี ได�ความรู�และ

ความเข�าใจในการ

บันทึกข�อมูลใน

ระบบ CHE 

Curriculum 

Online มากยิ่งขึ้น 

3. สามารถนํา

ความรู�ที่อบรมใน

ครั้งนี้ไปใช�ในการ

พิจารณาหลักสูตร

ของสาขาในการ



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ความสอดคล�องของ
หลักสตูรและรับทราบ
หลักสตูร 

ข�อมูลหลักสูตร

ในระบบได�  

หลักสตูรที่ผ)านฯ 

ร�อยละ 82.61 

    - จํานวน

หลักสตูรที่ผ)านการ

พิจาณาความ

สอดคล�องหลักสตูร

ในระบบ CHE 

Currculum 

Online จํานวน 19 

หลักสตูร ผลการ

ดําเนินงาน ผลการ

พิจารณาความ

สอดคล�องฯ เท)ากับ 

26 หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 

    - ผู�เข�าร)วม

กิจกรรมมีความรู�

ความเข�าใจที่และ

สามารถนําไปบันทึก

ข�อมูลในระบบ CHE 

Curriculum 

Online ไม)น�อยกว)า

ร�อยละ 80  ผลการ

อุดมศึกษาทั้งหมด แนวทางการ

พิจารณาความ

สอดคล�องการ

อนุมัติหรือการ

ให�ความ

เห็นชอบ

หลักสตูรของ

สภา

สถาบันอุดมศึ

กษา โดยใช�

ระบบ

สารสนเทศ

เพื่อพิจารณา

ความ

สอดคล�องของ

หลักสตูร

ระดับอุดมศึก

ษา (CHE 

Curriculum 

Online) เพื่อ

นําข�อมูลไปใช�

ประกอบการ

พิจารณาผล

ปรับปรุงหลักสูตร

ครั้งต)อไปได�ดี

ยิ่งขึ้น 

4. ควรจัดลําดับใน

การให�การ

พิจารณาหลักสูตร

ให�เหมาะสมกับ

ระยะเวลา เพื่อ

ไม)ให�หลักสูตรที่ยัง

ไม)ได�รับการ

พิจาณารอนาน 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ดําเนินงาน อาจารย+

และเจ�าหน�าที่

สามารถบันทึก

ข�อมูลลงในระบบ 

CHECO ทําให�

หลักสตูรได�รับทราบ

จากสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

    - หลักสูตรผ)าน

การรับทราบจาก

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ร�อยละ 

100  ผลการ

ดําเนินงาน หลักสูตร

ที่ค�างอยู)ในระบบ

ขณะที่มีการจัด

อบรม ผ)านการ

รับทราบจาก

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทั้งหมด 

การ

ดําเนินงาน

ด�านการกํากับ

มาตรฐานของ

หลักสตูรจาก

รายงานการ

ประเมิน

ตนเองระดับ

หลักสตูรของ

สถาบันอุดมศึ

กษา 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

เชิงเวลา  

    - กิจกรรมแล�ว

เสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด ไตรมาส 1 

ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมแล�วเสร็จ

ตามระยะเวลา 

เชิงงบประมาณ 

   - ค)าใช�จ)ายของ

กิจกรรมเป5นไป

ตามที่ได�รับอนุมตัิ 

92,840  บาท ผล

การดําเนินงาน ใช�

งบประมาณทั้งสิ้น 

92,580 บาท 

กิจกรรมที่ 17 ประชาสมัพันธ+การรับสมคัรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําป?การศึกษา 2563 (500,000) สํานักส)งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1.สร�างความสัมพันธ+อัน
ดี ระหว)างมหาวิทยาลัย
กับโรงเรยีนมัธยมศึกษา 
2.ประชาสัมพันธ+การรับ
สมัคร 
3.สร�างเครือข)ายในการ
รับสมคัรนักศึกษา 

มีเครือข)ายรับ

สมัครจาก

โรงเรียน

มัธยมศึกษาที่

เข�าร)วมโครงการ 

มีผู�สมัครเข�า

ศึกษาต)อระดับ

ปริญญาตรี ไม)

น�อยกว)าร�อยละ 

60 

เชิงปริมาณ 

      จํานวนผู�เข�ารับ

การแนะแนว ไม)

น�อยกว)า 5,000 คน 

ผลการดําเนินงาน 

ร�อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

500,000.00 198,801.00 1. มีโรงเรียนเข�าร)วม
เครือข)าย 25 โรงเรยีน 
2. มีนักเรียนเข�ารับการ
แนะแนว 5,000 คน 
3. มีนักเรียนสนใจสมัคร 
2,085 คนการดําเนิน
โครงการยังอยู)ระหว)าง

แลกเปลีย่น

เรียนรู�

กระบวนการ  

วิธีการการ

ประชาสมัพัน

ธ+ 

จํานวนประชากร

วัยเรียนน�อย 

 ระบบรับสมัคร 

ไม)เสถียร 

ปรับปรุงระบบรับ

สมัครให�ทันสมัย

รองรับการใช�งาน

ผ)าน

โทรศัพท+มือถือ 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

     ผู�สมัครตดัสินใจ

เลือกเรยีนได�ตรง

ความต�องการ ไม)

น�อยกว)าร�อยละ 80 

ผลการดําเนินงาน 

ร�อยละ 30 

เชิงเวลา 

     กิจกรรมแล�ว

เสร็จตามระยะเวลา

ไตรมาส 1และ ไตร

มาส 2  ผลการ

ดําเนินงาน แล�ว

เสร็จตามระยะเวลา

ร�อยละ 30  

ดําเนินการอีก ยอดจึง
การการเปลี่ยนแปลง
ตามระยะเวลา 

โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย+ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและทางวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 10 ส)งเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาการด�านงานวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารย+ (34,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
  1. เพื่อให�เกิดความรู�
และพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการด�าน
งานวิจัย 
  2. เพื่อให�เกิดผลงาน
สื่อสร�างสรรค+ที่มีการ
เผยแพร)สู)สาธารณะ 

จํานวน

ผลงานวิจัยที่

เผยแพร)สู)

สาธารณะ 

ผลงานวิจัยถูก

นําไปใช�

ประโยชน+ และ

อาจารย+ได�รับ

ความรู�และ

พัฒนา

สมรรถนะทาง

เชิงปริมาณ 

      1. จํานวนของ

ผู�เข�าร)วมกิจกรรม 

14 คน  

      2. จํานวน

ชิ้นงาน 8 ชิ้นงาน 

เชิงคุณภาพ 

34,000.00 34,000.00      - ผู�เข�าร)วมกิจกรรม

ได�เผยแพร)ผลงานวิจยั 

และได�รับความรู�จาก

งานวิจัยอื่น ๆ สามารถ

นํามาประยุกต+ใช�ให�เกิด

ประโยขน+ในทางวิชาการ

ได� 

ผู�เข�าร)วม
กิจกรรมได�รับ
การส)งเสริม
สนับสนุนใน
การพัฒนา
สมรรถนะทาง
วิชาการด�าน

  



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

วิชาการ   1. ร�อยละของ

อาจารย+ได�รับความรู�

และพัฒนา

สมรรถนะทาง

วิชาการ  ร�อยละ 

100  

 

บรรลเุปSาหมายร�อย

ละ 80 

     - มีผลงานวิจัยได�รับ

รางวัลการนําเสนอภาค

บรรยายในระดบัดีเด)น  

     - ไตรมาส 1 

คณาจารย+ บุคลากร 

คณะวิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยี เข�าร)วม

นําเสนอผลงานวิจัยใน

งานประชุมการประชุม

สวนสุนันทาวิชาการด�าน

วิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยีระดับชาติ

และนานาชาติ ครั้งที่ 2 

“วิทยาศาสตร+ 

เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน” จํานวน 

8 ท)าน 

ดังนี้ ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย+

เนตร, อ.กนกรตัน+ จิรสัจ

จานุกูล, อ.ดร.ไกรฤกษ+  

ทวีเชื้อ, อ.ดร.ป_ทมาพร  

ยอดสันติ, อ.ดร.สุคนธา  

งานวิจัย อีก
ทั้งยังได�รับ
ความรู�
ทางด�านการ
วิจัยจากการ
นําเสนอ/
บรรยายของ
ผู�วิจัยท)าน
อื่นๆ อีกด�วย 
 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

สุคนธ+ธารา, อ.ดร.พรอริ

ยา ฉิรินัง, อ.ธนิดา  

ชาญชัย  นายประชุม 

พันออด และ นักศึกษา

จํานวน 5 คน ดังนี้ 

นางสาวกมลพร 

ประเสริฐพันธ+ นายเอ

กรินทร+ ราชพลแสน  

นางสาวภัทธิรา อินพรม   

นางสาวคณิชชา  บัวเกิด 

และนางสาวปรางค+

สิญาณี  สิงห+เล็ก   โดยมี

ผลงานจํานวน 8 เรื่อง

รายละเอียดังนี้  

รายละเอียดการนําเสนอ 

1. อาจารย+ ดร.ไกรฤกษ+ 

ทวีเชื้อ เรื่อง การศึกษา

เพื่อทราบลําดับนิวคลโีอ

ไทด+และความผันแปร

ของยีนมัยโอสแตตินใน

แพะ(Capra hircus)ที่

เลี้ยงในจังหวัดเพชรบุรี  

นําเสนอโปสเตอร+ 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ประเภทบทความ 

Abstract 

2. ผศ.วัชราภรณ+  

ประภาสะโนบล**  เรื่อง 

การศึกษาสารพฤกษเคมี 

ปริมาณฟ?นอลิกและฤทธิ์

ต�านอนุมูลอิสระของจาว

ตาล    การนําเสนอ

บรรยาย ประเภท

บทความ Full paper 

3. อาจารย+ ดร.ป_ทมาพร  

ยอดสันติ  เรื่อง การ

ประเมินศักยภาพการ

เก็บกักคาร+บอนของต�น

ตาลในจังหวัดเพชรบุรี      

การนําเสนอ บรรยาย 

ประเภทบทความ Full 

paper 

4. อ.ดร.สุคนธา สุคนธ+

ธารา  เรื่อง การพัฒนา

วาฟเฟlลเพื่อสุขภาพจาก

ข�าวโพดงอก       การ

นําเสนอ บรรยาย 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ประเภทบทความ Full 

paper 

5. อ.ดร.สุคนธา สุคนธ+

ธารา**  เรื่อง การใช�

มอลทิทอลทดแทน

น้ําตาลทรายในขนมตาล      

การนําเสนอ บรรยาย 

ประเภทบทความ Full 

paper 

6. อาจารย+ธนิดา  ชาญ

ชัย  เรื่อง อาหารท�องถิ่น

เมืองเพชร         การ

นําเสนอบรรยาย 

ประเภทบทความ Full 

paper 

7. อาจารย+ ดร.พรอริยา 

ฉิรินัง  เรื่อง คุณสมบัติ

เป5นโฟมของ 

Lactobacillus 

plantarum 3C2-10 ที่

ผลิตสารลดแรงตึงผิว

ชีวภาพจากเปลือกส�ม 

การนําเสนอ โปสเตอร+ 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ประเภทบทความ Full 

paper 

8. นายประชุม  พันออด  

เรื่อง การพัฒนาระบบ

การจัดการห�องประชุม

ออนไลน+ คณะ

วิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  การ

นําเสนอ บรรยาย 

ประเภทบทความ Full 

paper 

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะวิชาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (190,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. เพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่21 และ
เตรียมความพร�อมด�าน
ความรู�และ
ประสบการณ+ แก)
นักศึกษาในการเข�าร)วม
การแข)งขันทักษะ
วิชาการ และวิชาชีพ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ได� 

        เชิงปริมาณ  

    1. จํานวนรางวัล

ที่ได�รับในระดับชาติ

และนานาชาติ ค)า

เปSnาหมาย 10 รางวัล 

ผลกาาดําเนินงาน 1.

ได�รับรางวัล จํานวน 

7 รางวัล จากการ

แข)งขันฟาดแส�และ

190,000.00 10,000.00 ดําเนินไปแล�ว 1 

กิจกรรม ได�รบัรางวัล 

จํานวน 7 รางวัล จาก

การแข)งขันฟาดแส�และ

ล�มวัว ในงานเกษตร

แห)งชาติ ครั้งที่ 23 ณ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาส

ตร+ วิทยาเขต

กําแพงแสน วันที่ 1-10 

สรุปบทเรียนที่
ได�รับจากการ
ดําเนิน
กิจกรรมองค+
ความรู�การ
เตรียม
นักศึกษาให�มี
ทักษะทาง
วิชาชีพ สัตว
ศาสตร+ด�าน

  



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

2. เพื่อจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ+ และบุคลากร  
3. เพื่อพัฒนาทักษะ 
และความสามารถใน
การแข)งขัน แก)นักศึกษา
ให�สามารถเข�าสู)การ
แข)งขันในเวที 

ล�มวัว ในงานเกษตร

แห)งชาติ ครั้งที่ 23 

ณ 

มหาวิทยาลยัเกษตร

ศาสตร+ วิทยาเขต

กําแพงแสน วันที่ 1-

10 ธันวาคม 2562 

ดังนี้  -ล�มวัวหญิง

ชนะเลิศ ที่ 1 -ล�มวัว

ชาย ได�ที่ 2 และ 3 -

สะบัดแส�หญิงได�

ชนะเลิศ ที่ 1 -ฟาด

แส�ชายได� ชนะเลิศ ,

ที่ 2 และที่ 3 

     - การแข)งขัน

ทักษะทางวิชาการ

และวิชาชีพ ของ

เครือข)ายทักษะทั่ว

ประเทศ ม.ราชภัฏ

อุบลราชธานี การ

แข)งขันทักษะ

วิชาการพจนก. 

FOSTAT อยู)

ธันวาคม 2562 

ดังนี้  -ล�มวัวหญิง

ชนะเลิศ ที่ 1 -ล�มวัวชาย 

ได�ที่ 2 และ 3 -สะบัดแส�

หญิงได�ชนะเลิศ ที่ 1 -

ฟาดแส�ชายได� ชนะเลิศ 

,ที่ 2 และที่ 3 

ส)วนกิจกรรม การ

แข)งขันทักษะทาง

วิชาการและวิชาชีพ ของ

เครือข)ายทักษะทั่ว

ประเทศ ม.ราชภัฏ

อุบลราชธานี การ

แข)งขันทักษะวิชาการพ

จนก. FOSTAT อยู)

ระหว)างการดําเนินการ

เข�าร)วมการแข)งขัน 

การสะบัดแส�
และการล�มวัว
เพื่อการพัฒนา
สู)แนวปฏิบัติที่
ดีต)อไป โดย 
อาจารย+ ดร.
วนิดา มากศิริ 
อาจารย+
ผู�ดําเนินการ
กิจกรรมและ
ควบคุมการฝqก
ทักษะ ได�
จัดการประชุม
นักศึกษาที่เข�า
ร)วมแข)งขัน 
และมีการสอน
ให�ความรู�
ทักษะการ
คล�องโค และ
การล�มโค การ
มัดขาโคที่
ถูกต�องตาม
ทฤษฎี โดยนํา
การแข)งขัน
ครั้งก)อนมา



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ระหว)างการ

ดําเนินการเข�าร)วม

การแข)งขัน 

      2. จํานวน

นักศึกษาใน

สาขาวิชาที่ได�รับการ

เตรียมความพร�อม

ทักษะในศตวรรษที่ 

21 ค)าเปSาหมาย 

จํานวน 30 คน ผล

การดําเนินงาน 7 

คน  

ย�อนดูเพื่อ
วิเคราะห+และ
ปรึกษาหารือ
กันทั้ง
นักศึกษา 
อาจารย+ ศิษย+
เก)าที่มี
ประสบการณ+
แข)งขันถึง
จุดเด)นที่ต�อง
รักษาไว�และ
จุดด�อยที่ควร
พัฒนาแล�ว
นํามาปรับ
เพื่อให�ได�
เทคนิคการ
แข)งขันที่ดีขึ้น 
เช)น จุดอ)อน
คือ คล�องโคช�า 
จึงต�องนําจุดนี้
มาพัฒนา
ฝqกซ�อมให�มาก
ขึ้น ส)วนการ
ฟาดแส� ต�อง
เน�นเรื่องการ



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ออกกําลังกาย
เพื่อให�
กล�ามเนื้อแขน
แข็งแรง เวลา
ฟาดแส�จะได�
ไม)หมดแรง
เพื่อให�
กล�ามเนื้อ
แข็งแรง และ
เวลาแข)ง
กําลังใจจะได�
คงที่ 
 

กิจกรรมที่ 29 พัฒนาทักษะวิชาการ และการแข)งขันทักษะการตลาดระดับชาติ (30,000) คณะวิทยาการจัดการ 
1. เพื่อเสริมสร�างความรู�
และทักษะด�าน
การตลาด การพัฒนา
สินค�า บริการ และการ
สื่อสารการตลาดในยุค
การตลาดดจิิทัล 
2. เสริมสร�างทักษะใน
การเสนองาน และการ
ทํางานเป5นทีม 
 
 

จํานวนรางวัล นักศึกษาสาขา

การตลาดมี

ความรู� ทักษะที่

สามารถนําไปใช�

ในสถานการณ+

จริง 

จํานวนรางวัลที่เข�า

ร)วมแข)งขัน

ระดับชาต/ิ

นานาชาติ     

เปSาหมาย 1  รางวัล 

/ ผลการดําเนินงาน 

เข�ารอบ 140 ทีม

ระดับประเทศ 

30,000.00 8,200.00  นํานักศึกษาเข�าร)วม

ประกวด IMC Plan ป?ที่ 

12 เข�ารอบ 140 ทีม

ระดับประเทศ 

 การเขียน

แผนการ

สื่อสาร

การตลาด

ธุรกิจมอเตอร+

ไซต+เฉพาะ

กลุ)มผู�ชอบ

สะสมรถ

คลาสสิค 

    



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 39 สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิชาการเข�าสู)การประกวดแข)งขัน (70,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
1. เพื่อให�เกิดความรู�และ
พัฒนาทักษะสําคัญใน
ศตวรรษที่ 21 
2. เพื่อพัฒนาความคิด
สร�างสรรค+และ
นวัตกรรมของนักศึกษา 
3. เพื่อให�สามารถนําไป
ประยุกต+ใช�ในการ
ประกอบอาชีพของ
นักศึกษา 

จํานวนผลงาน/

นวัตกรรม 

ผลงาน/

นวัตกรรมของ

นักศึกษาได�

เผยแพร) ถูก

นําไปใช�

ประโยชน+ 

นักศึกษาได�

พัฒนาความคิด

สร�างสรรค+ 

เชิงปริมาณ 

      1. จํานวนของ

ผู�เข�าร)วมกิจกรรม 

13 คน 

      2. จํานวน

ชิ้นงาน 4 ชิ้น 

      3. จํานวน

รางวัล 1 รางวัล  

เชิงคุณภาพ 

  1. ร�อยละของ

นักศึกษาอาจารย+

และบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยีได�รับ

ความรู�และพัฒนา

ทักษะสําคัญใน

ศตวรรษที่ 21  คิด

เป5นร�อยละ 80  

บรรลเุปSาหมายร�อย

ละ 80 

70,000.00 22,000.00 ผลการดําเนินงานไตร

มาส 1 อาจารย+และ

นักศึกษาสาขาวิชา

ชีววิทยา เข�าร)วมงาน

ประชุมวิชาการ และ

นําเสนอผลงานวิจัย ใน

การประชุมวิชาการคณะ

ผู�ปฏิบัติงานวิทยาการ 

อพ.สธ. ครั้งที่ 9 ณ 

มหาวิทยาลยัราชมงคล

อีสาน ศูนย+ศึกษาหนอง

ระเวียง จ.นครราชสมีา 

ในวันที่ 28 พ.ย. ถึง 2 

ธ.ค. 2562 ซึ่งนําเสนอ

ผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

2 เรื่อง ได�แก) 1. 

องค+ประกอบทางเคมี

และปรมิาณธาตุอาหาร

ในข�าวพื้นเมืองจังหวัด

เพชรบุรี โดย น.ส.สุนิสา 

สินประเสริฐ นักศึกษา

ชั้นป?ที่ 4 ซึ่งได�รับรางวัล

ผู�เข�าร)วม

กิจกรรมได�รับ

การส)งเสริม

สนับสนุนใน

การพัฒนา

นวัตกรรม 

และความคิด

สร�างสรรค+ อีก

ทั้งยังมีผลงาน

ที่ได�รับรางวัล

จากการ

ดําเนิน

กิจกรรมอีก

ด�วย 

    



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

นําเสนอระดับชมเชย 

และ 2. การขยายพันธุ+

ไอยเรศ (Rhyncostylis 

retusa (L.) Blume) ใน

หลอดทดลอง โดย น.ส.

วรรณยุกต+ เนื้อนุ)ม และ 

น.ส.ดารินทร+ พันธ+จันทร+ 

นักศึกษาชั้นป?ที่ 5 

รวมถึงการเสนอ

ผลงานวิจัยภาคนิทัศน+ 2 

เรื่อง ได�แก) 1. การใช�

เครื่องหมาย RAPD ใน

การแยกเพศของตาล 

(Borassus flabellifer 

L.) ในจังหวัดเพชรบุรี 

ผู�นําเสนอ น.ส.พิมพ+

ภรณ+ วรรณวงษา และ 

น.ส.ปรางทิพย+ เถื่อนคน

รัก นักศึกษาชั้นป?ที่ 5 

และ 2. พรรณไม�น้ําใน

สวนพฤกษศาสตร+เพชร

วนาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ผู�นํา



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

เสนอ คุณกรรณิการ+ 

ไทรงาม เจ�าหน�าที่วิทยา

ศาตร+สาขาวิชาชีววิทยา 

เพื่อเป5นการเเลกเปลี่ยน

ความรู�ทางวิชาการกับ

นักวิชาการจากสถาบัน

ต)างๆ ที่เข�าร)วมประชุม

วิชาการดังกล)าว 

นอกจากนี้ทางสาขาวิชา

ชีววิทยาได�นําผลิตภัณฑ+

ชาใบข�าว พันธุ+หอม

ใบเตย ดูแลและบริการ

โดย น.ส.โสภิตา เนียม

ศรี และ น.ส.อารรีัตน+ ชู

ชื่น นักศึกษาชั้นป?ที่ 4 

เพื่อให�ผู�ที่เข�าร)วมงานได�

ชิม ซึ่งต)างก็ชมว)ามีกลิ่น

หอมและชื่นชอบเป5น

จํานวนมาก 

โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนให�นักศึกษาคณะครุศาสตร+เข�าร)วมกีฬาดอนขังใหญ) (150,000) คณะครุศาสตร+ 
    1.1 เพื่อให�นักศึกษา
มีการพัฒนาสุขภาวะ 

สร�างสุขภาวะ การสนับสนุน เชิงปริมาณ 

    ร�อยละของ

150,000.00 150,000.00  การดําเนินงานแล�ว

เสร็จตามวัตถุประสงค+

1. ความรู�

เกี่ยวกับการ

1. การสื่อสารการ

ทํางานระหว)าง

 1. การดูและ

เครื่องดื่มสําหรบั



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ด�านร)างกาย อารมณ+ 
จิตใจ และสังคม 
    1.2 เพื่อให�นักศึกษา
สร�างความสามัคคี
ภายในคณะคุรศาสตร+
เข�าร)วมกีฬาดอนขังใหญ) 

นักศึกษา การผลิตบัณฑิต นักศึกษาที่เข�าร)วม

กิจกรรม จํานวน 

350 คน 

เชิงคุณภาพ 

    ร�อยละของ

นักศึกษาตัวอย)างที่

ได�รับการประเมิน

ด�านสุขภาวะทาง

กายที่ดีขึ้น ร�อยละ 

90 

    ร�อยละของ

นักศึกษาตัวอย)างที่

ได�รับการประเมินสุข

ภาวะ ด�านจิตใจ 

อารมณ+ และสังคมที่

ดีขึ้น ร�อยละ 90 

เชิงเวลา 

     กิจกรรมแล�ว

เสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด  ไตรมาสที่ 

1 

 

ของการจัดกิจกรรม

โครงการดอนขังใหญ) 

และบรรลเุปSาหมาย

ตัวชี้วัด นักศึกษามีการ

พัฒนาสุขภาวะของ

ร)างกาย อารมณ+ จิตใจ

และสังคมอย)างต)อเนื่อง 

เกิดการพัฒนานักศึกษา

ในด�านร)างกายและจิตใจ 

โดยใช�กิจกรรมกีฬาเป5น

สื่อกลาง มีคุณธรรม

จริยธรรมมีน้ําใจนักกีฬา 

รู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย  

ทําโครงการ

สรุปและ

รายงานผล

การจัด

กิจกรรม 

ส)วนต)าง ๆ มีการ

ประสานงานที่

สื่อสารยังไม)เข�าใจ

ในบางด�าน 

นักกีฬาไม)ทั่วถึง 

และค)อนข�างล)าช�า 

 2. กิจกรรมเชียร+ 

บางช)วงจะมีการ

แสดงที่ยาวนาน

ทําให�กองเชียร+

อ)อนล�า 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 2 กีฬาดอนขังใหญ)เกมส+ (150,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. เพื่อส)งเสรมินักศึกษา
ให�มีสุขภาพร)างกายที่
แข็งแรง  
2. เพื่อส)งเสรมิให�
นักศึกษาเป5นผู�มีน้ําใจ
นักกีฬา และเกิดความ
สมัครสมานสามคัคี  
3. เพื่อให�นักศึกษาได�มี
ความสุขและผ)อนคลาย
จากการเล)าเรียน 

  

     - จํานวนผู�เข�าร)วม

กิจกรรมไม)น�อยกว)า

ร�อยละ 90 ผลการ

ดําเนินงาน 

นักศึกษาเข�าร)วม

กิจกรรมในส)วนของ

การแข)งขันกีฬา การ

เดินขบวนพาเหรด 

การแสดงภาคสนาม 

การเชียร+ และฝ|าย

การเตรียมงานต)างๆ 

จํานวน 169 คน 

    - จํานวนรางวัล

ไม)น�อยกว)า 2 

รางวัล รางวัลที่

ได�รับ จํานวน 6 

รางวัล ได�แก) 

        - หมากรุก

หญิงเดี่ยว (ทอง) 

        - หมากรุก

ชายเดี่ยว (ทอง) 

        - หมาก

150,000.00 149,990.00 กิจกรรมกีฬาดอนขัง

ใหญ)เป5นกิจกรรมที่

นักศึกษาได�ฝqกการวาง

แผนการทํางานเป5นทีม 

และต�องมีการฝqก

ภาวะการเป5นผู�นําที่ดี 

จึงจะทําให�งานทุกอย)าง

ประสบผลสําเร็จ ซึ่งจาก

กิจกรรมนี้นักศึกษาได�

ฝqกการวางแผนการแข�

ไขป_ญหา และมีการ

ฝqกซ�อมการแข)งขันกีฬา

ทําให�มีสุขภาพร)างกายที่

แข็งแรง มีการวาง

แผนการทํางานเป5นทีม 

แบ)งหน�าที่การ

รับผิดชอบได�ดเียี่ยม มี

น้ําใจต)อกันในการ

ทํางานเป5นกลุ)มคณะ 

รู�จักการให�อภยักัน มี

ความสามัคคีกันทํางาน

เพิ่มมากขึ้น 

1. ระบบการ

วางแผนการ

ทํางานโดยมี

การกระจาย

งานตาม

สาขาวิชาให�

รับผิดชอบ  

2. ระบบการ

กํากับติดตาม

การทํางานที่

มอบหมายให� 

เป5นลําดับ 

โดยตรวจสอบ

ผ)านทาง

สโมสร

นักศึกษาและ

รายงานให�กับ

อาจารย+ฝ|าย

รองกิจการ

นักศึกษา

ทราบอีกครั้ง

หนึ่ง       



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ฮอสหญิงเดี่ยว (เงิน) 

        - หมากฮอส

ชายคู) (ทองแดง) 

        - ตะกร�อชาย 

(ทองแดง) 

        - บาส 

(ทองแดง) 

- จํานวนนักศึกษาที่

ผ)านมาตรฐานการ

ทดสอบสมรรถนะ

ทางร)างกายเบื้องต�น 

ร�อยละ 90 ผลการ

ดําเนินงานร�อยละ 

100 

- จํานวนของ

นักศึกษาผ)านดัชนี

วัดมวลความสุข 

ร�อยละ 90 ผลการ

ดําเนินงาน 100 

- กิจกรรมแล�วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่

กําหนด ไตรมาส 1 

ผลการดําเนินงาน 

3. ระบบการ

แก�ไขป_ญหา 

โดยการ

ประชุมหลัง

การทํางานทุก

สัปดาห+ตลอด

ช)วงเวลาที่จัด

กิจกรรมดอน

ขังใหญ) 

4. ระบบการ

สร�างขวัญ

กําลังใจให�กับ

ทีมงานที่

ทํางาน โดยมี

การจัดเลี้ยง

ขอบคุณและ

กล)าวขอบคุณ

ทุกคนที่ได�

ร)วมกันทํางาน

ให�สําเรจ็ลลุ)วง

ไปได�ด�วยด ี



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ไตรมาส 1 

กิจกรรมที่ 3 เข�าร)วมกีฬาระหว)างคณะดอนขังใหญ) ประจําป? 2562 (150,000) คณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    1.1 เพื่อเสริมสร�าง
สุขภาวะนักศึกษาให�
แข็งแรง และความมี
น้ําใจนักกีฬา 
    1.2 เพื่อเสริมสร�าง
ความสัมพันธ+ระหว)าง
นักศึกษากับนักศึกษา 
    1.3 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา 

สร�างสุขภาวะ

นักศึกษา 

การสนับสนุน

การผลิตบัณฑิต 

เชิงปริมาณ 

-ร�อยละของ

นักศึกษาที่เข�าร)วม

กิจกรรมส)งเสริม

สุขภาพด�วยกีฬา

และนันทนาการ 

ร�อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

-ความพึงพอใจของ

ผู�เข�าร)วมกิจกรรม  

ระดับ 3.51 

-ผู�เข�าร)วมกิจกรรม

สามารถนําความรู�ไป

ใช�ประโยชน+  ระดับ 

3.51 

เชิงเวลา 

-กิจกรรมแล�วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่

กําหนด  ไตรมาสที่ 

1 

เชิงต�นทุน 

150,000.00 150,000.00 1. นักศึกษามีสุขภาพ

แข็งแรงและมีน้ําใจ

นักกีฬา 

2. นักศึกษามี

ความสัมพันธ+ที่ดีกับ

นักศึกษาในคณะและ

ต)างคณะมากขึ้น 

3. นักศึกษามีศักยภาพ

ในการทํากิจกรรมและ

การเรยีนมากขึ้น  

1. ความ

สามัคคีและ

ความร)วมมือ

ร)วมใจ 

2. ความมี

น้ําใจนักกีฬา 

ขาดบุคลากรใน

การช)วยติดต)อ

ประสานงาน 

ความยากลาํบาก

ในการเบิกจ)าย 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

-ค)าใช�จ)ายของ

กิจกรรมเป5นไป

ตามที่ได�รับอนุมตัิ  

จํานวน 150,000 

บาท 

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาสุขภาวะด�านสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ดอนขังใหญ)เกมส+ ครั้งที่ 33) (150,000) คณะวิทยาการจัดการ 
1. เพื่อส)งเสรมิให�
นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการตระหนักถึง
ความสําคัญของการเป5น
ผู�มีสุขภาพกาย และ
จิตใจด ี
2. เพื่อเสริมสร�างให�
นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการเป5นผู�ที่มี
ความสามารถในการ
ทํางานเป5นทีม 

นักศึกษามีมวล

ความสุขใน

ระดับมาก 

นักศึกษามี

สุขภาพกายและ

จิตใจที่ด ี

4.1  เชิงปริมาณ  

ร�อยละของนักศึกษา

ที่ผ)านดัชนีชี้วัดมวล

ความสุข    ระดับ

มาก > 3.51   บรรลุ

เปSาหมาย 

4.2 เชิงคุณภาพ  

ระดับความตระหนัก

ถึงความสําคัญของผู�

ที่มีสุขภาพกายและ

จิตใจที่ดี   ระดับ

มาก > 3.51    

บรรลเึปSาหมาย 

4.3 เชิงเวลา 16-18  

ตุลาคม 2562   

บรรลเุปSาหมาย 

150,000.00 150,000.00  นักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ

ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการเป5นผู�ที่มสีุขภาพ

กาย และจิตใจที่ดี และ

เป5นผู�ที่มีความสามารถ

ในการทํางาน 

นักศึกษาทุก

คนมี

ความสามารถ

เรียนรู�และ

พัฒนาตนเอง

ได�โดยแบ)ง

หน�าที่จัด

กระบวนการ

เรียนรู�โดยผ)าน

กิจกรรมและมี

การบูรณาการ

ตามความ

เหมาะสม 

 งบประมาณการ

จัดกิจกรรมที่ล)าช�า

ทําให�การทํางาน

บางอย)างต�องรอ

งบประมาณ 

  



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 9 การแข)งขันกีฬาระหว)างคณะ ดอนขังใหญ)เกมส+ (150,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
เพื่อส)งเสริมให�นักศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรม 
ทักษะทางป_ญญา ทักษะ
ความสัมพันธ+ระหว)าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะ
การวิเคราะห+เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช�เวลาว)างให�เกิด
ประโยชน+ไม)ข�อง
เกี่ยวกับยาเสพติด และ
การนําหลัก
ประชาธิปไตยมาใช�ใน
การดําเนินกิจกรรม 

    เชิงปริมาณ   

      มีจํานวน

ผู�เข�าร)วม 200 คน 

เชิงคุณภาพ   

- ร�อยละของ

นักศึกษาที่ร)วม

กิจกรรมส)งเสริม

สุขภาพด�วยกีฬา

และนันทาการของ

นักศึกษา เท)ากับ

ระดับ 4.14 

- ร�อยละของ

นักศึกษาที่ผ)านดัชนี

ชี้วัดมวลความสุข 

เท)ากับร�อยละ 100 

- ความพึงพอใจของ

ผู�เข�าร)วมกิจกรรม 

เท)ากับร�อยละ 100 

- จํานวนรางวัลใน

การแข)งขันดอนขัง

ใหญ)เกมส+ 13 

รางวัล 

150,000.00 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยี ได�จัด

กิจกรรมเพื่อสนับสนุน

กีฬาดอนขังใหญ) 

ประจําป?การศึกษา 

2562 เพื่อสนับสนุนให�

นักศึกษาได�ทํากิจกรรม

ในการแข)งขันกีฬาดอน

ขังใหญ)อย)างเต็ม

ศักยภาพ และได�รับ

ประสบการณ+ตรงในการ

ทํากิจกรรมและทํางาน

ร)วมกับผู�อื่น รวมถึง

พัฒนานักศึกษาของ

คณะให�มคีวามฉลาดทาง

อารมณ+ รู�ศักยภาพที่มี

อยู)ในตนเองและทําให�

เห็นคุณค)าของตนเอง 

ลักษณะของกิจกรรม ได�

มีการวางแผนการ

ทํางานในฝ|ายต)างๆ เช)น 

คัดเลือกนักกีฬา เชียร+

เป5นกิจกรรมที่

ส)งเสริมและ

พัฒนาให�

นักศึกษามี

ความแข็งแรง

สมบูรณ+ทั้ง

ร)างกาย 

อารมณ+ และ

สังคม และ

เป5นการ

สนับสนุนให�

นักศึกษาใช�

เวลาว)างให�

เกิดประโยชน+

ไม)ข�อง

เกี่ยวกับยา

เสพติด สาน

ความสัมพันธ+

และก)อให�เกิด

ความสามัคคี

ของนักศึกษา

คณะ

อยากให�มี

กําหนดการแข)ง

กีฬาที่ชัดเจน 

  



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

- ร�อยละนักศึกษา

ใหม)ผ)านการทดสอบ

สมรรถภาพร)างกาย

เบื้องต�น เท)ากับร�อย

ละ 100   

บรรลเุปSาหมาย 

เท)ากับร�อยละ 100 

ลีดเดอร+ ขบวนพาเหรด 

การแสดงภาคสนาม 

และนักกีฬา โดยให�มี

การลงคะแนนเสียง 

(โหวต) ของนักศึกษาแต)

ละสาขาวิชาในการ

รับผิดชอบงานฝ|ายต)างๆ 

ซึ่งการแข)งขันรอบ

คัดเลือกของกีฬาทุก

ประเภทจะเริ่มตั้งแต)

เดือนกันยายน และจะ

นําทีมที่ได�เข�าชิง

ชนะเลิศของกีฬาทุก

ประเภทมาแข)งขันกัน 

ระหว)างวันที่ 16 – 18 

ตุลาคม 2562 ต)อไป 

วิทยาศาสตร+

และ

เทคโนโลยี 

เสรมิสร�าง

สมรรถภาพใน

การกีฬา มี

น้ําใจนักกีฬา 

สนับสนุนให�

นักศึกษากล�า

คิดกล�า

แสดงออก

อย)าง

สร�างสรรค+อยู)

ในทางที่

เหมาะสม 

นอกจากนี้ยัง

สร�างเสริมให�

นักศึกษาได�

ประสบการณ+

และรู�จักการ

แก�ไขป_ญหา

การทํางาน

ร)วมกันซึ่งจะ



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

เป5นพื้นฐานที่

ดีในการ

ทํางานต)อไป

ในอนาคต 

กิจกรรมที่ 10 พัฒนาสุขภาวะนักศึกษา (150,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. เพื่อให�นักศึกษามีการ
พัฒนาสภาวะของ
ร)างกาย อารมณ+ จิตใจ
และสังคมอย)างต)อเนื่อง  
2. เกิดการพัฒนา
นักศึกษาในด�านร)างกาย
และจิตใจ โดยการใช�
กิจกรรมกีฬาเป5น
สื่อกลาง  
3. เพื่อเสริมสร�าง
คุณธรรมจริยธรรมความ
มีนําnใจนักกีฬา รู�แพ� รู�
ชนะ รู�อภัย  
4. เพื่อสร�างเสริมให�
นักกีฬามีภูมิคุ�มกันภัย
ห)างไกลจากยาเสพติด  

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จํานวน 200 คน 

เข�าร)วมโครงการ

พัฒนาสุขภาวะ

นักศึกษา 

กิจกรรม กีฬา

ดอนขังใหญ) ครั้ง

ที่ 33 

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศได�

ทํางานร)วมกัน

ทําให�เกิดการ

กล�าแสดงออก 

และมสีัมพันธ+

ไมตรีอันดีงาม มี

ความคิด

สร�างสรรค+ใน

การจัดขบวน

พาเหรด  

เชิงปริมาณ  

   ร�อยละของ

นักศึกษาที่เข�าร)วม

กิจกรรมส)งเสริมา

สุขภาพด�วยการกีฬา

และนันทนาการของ

นักศึกษาทุกชั้นป?  

เปSาหมาย ร�อยละ

100 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 

100 

เชิงคุณภาพ  

    ร�อยละของ

นักศึกษาที่ผ)านดัชนี

วัดมวลความสุข 

เปSาหมาย >3.51 

ผลการดําเนินงาน 

4.34 

150,000.00 150,000.00    นักศึกษามีการพัฒนา

สุขภาวะของร)างกาย 

อารมณ+ จิตใจและสังคม

อย)างต)อเนื่อง เกิดการ

พัฒนานักศึกษาในด�าน

ร)างกายและจิตใจ โดย

ใช)nกิจกรรมกีฬาเป5น

สื่อกลาง มีคุณธรรม

จริยธรรมมีนําnใจนักกีฬา 

รู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย  

   ได�รับรางวัลในการ

แข)งขันดังนี้ 1. รางวัล

ชนะเลิศคะแนนรวมเป

ตองชาย  2. รางวัล

ชนะเลิศคะแนนรวม

หมากฮอสชาย 3.รางวัล

ชนะเลิศคะแนนรวม

หมากรุกชาย 4. รางวัล

นักศึกษาเกิด

ทักษะ

ความสัมพันธ+

ระหว)างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

ความเข�าใจ รู�

แพ� รู�ชนะ รู�

อภัย  

ป_ญหาและ

อุปสรรคใน

การ

ดําเนินงาน  

     ช)วงเวลาที่

จัดการแข)งขัน 

เป5นข)วงเวลาที่

นักศึกษามี

ตารางเรียน 

1. อย)างให�มี

กําหนดการ

แข)งขันกีฬาาในแต)

ละวันให�ชัดเจน 

2. กิจกรรมดอนขัง

ใหญ) ครั้งที่ 33 ไม)

ตรงกับปฏิทิน

วิชาการของ

มหาวิทยาลยั ทํา

ให�มีป_ญหากับการ

เรียนการสอน  

3. กิจกรรมช)วง

ก)อนถึงพิธีเปlด-พิธี

ปlด ใช�เวลานาน

เกินไปทําให�พิธี

เปlด และพิธีปlด

เลื่อนเวลาออกจึง
  



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

เชิงเวลา  

    กิจกรรมแล�ว

เสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด เปSาหมาย 

ไตรมาสที่ 1  ผลการ

ดําเนินงาน ไตรมาส

ที่ 1  

รองชนะเลิศอันดับ 1 

บาสเกสบอลชาย 5.

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 หมาก

ฮอสหญิง 6. รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 หมาก

รุกหญิง 7. กองเชียร+

ความคิดสร�างสรรค+

อย)างพอเพียง 8. กอง

เชียร+ the best 

perform ชมเชย  

ทําให�การ

แข)งขันกับ

ตารางเรียนชน

กัน 

ทําให�เลิกดึก  

กิจกรรมที่ 11 โครงการแข)งขันกีฬาดอนขังใหญ) คณะพยาบาลศาสตร+ ประจําป?การศึกษา 2562 (150,000) คณะพยาบาลศาสตร+ 
1. เพื่อส)งเสรมิการสร�าง
เสรมิสุขภาพแก)
นักศึกษาโดยใช�กีฬาเป5น
หลัก 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
การเรยีนรู�ที่กําหนด 

สร�างสุขภาวะ

นักศึกษา 

การสนับสนุน

การผลิตบัณฑิต 

เชิงปริมาณ 

-ร�อยละของ

นักศึกษาที่เข�าร)วม

กิจกรรมส)งเสริม

สุขภาพด�วยกีฬา

และนันทนาการ 

เปSาหมาย ร�อยละ 

90 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 

90 

เชิงคุณภาพ 

150,000.00 150,000.00 1. นักศึกษาสามารถ

ทํางานร)วมกันเป5นทีมได� 

2. นักศึกษาทราบถึง

หลักการสร�างเสรมิ

สุขภาพต)อตนเอง 

รวมถึงการรู�แพ� รู�ชนะ 

และรู�อภัย  

3. นักศึกษามีการพัฒนา

ศักยภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิตามที่

นักศึกษา

สามารถ

ทํางานเป5นทีม 

รู�รักสามัคคี 

ในการร)วมมือ

ร)วมใจในการ

ทําเพื่อ

ส)วนรวม และ

การแก�ป_ญหา

เฉพาะหน�า 

รวมถึงได�รู�
    



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

-ความพึงพอใจของ

ผู�เข�าร)วมกิจกรรม 

เปSาหมาย ไม)น�อย

กว)า 3.51 ผลการ

ดําเนินงาน  ระดับ 

4.35 

-ผู�เข�าร)วมกิจกรรม

สามารถนําความรู�ไป

ใช�ประโยชน+ 

เปSาหมาย ไม)น�อย

กว)า 3.51 ผลการ

ดําเนินงาน ระดับ 

4.50 

เชิงเวลา 

-กิจกรรมแล�วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่

กําหนด  ไตรมาสที่ 

1 ผลการดําเนินงาน 

แล�วเสร็จภายในไตร

มาสที่ 1 

กําหนด  หลักการ

ส)งเสริมดูแล

ทางสุขภาพต)อ

ตนเอง และ

ผู�อื่น  

กิจกรรมที่ 12 โครงการการจัดการแข)งขันกีฬาระหว)างคณะ ครั้งที่ 33 “ดอนขังใหญ)เกมส+” ประจําป?การศึกษา 2562 (568,990) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+กีฬาและนันทนาการ) 
1. เพื่อส)งเสรมิให�
นักศึกษาทํางานร)วมกับ

นักศึกษาให�

ความร)วมมือใน

นักศึกษาหันมา

ดูแลสุขภาพรัก

1. เชิงปริมาณ 

    - ร�อยละของ

568,990.00 552,332.00  1. นักศึกษาแต)ละคณะ

ได�ให�ความร)วมมือในการ

 1. นักศึกษา

ให�ความ

นักศึกษามาเข�า

ร)วมการแข)งขันไม)
  



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ผู�อื่นได�มีความสามัคคีใน
หมู)คณะ 
2. เพื่อส)งเสรมิให�
นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 
3. เพื่อส)งเสรมิให�
นักศึกษาได�แสวงหา
ความรู�ใหม)และมี
ความคิดรเิริม่สร�างสรรค+ 
4. เพื่อส)งเสรมิให�
นักศึกษามีวินัยเคารพ
กติกา รู�แพ� รู�ชนะ 
5. เพื่อส)งเสรมิให�
นักศึกษามีสุขภาพ
ร)างกายที่แข็งแรง  

การจัดกิจกรรม

การแข)งขันกีฬา

ระหว)างคณะ 

ครั้งที่ 33 “ดอน

ขังใหญ)เกมส+” 

การออกกําลัง

กาย 

นักศึกษาที่เข�าร)วม

กิจกรรมส)งเสริม

สุขภาพ ไม)น�อยกว)า 

เปSาหมายร�อยละ 90 

/ ผลการดําเนินงาน 

ร�อยละ 100 

2. เชิงคุณภาพ 

    - นักศึกษา

สามารถทํางาน

ร)วมกับผู�อื่นได� 

เปSาหมาย ค)าเฉลีย่

ไม)น�อยกว)า 3.51 / 

ผลการดําเนินงาน 

ระดับมาก 

    - นักศึกษามี

ความสามัคคีในหมู)

คณะ เปSาหมาย 

ค)าเฉลี่ยไม)น�อยกว)า 

3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับ

มาก 

    - นักศึกษามี

ความรับผิดชอบ  

แข)งขันกีฬา จํานวน 14 

ชนิดกีฬา ประกอบด�วย 

ฟุตบอล ฟุตซอล 

บาสเกตบอล

วอลเลย+บอล 

วอลเลย+บอลชายหาด 

เซป_กตะกร�อ ตระกร�อ

ลอดห)วง เปตอง เทเบิล

เทนนิส แบดมินตัน 

หมากฮอต หมากรุกไทย 

ว)ายน้ํา และกรีฑา

ประเภทลู)และลาน

จํานวน 14 รายการ 

 2. การแสดงภาคสนาม 

กองเชียร+-ลีดเดอร+ และ

ขบวนพาเหรด เพื่อ

ส)งเสริมความคิด

สร�างสรรค+ การกล�า

แสดงออก การทํางาน

เป5นทีมและการใช�ชีวิต

ร)วมกับผู�อื่นในสังคม 

จํานวน 8 ทีม (8 คณะ) 

และสร�างความสามัคคี

ร)วมมือในการ

จัดกิจกรรม

การแข)งขัน

กีฬาระหว)าง

คณะ ครั้งที่ 

33 “ดอนขัง

ใหญ)เกมส+” 

 2. นักศึกษา

หันมาดูแล

สุขภาพรักการ

ออกกําลังกาย 

ตรงตามเวลาที่

กําหนดไว� 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

เปSาหมาย ค)าเฉลีย่

ไม)น�อยกว)า 3.51 / 

ผลการดําเนินงาน 

ระดับมาก 

    - นักศึกษามี

ความคิดรเิริม่

สร�างสรรค+ 

เปSาหมาย ค)าเฉลีย่

ไม)น�อยกว)า 3.51 / 

ผลการดําเนินงาน 

ระดับมาก 

    - นักศึกษามีวินัย

เคารพกติกา รู�แพ� รู�

ชนะ เปSาหมาย 

ค)าเฉลี่ยไม)น�อยกว)า 

3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับ

มาก 

    - นักศึกษา

ตระหนักถึงการมี

สุขภาพร)างกายที่

แข็งแรง เปSาหมาย 

ค)าเฉลี่ยไม)น�อยกว)า 

ให�เกิดขึ้นในหมู)คณะ 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับ

มาก 

3. เชิงเวลา 

 กิจกรรมแล�วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่

กําหนด  18 ต.ค. 

62 

กิจกรรมที่ 13 เข�าร)วมการแข)งขันกีฬามหาวิทยาลยัแห)งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง (1,068,690) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+กีฬาและนันทนาการ) 
1. เพื่อสร�างเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม ใน
ด�านความรบัผิดชอบ 
การมีระเบียบวินัยใน
การปฏิบัติงาน และการ
เสียสละเพื่อส)วนรวม  
2. เพื่อสร�างเสริมให�
นักศึกษามีทักษะ
ความสัมพันธ+ระหว)าง
บุคคล การทํางานเป5น
ทีม เกิดความรักความ
สามัคคีในหมู)คณะ 
3. เพื่อส)งเสรมิการมสีุข
ภาวะที่ดีของนักศึกษา
ให�ตระหนักถึงการใช�

  สร�างผลงาน

ให�กับ

มหาวิทยาลยั 

1.เชิงปริมาณ 

   - นักศึกษาเข�า

ร)วมโครงการไม)น�อย

กว)า เปSาหมายร�อย

ละ 90 / ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ

100 

 

2. เชิงคุณภาพ 

    - นักศึกษา

สามารถทํางาน

ร)วมกับผู�อื่นได� 

เปSาหมาย ค)าเฉลีย่

ไม)น�อยกว)า 3.51 / 

1,068,690.

00 

1,058,940.00  เข�าร)วมการแข)งขันกีฬา

มหาวิทยาลยัแห)ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 47 

รอบคัดเลือก จํานวน 7 

ชนิดกีฬา ประกอบด�วย 

ฟุตบอล ชาย, ฟุตซอล 

ชาย/หญิง, บาสเกตบอล 

หญิง, วอลเลย+บอล 

ชาย/หญิง, วอลเลย+บอล

ชายหาด ชาย/หญิง 

เซป_กตะกร�อ ชาย 

และเปตอง ชาย/หญิง

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

  สนามกีฬาบาง

สนามต�องใช�

แข)งขัน 2 ชนิด

กีฬาพร�อมกัน จึง

ทําให�เกิดป_ญหา

จากสัญญาณ

นกหวีดของ

กรรมการผู�ตัดสิน

รบกวนกัน 

  



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

เวลาว)างให�เกิด
ประโยชน+เพื่อห)างไกลยา
เสพติด 

ผลการดําเนินงาน 

ระดับมาก 

    - นักศึกษามี

ความสามัคคีในหมู)

คณะ เปSาหมาย 

ค)าเฉลี่ยไม)น�อยกว)า 

3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับ

มาก 

    - นักศึกษามี

ความรับผิดชอบ 

เปSาหมาย ค)าเฉลีย่

ไม)น�อยกว)า 3.51 / 

ผลการดําเนินงาน 

ระดับมาก 

    - นักศึกษามี

ความคิดรเิริม่

สร�างสรรค+เปSาหมาย 

ค)าเฉลี่ยไม)น�อยกว)า 

3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับ

มาก 

    - นักศึกษามีวินัย

ดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

เคารพกติกา รู�แพ� รู�

ชนะเปSาหมาย 

ค)าเฉลี่ยไม)น�อยกว)า 

3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับ

มาก 

    - นักศึกษา

ตระหนักถึงการมี

สุขภาพร)างกายที่

แข็งแรง เปSาหมาย 

ค)าเฉลี่ยไม)น�อยกว)า 

3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับ

มาก 

 

3. เชิงเวลา 

เปSาหมาย 4 - 8 

พ.ย. 2562 

กิจกรรมที่ 15 เข�าร)วมการแข)งขันฟุตซอล ไทยลีก 2 (ดิวิชั่น1) ประจําป? 2562 เลกที่ 2 (แมตช+ปlดการแข)งขัน และรับถ�วยรางวัล) (23,590) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+กีฬาและนันทนาการ) 
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ+
ในการแข)งขันให�กับ
นักกีฬา 
2. เพื่อสร�างผลงาน

เพิ่ม

ประสบการณ+ใน

การแข)งขัน

สร�างผลงาน

ให�กับ

มหาวิทยาลยั 

1. เชิงปริมาณ 

    - นักศึกษาเข�า

ร)วมโครงการไม)น�อย

กว)า เปSาหมาย ร�อย

23,590.00 23,590.00 เข�าร)วมการแข)งขัน

แข)งขันฟุตซอล ไทยลีก 

2 (ดิวิชั่น1) ประจําป? 

1. เพิ่ม

ประสบการณ+

ในการแข)งขัน

ให�กับนักกีฬา 

1. สนามแข)งขัน

แต)ละสนามสภาพ

ของพื้นสนามที่ใช�

แข)งขันไม)
  



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ให�กับมหาวิทยาลยั ให�กับนักกีฬา ละ 90 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 

100 

2. เชิงคุณภาพ 

   - นักศึกษาได�

ประสบการณ+ในการ

แข)งขัน เปSาหมาย 

ค)าเฉลี่ยไม)น�อยกว)า 

3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับ

มาก 

   - ได�รับรางวัล 

อันดับ 1-4 / ผลการ

ดําเนินงานได�ลําดับ

ที่ 1  

3. เชิงเวลา  

 กิจกรรมแล�วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่

กําหนด 3 - 4 ต.ค. 

2562 

2562 2. สร�าง

ผลงานให�กับ

มหาวิทยาลยั 

เหมือนกัน 

2. นักกีฬาเกิดการ

บาดเจ็บขณะ

ฝqกซ�อมและ

แข)งขัน 

3. วันแข)งขันตรง

กับวันที่นักศึกษามี

วิชาเรียน 

กิจกรรมที่ 18 เข�าร)วมการแข)งขันฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเป?�ยนชิพ ประจําป? 2562 (40,748) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+กีฬาและนันทนาการ) 
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ+
ในการแข)งขันให�กับ

เพิ่ม

ประสบการณ+ใน

สร�างผลงาน

ให�กับ

1. เชิงปริมาณ 

 - จํานวนนักศึกษาที่

40,748.00 39,788.00 เข�าร)วมการแข)งขัน ณ 

สนามแฟชั่น ไอส+แลนด+

1. เพิ่ม

ประสบการณ+

1. สนามแข)งขัน

แต)ละสนามสภาพ
  



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

นักกีฬา 
2. เพื่อสร�างผลงาน
ให�กับมหาวิทยาลยั 

การแข)งขัน

ให�กับนักกีฬา 

มหาวิทยาลยั เป5นตัวแทนนักกีฬา

ที่เข�าร)วมการแข)งขัน 

เปSาหมาย 17 คน / 

ผลการดําเนินงาน 

17 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

 - นักศึกษาได�

ประสบการณ+ในการ

แข)งขัน เปSาหมาย 

ค)าเฉลี่ยไม)น�อยกว)า 

3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับ

มาก 

 - จํานวนรางวัลที่

ได�รับจากการ

แข)งขัน เปSาหมาย  

อับดับ 1 - 4 / ได�

ลําดับที่ 2  

3. เชิงเวลา 

 กิจกรรมแล�วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่

กําหนด 13 พ.ย. - 

18 ธ.ค. 2562 

ออลล+ ศูนย+การค�าแฟชั่น

ไอส+แลนด+ มีนบุร ี

ในการแข)งขัน

ให�กับนักกีฬา 

2. สร�าง

ผลงานให�กับ

มหาวิทยาลยั 

ของพื้นสนามที่ใช�

แข)งขันไม)

เหมือนกัน 

2. นักกีฬาเกิดการ

บาดเจ็บขณะ

ฝqกซ�อมและ

แข)งขัน 

3. วันแข)งขันตรง

กับวันที่นักศึกษามี

วิชาเรียน 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

โครงการที่ 17 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด�วยศาสตร+พระราชา 
กิจกรรมที่ 7 วิทยาศาสตร+คุณธรรมและจิตอาสาด�วยศาสตร+พระราชา (70,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
เพื่อให�นักศึกษามีจิต
อาสา ช)วยเหลือสังคม 
ถวายเป5นพระราชกุศล
แด)พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และ พระเจ�าอยู)หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร 

    เชิงปริมาณ   

    - จํานวน

ผู�เข�าร)วม 70 คน 

    - จํานวน

นักศึกษาที่ได�รับ

รางวัลระดับชาติ

ด�านคุณธรรมหรือ

จิตอาสา 1 คน 

เชิงคุณภาพ   

- จํานวนพื้นที่ที่

ได�รับการพัฒนา

อย)างเป5นรูปธรรม

ด�วยกิจกรรมจิต

อาสาของนักศึกษา 

1 แห)ง 

- จํานวนกิจกรรมที่

นําไปสู)การพัฒนา

ด�วยกิจกรรมจิต

อาสาเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน+ 

1 กิจกรรม 

70,000.00 70,000.00 คณะวิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยี ได�จัด

กิจกรรมวิทยาศาสตร+

คุณธรรมและจิตอาสา

ด�วยศาสตร+พระราชา 

โดยนํานักศึกษาไปร)วม

ทาสีรั่วโรงเรียนวัดเขา

ปากช)อง ต.ท)าแลง อ.ท)า

ยาง จ.เพชรบุรี และ

ปรับภูมิทัศน+โดยรอบที่

กําลังเสื่อมสภาพและ

ทรุดโทรม เพื่อสร�าง

ความสวยงามและความ

สะอาดของโรงเรียน ซึ่ง

เป5นสิ่งสําคัญในที่ทําให�

ครูและนักเรียนมี

บรรยากาศในการเรียน

การสอนที่ดีขึ้น ซึ่ง

กิจกรรมนี้ทําให�บุคลากร

และนักศึกษาได�มสี)วน

ร)วมในการพัฒนา

กิจกรรม

วิทยาศาสตร+

คุณธรรมและ

จิตอาสาด�วย

ศาสตร+

พระราชา

แสดงถึงการมี

จิตอาสา 

เสียสละเวลา

ส)วนตัวเพื่อ

ประโยชน+

ส)วนรวม

ร)วมกันพัฒนา

ปรับปรุง

สภาพภมูิทัศน+ 

โดยนักศึกษา

คณะ

วิทยาศาสตร+

และ

เทคโนโลยีทํา

กิจกรรม

   เป5นกิจกรรมที่

เกิดประโยชน+และ

ได�ทํากิจกรรมจิต

อาสาให�กับสังคม 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

บรรลเุปSาหมาย 

เท)ากับร�อยละ 100  

โรงเรียนและพัฒนา

สภาพแวดล�อมให�ดีขึ้น 

คณะวิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยี มีนักศึกษาที่

ได�รับรางวัลระดับชาติ

ด�านคุณธรรมหรือจิต

อาสา ได�แก) นายสิทธิ

ศักดิ์  ศรีสวย สาขา

วิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยี รางวัลทุน

เยาวชนคุณภาพแห)งป? 

2019 ณ หอประชุมใหญ)

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ+  

พัฒนาทาสีรั่ว

โรงเรียนวัด

เขาปากช)อง 

ต.ท)าแลง อ.

ท)ายาง จ.

เพชรบุรี ที่สี

รั่วโรงเรียนมี

สภาพกําลัง

ทรุดโทรม เพื่อ

สร�างความ

สวยงามและ

ทําให�

บรรยากาศใน

โรงเรียนน)าอยู) 

กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด�วยศาสตร+พระราชา (300,000) สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
1. เพื่อให�นักศึกษาเกิด
ความสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
2. เพื่อส)งเสรมิให�

1. นักศึกษาเข�า

ร)วมโครงการไม)

น�อยกว)าร�อยละ 

90 

2. จํานวน

หลักสตูรการ

พัฒนาความ

พร�อมทํางานแก)

1. นักศึกษามี

ความสํานึกใน

พระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกา 

ธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดช

1. เชิงปริมาณ 

1.1 นักศึกษาเข�า

ร)วมกิจกรรม 

เปSาหมาย ไม)น�อย

กว)าร�อยละ 90 / ผล

การดําเนินงาน ร�อย

ละ 100 

 

39,000.00 39,000.00 

 

 1. ได�รับ

ความรู�เรื่อง

สถาบัน

พระมหากษัต

ริย+ 

 2. ได�ทราบ

ประวัติของ

ชาติไทยในทุก
  

ใช�ระยะเวลานาน

เกินไป 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

นักศึกษาได�ตระหนักถึง
ความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย+กับ
ประเทศไทย 
3. เพื่อให�นักศึกษาเห็น
ถึงความสําคัญของจิต
อาสา เราทําความดดี�วย
หัวใจ 

นักศึกษา 

จํานวน 5 

หลักสตูร 

มหาราช บรม

นาถบพิตร 

ระดับมาก 

(>4.00) 

2. นักศึกษา

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

พระมหากษัตริย+  

ระดับมาก 

(>4.00) 

3. นักศึกษาเห็น

ถึงความสําคัญ

ของจิตอาสา เรา

ทําความดีด�วย

หัวใจ ระดับมาก 

(>4.00) 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 นักศึกษามีความ

สํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดลุย

เดชมหาราช บรม

นาถบพิตร 

เปSาหมาย  ระดับ

มาก (>4.00) / ผล

การดําเนินงาน 4.69 

2.2 นักศึกษา

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

พระมหากษัตริย+  

เปSาหมาย ระดับมาก 

(>4.00) / ผลการ

ดําเนินงาน 4.56 

2.3 นักศึกษาเห็นถึง

ความสําคัญของจิต

อาสา เราทําความดี

ยุคสมยั 

 3.  ได�รับรู�

เรื่องจิตอาสา  



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ด�วยหัวใจ เปSาหมาย 

ระดับมาก (>4.00) 

/ ผลการดําเนินงาน 

4.52 

 

3. เชิงเวลา 

กิจกรรมแล�วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่

กําหนด เปSาหมาย 

วันที่ 11 ธันวาคม 

2562 / ผลการ

ดําเนินงาน วันที่ 11 

ธันวาคม 2562 

โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาอัตลักษณ+และคุณลักษณะที่พึงประสงค+ 
กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนการเรยีนรู�ต)างสถาบันเพื่อพัฒนาอัตลักษณ+ ในศตวรรษที่ 21 (10,000) คณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    1.1 เพื่อส)งเสริมและ
พัฒนาความเป5นผู�นํา
ให�กับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร+และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    1.2 เพื่อสนับสนุน
นักศึกษาให�เกิดการ
พัฒนาในการทํางาน 
และการเรียน 

ผู�นําให�และ

ความสามัคคีกับ

นักศึกษา 

สร�างความมี

มนุษย+สัมพันธ+

กับเครือข)าย

พันธมิตรกับ

สถาบันอื่นๆ 

เชิงปริมาณ 

- ร�อยละของ

นักศึกษาที่เข�าร)วม

โครงการ  ร�อยละ 

80 

เชิงคุณภาพ 

- ระดับความพึง

พอใจของผู�ใช�

10,000.00 10,000.00 6.1 ส)งเสริมและพัฒนา

ความเป5นผู�นําให�กับ

นักศึกษา 

6.2 นักศึกษาเกิดการ

พัฒนาในการทํางาน 

และการเรียน 

6.3 นักศึกษามีจิตอาสา 

ความสามัคคี

และความ

ร)วมมือร)วมใจ 

ขาดบุคลากรใน

การช)วยติดต)อ

ประสานงาน 

ความยากลาํบาก

ในการเบิกจ)าย    



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

    1.3 เพื่อสนับสนุนให�
นักศึกษาสร�างความมี
มนุษย+สัมพันธ+กับ
เครือข)ายพันธมิตรกับ
สถาบันอื่นๆ 

บัณฑิตต)อ

คุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค+ ระดับ 

3.51 

เชิงเวลา 

- กิจกรรมแล�วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่

กําหนด  ไตรมาสที่ 

1 

เชิงต�นทุน 

- ค)าใช�จ)ายของ

กิจกรรมเป5นไป

ตามที่ได�รับอนุมตัิ  

จํานวน 10,000 

บาท 

ซื่อสัตย+ มีวินัย ใฝ|เรยีนรู� 

กิจกรรมที่ 11 อบรมเชิงปฏิบัติการการรู�เท)าทันสื่อสังคมออนไลน+ (12,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
เพื่อให�ความรู�เกี่ยวกับ
สื่อออนไลน+จดุเด)น จุด
ด�อย ข�อพึงระวังในการ
ใช�งาน เพื่อให�เกิดความ
ตระหนักรู�เท)าทันสื่อ
ออนไลน+ในมหาวิทยาลัย 

 

  เชิงปริมาณ   

1. จํานวนผู�เข�าร)วม

กิจกรรม 150 คน 

เชิงคุณภาพ   

2. ระดับความพึง

พอใจของนักศึกษาที่

ร)วมโครงการ คิด

12,000.00 12,000.00  คณะวิทยาศาสตร+ฯ ได�

จัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสร�าง

ทักษะการรู�เท)าทันสื่อ

สังคมออนไลน+ วิทยากร

โดย อาจารย+เกรยีงไกร  

จริยะป_ญญา สังกัดคณะ

เป5นกิจกรรมที่

ให�นักศึกษามี

ความตระหนัก

และเห็นถึง

ความสําคัญ

ของสื่อสังคม

ออนไลน+ ซึ่ง
 

เป5นกิจกรรมที่ดี

ควรจัดต)อไป 

เพราะสื่อออนไลน+

เป5นสิ่งที่ทุกคน

ควรรู� 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

เป5นระดับ 4.20 

3. ระดับการนํา

ความรู�ไป

ประยุกต+ใช�ให�

ประโยชน+ คิดเป5น

ระดับ 4.53 

บรรลเุปSาหมายร�อย

ละ 100 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได�มาให�ความรู�เกี่ยวกับ

การรู�เท)าทันสื่อออนไลน+

ในชีวิตประจําวันและ 

พระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร+

คอมพิวเตอร+โทษทาง

กฎหมายการปรับเงิน

และจําคุก เช)น การ

โพสต+ ข�อความต)างๆบน 

facebook 

,youtube,Line เพื่อให�

นักศึกษาได�ตระหนัก

รู�เท)าทันและไปปรับใช�

ในชีวิตประจําวันได�

ต)อไป 

ในยุคป_จจุบัน

สื่อสังคม

ออนไลน+ได�เข�า

มามีบทบาท

ต)อ

ชีวิตประจําวัน

ค)อนข�างมากมี

ทั้งด�านบวก

และด�านลบ 

เช)นการ

ถ)ายทอด

เนื้อหาที่

แสดงออกถึง

ความรุนแรง 

การใช�

ข�อความที่

ส)งผลเสียต)อ

ผู�อื่น 

หน)วยงาน 

และองค+กร

ต)างๆ จากการ

อบรมในครั้งนี้

นักศึกษาจะ



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

เกิดความ

ตระหนักรู�เท)า

ทันสื่อ ไม)

หลงเชื่อใน

เนื้อหาที่ได�

อ)าน สามารถ

คิด วิเคราะห+ 

สงสัยว)าสิ่งนั้น

จริงหรือไม) 

ใครเป5นคนให�

ข�อมูลหรือมี

จุดมุ)งหมาย

แอบแฝง

หรือไม) และ

สามารถคัด

กรองเนื้อหา

ที่มากับสื่อเพื่อ

ใช�ในทาง

สร�างสรรค+ 

ตลอดการใช�

ชีวิตใน

มหาวิทยาลยั 

และต)อไปใน



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

อนาคต 

กิจกรรมที่ 16 การสร�างความพร�อมด�านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จากการเรยีนรู�และปฏิบัติงานจริงในสถาน (15,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
เพื่อสร�างแรงบันดาลใจ
และทักษะทางวิชาชีพ
ทางด�านอาหาร การมี
จิตสาธารณะของ
นักศึกษา และพร�อมสู)
การทํางานในสาย
วิชาชีพด�านอาหารต)อไป 

    เชิงปริมาณ   

1. จํานวนผู�เข�าร)วม

กิจกรรม ข�อมลู ณ 

วันที่ 17 ม.ค.63 

142 คน 

2. จํานวนฐาน

กิจกรรม 6 ฐาน  

เชิงคุณภาพ   

3. กิจกรรมนี้ช)วย

สร�างแรงบันดาลใจ

ในสายวิชาชีพของ

นักศึกษา  อยู)ในช)วง

ดําเนินการกิจกรรม 

เลื่อนจัดกิจกรรมใน

วันที่ 13 กุมภาพันธ+ 

2563 

4. กิจกรรมนี้สร�าง

เสรมิทักษะความ

พร�อมสู)การทํางาน

ในสายวิชาชีพของ

นักศึกษา  อยู)ในช)วง

15,000.00 15,000.00 อยู)ในช)วงดําเนินการ

กิจกรรม เลื่อนจัด

กิจกรรมในวันที่ 13 

กุมภาพันธ+ 2563 

  

    



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ดําเนินการกิจกรรม 

เลื่อนจัดกิจกรรมใน

วันที่ 13 กุมภาพันธ+ 

2563 

บรรลเุปSาหมายร�อย

ละ อยู)ในช)วง

ดําเนินการกิจกรรม 

เลื่อนจัดกิจกรรมใน

วันที่ 13 กุมภาพันธ+ 

2563 

กิจกรรมที่ 18 การพัฒนาอัตลักษณ+คณะ “ซื่อสัตย+ มีวินัย ใฝ|เรียนรู� ก�าวสู)มืออาชีพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (100,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมย)อยที่ 1  
ประเพณีลอยกระทง สืบ
สานประเพณไีทย 
ประจําป? 2562 
วัตถุประสงค+  
     1.  เพื่อส)งเสริมการ
ประกวดแข)งขันการ
ประดิษฐ+กระทงสด จาก
แนวคิดสร�างสรรค+ของ
นักศึกษา  
     2.  เพื่อส)งเสริมให�
นักศึกษาอนุรักษ+และสืบ
สานประเพณไีทย 

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จํานวน 30 คน 

เข�าร)วมโครงการ

สร�างอัตลักษณ+

และคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึง

ประสงค+ 

กิจกรรม

ประเพณีลอง

กระทง สืบสาน

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสาร

สนเทส ได�

ทํางานร)วมกัน 

กล�าคิด กล�า

แสดงออกอย)าง

สร�างสรรค+ และ

เป5นการรวมสืบ

สานวัฒนธรรม

ประเพณีไทย 

เชิงปริมาณ  

   จํานวนผู�เข�าร)วม

โครงการ  30 คน 

ผลการดําเนินงาน 

30 คน  

เชิงคุณภาพ  

    1. ระดับความพึง

พอใจของผู�ใช�

บัณฑิตต)อ

คุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค+ 

เปSาหมาย >3.51 

6,000.00 6,000.00  นักศึกษากล�าคิด กล�า

แสดงออกอย)าง

สร�างสรรค+ และอนุรักษ+

และสบืสานประเพณี

ไทย โดยมีการแข)งขัน

การประดิษฐ+กระทงสด 

จากแนวคิดสร�างสรรค+

ของนักศึกษา ได�รับ

รางวัลชมเชย 

 นักศึกษาเกิด

ความคิด

สร�างสรรค+ใน

การประดิษฐ+

กระทงใบตอง

สด และรู�

ความเป5นมา

ของประเพณี

ลองกระทง  

ระยะเวลาในการ

แข)งขันน�อย  

อยากให�มีกิจกรรม

ที่หลากหลาย

มากกว)านี้    



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

     3.  เพื่อสนับสนุนให�
นักศึกษากล�าคิด กล�า
แสดงออกอย)าง
สร�างสรรค+ 

ประเพณีไทย 

ประจําป? 2562 

ผลการดําเนินงาน 

4.29 

    2. นักศึกษาเกิด

ความคิดสร�างสรรค+  

เปSาหมาย >3.51 

ผลการดําเนินงาน 

4.24  

    3. นักศึกษาได�

ร)วมกันอนุรักษณ+

และสบืสาน

ประเพณีไทย 

เปSาหมาย >3.51 

ผลการดําเนินงาน 

4.29 

เชิงเวลา  

    กิจกรรมแล�ว

เสร็จตามระยะเวลา 

ไตรมาส 1 ผลการ

ดําเนินงาน ไตรมาส 

1 

กิจกรรมย)อยที่ 2 

กิจกรรมเตรยีมความ

พร�อมสู)การทํางาน 

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เชิงปริมาณ  

     จํานวนผู�เข�าร)วม

โครงการ 200 คน 

39,000.00 39,000.00 เพื่อเตรียมความพร�อม

ในการออกไปทํางาน 

และเพื่อร)วมแสดงความ
 

ค)าใช�จ)ายในการ

จัดกิจกรรมไม)

อยากได�

งบประมาณ



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

(ป_จฉิมนิเทศ)  

วัตถุประสงค+ของ

โครงการ/กิจกรรม  

 1.  เพื่อให�นักศึกษา

มีอัตลักษณ+ "ซื่อสัตย+ มี

วินัย ใฝ|เรียนรู�"  

 2.  เพื่อส)งเสริมการ

จัดการกิจกรรมนักศึกษา

ที่สร�างอัตลักษณ+และ

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค+  

 3.  เพื่อสร�างความรู� 

ความเข�าใจ และเตรียม

ความพร�อมที่จะออกไป

ทํางาน  

จํานวน 200 คน 

เข�าร)วมโครงการ

สร�างอัตลักษณ+

และคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึง

ประสงค+ 

กิจกรรม เตรียม

ความพร�อมสู)

การทํางาน 

(ป_จฉิมนิเทศ)  

ได�รับความรู�

ความเข�าใจใน

การเตรียมความ

พร�อมในการ

ออกไปทํางาน

จริง และเป5น

สร�างความทรง

จําที่ดีให�กับ

นักศึกษาในวันที่

สําเรจ็การศึกษา  

เปSาหมาย ร�อยละ 

90 ผลการ

ดําเนินงาน บรรลุ

เปSาหมาย ร�อยละ 

100  

เชิงคุณภาพ  

     ระดับความพึง

พอใจของอาจารย+

ต)อคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค+

ของนักศึกษา และ

ระดับความพึงพอใจ

ของสถาน

ประกอบการต)อ

คุณลักษณะของ

นักศึกษาฝqก

ประสบการณ+  

เปSาหมาย >3.51 

ผลการดําเนินงาน 

4.34 

เชิงเวลา  

     กิจกรรมแล�ว

เสร็จตามระยะเวลา

ยินดีในการสาํเรจ็

การศึกษาสร�างความ

ทรงจําที่ดีให�กับ

นักศึกษาในวันที่

นักศึกษาสําเร็จ

การศึกษา อีกทั้งยังเป5น

การทําบุญคณะเพื่อ

ความเป5นสริิมงคลและ

สืบสารวัฒนธรรม  

เพียงพอ  มากกว)านี้  



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ที่กําหนด  เปSาหมาย 

ไตรมาสที่ 1 ผลการ

ดําเนินงาน ไตรมาส 

1 

กิจกรรมย)อยที่ 3  

กิจกรรม PBRU 

Ambassador 2019 

เพื่อค�นหานักศึกษา

ต�นแบบ  

วัตถุประสงค+  

   1. เพื่อฝqกทักษะการ

คิดเชิงสร�างสรรค+ กล�า

แสดงออก และมสี)วน

ร)วมในการทํากิจกรรม

ร)วมกัน  

   2. เพื่อให�นักศึกษา

เกิดความสามัคคี และมี

สัมพันธ+ภาพที่ดตี)อเพื่อน

นักศึกษาด�วยกัน  

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยยี

สารสนเทศ 

จํานวน 30 คน 

เข�าร)วมโครงการ 

สร�างอัตลักษณ+

และคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึง

ประสงค+ 

กิจกรรม PBRU 

Ambassador 

2019 เพื่อค�นหา

นักศึกษา

ต�นแบบ  

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ได�

ทํางานร)วมกัน 

ทําให�เกิดการ

กล�าแสดงออก 

และมสีัมพันธ+

ไมตรีอันดีงาม  

เชิงปริมาณ  

    จํานวนผู�เข�าร)วม

โครงการ  เปSาหมาย 

30 คน ผลการ

ดําเนินงาน 30 คน  

เชิงคุณภาพ  

     1. มีทักษะการ

คิดเชิงสร�างสรรค+ 

กล�าแสดงออกและมี

ส)วนร)วมในการทํา

กิจกรรมร)วมกัน 

เปSาหมาย  >3.51 

ผลการดําเนินงาน 

4.44  

      2. นักศึกษา

เกิดความสามัคคี 

และมสีัมพันธภาพที่

ดีต)อเพื่อนนักศึกษา

ด�วยกัน ฬ3.51 ผล

6,000.00 6,000.00  นักศึกษามีความกล�า

แสดงออก กล�าคิด กล�า

ตัดสินใจ ตลอดจนเพื่อ

เป5นสะพานสร�างสัมพันธ+

ไมตรี อันดีงามระหว)าง

นักศึกษาให�เป5นหนึ่ง

เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

อีกทั้งเป5นการเสริมสร�าง

บุคลิกภาพที่ดีให�กับ

นักศึกษา รวมทั้ง

สามารถแก�ไขป_ญหา

เฉพาะหน�าและกล�าที่จะ

แสดงออกในทางที่

ถูกต�องเหมาะสม  

นักศึกษา

สามารถแก�ไข

ป_ญหาเฉพาะ

หน�าได� 

สามารถนําไป

ประยุกต+ใช�ใน

ชีวิตประจําวัน

ได�  

  1. อาจมีการ

ประชาสมัพันธ+ 

เพืnnอความ

เตรียมพร�อมของผู�

เข�าประกวดให�

นานกว)านี้  

2. ควรมีการ

ประชาสมัพันธ+

กิจกรรมให�เร็วกว)า

นี้เพื่อจะได�เตรียม

ความพร�อมของ

คนเข�าประกวด   



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

การดําเนินงาน 4.45 

เชิงเวลา  

      กิจกรรมแล�ว

เสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด เปSาหมาย 

ไตรมาส 1 ผลการ

ดําเนินงาน ไตรมาส 

1  

กิจกรรมที่ 21 พัฒนาอัตลักษณ+และคุณลักษณะที่พึงประสงค+ TQF (500,000) สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 

กิจกรรมย)อยที่ 1 การ
พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ 
ความพร�อมทํางานใน
สถานประกอบการ เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะทักษะ
ของนักศึกษาที่จะออก
ไปสู)สถานประกอบการ 
ให�มีความพร�อมในการ
ปฏิบัติงานและมุ)งสู)การ
เป5นผู�ประกอบการใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงค+ของ
โครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อให�นักศึกษาได�รับ

1. นักศึกษาเข�า

ร)วมโครงการไม)

น�อยกว)าร�อยละ 

90 

2. จํานวน

หลักสตูรการ

พัฒนาความ

พร�อมทํางานแก)

นักศึกษา 

จํานวน 5 

หลักสตูร 

1. นักศึกษา

ได�รับความรู�และ

ทักษะต)างๆ ใน

การทํางานใน

สถาน

ประกอบการ 

ระดับมาก 

(>4.00) 

2. นักศึกษาได�

พัฒนา

สมรรถนะ 

เตรียมความ

พร�อมสู)สถาน

ประกอบการ 

1. เชิงปริมาณ 

     1.1 นักศึกษา

เข�าร)วมโครงการ 

เปSาหมาย ไม)น�อย

กว)าร�อยละ 90 / ผล

การดําเนินงาน ร�อย

ละ 100 

     1.2 จํานวน

หลักสตูรการพัฒนา

ความพร�อมทํางาน

แก)นักศึกษา 

เปSาหมาย จํานวน 5 

หลักสตูร / ผลการ

ดําเนินงาน 5 

87,200.00 87,200.00 

  

 ได�รับความรู�

พื้นฐาน

เกี่ยวกับเรื่อง

มารยาททาง

สังคม การ

เสรมิสร�าง

บุคลิกภาพที่ดี  

  

 1. จุดเด)นหรือจุด

ที่เป5นประโยชน+

ของกิจกรรมใน

ครั้งนี้คือเรื่องใด 

        - ได�รับ

ความรู�พื้นฐาน

เกี่ยวกับเรื่อง

มารยาททางสังคม 

การเสริมสร�าง

บุคลิกภาพที่ด ี

        -  การ

ถ)ายทอดความรู�

ของวิทยากรที่

น)าสนใจ 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ความรู�และทักษะต)างๆ 
ในการทํางานในสถาน
ประกอบการ 
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษา เตรียม
ความพร�อมสู)สถาน
ประกอบการ 
3. เพื่อให�นักศึกษา
สามารถนําความรู�ที่
ได�รับไปเขียนหนังสือ
ราชการและจดหมาย
ธุรกิจได� 

ระดับมาก 

(>4.00) 

3. นักศึกษา

สามารถนํา

ความรู�ที่ได�รับไป

เขียนหนังสือ

ราชการและ

จดหมายธุรกิจ

ได� ระดับมาก 

(>4.00) 

หลักสตูร 

2. เชิงคุณภาพ 

     2.1 นักศึกษา

ได�รับความรู�และ

ทักษะต)างๆ ในการ

ทํางานในสถาน

ประกอบการ 

เปSาหมาย ระดับมาก 

(>4.00) / ผลการ

ดําเนินงาน 4.61 

     2.2 นักศึกษาได�

พัฒนาสมรรถนะ 

เตรียมความพร�อมสู)

สถานประกอบการ 

เปSาหมาย ระดับมาก 

(>4.00) / ผลการ

ดําเนินงาน 4.58 

     2.3 นักศึกษา

สามารถนําความรู�ที่

ได�รับไปเขียน

หนังสือราชการและ

จดหมายธุรกิจได� 

เปาnหมาย ระดับมาก 

        -  การ

พัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาก)อน

ออกฝqกงาน 

        2. สิ่งที่ควร

ปรับปรุงต)อการจัด

กิจกรรมในครั้งนี้

เพื่อปรับปรุงแก�ไข

ในครั้งต)อไป 

     - ระยะเวลา

ในการอบรมนาน

เกินไปในบาง

หัวข�อ 

      -  ควรให�

นักศึกษาทํา

กิจกรรมร)วมกัน

มากขึ้น 

    - นักศึกษา

ต�องการให�มีการ

จัดอบรมหัวข�อ

การอบรมเพิ่ม

เรื่องวิธีการติดต)อ

กับสถาน



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

(>4.00) / ผลการ

ดําเนินงาน 4.62 

3. เชิงเวลา 

     3.1 กิจกรรม

แล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

เปSาหมาย วันที่ 31 

พฤษภาคม 2563 / 

ผลการดําเนินงาน 

16-24 ธันวาคม 

2562 

ประกอบการ 

โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู�ประกอบการรุ)นใหม)ของนักศึกษา 
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาสมรถนะผู�ประกอบการรุ)นใหม)ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (40,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. เพื่อให�นักศึกษามี
ความรู� ความเข�าใจ และ
มีทักษะในการเป5น
ผู�ประกอบการ  
2. เพื่อให�นักศึกษาเกิด
ทักษะการจัดทําแผน
ธุรกิจที่จะช)วย
ประกอบการตัดสินใจได�  
3. เพื่อให�นักศึกษามี
โอกาสในการทํา
กิจกรรมทางธุรกิจและมี

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จํานวน 116 คน 

เข�าร)วมโครงการ

พัฒนา

สมรรถนะ

ผู�ประกอบการ

รุ)นใหม)ของ

นักศึกษา 

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สามารถเขียน

แผนผัง

การตลาดได� 

เข�าใจรายการ

เครื่องจักร วัสดุ 

อุปกรณ+การผลิต 

และเลือกสถาน

เชิงปริมาณ  

    1. ร�อยละของ

นักศึกษาที่ผ)านการ

อบรมทักษะการเป5น

ผู�ประกอบการจาก

กลุ)มเปSาหมายของ

โครงการ เปSาหมาย 

ร�อยละ 90 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 

100 

40,000.00 40,000.00 เพื่อให�เกิดพัฒนาองค+กร

ที่สอดคล�องกับแผน

งบประมาณ การศึกษา

แผนธุรกิจ การเรียนรู�

การทําธุรกิจต)างๆ 

นักศึกษามองเห็นภาพ

ของการผสมผสาน

ช)องทางที่ก)อให�เกิด

รายได� และรู�จักช)องทาง

ทางการตลาด โดย

 นักศึกษา

สามารถ

มองเห็น

ช)องทางที่

ก)อให�เกิด

รายได�แก)

ตนเองและ

ครอบครัวได�  

1. อยากได�

งบประมาณเพิ่ม 

เพื่อที่จะได�พา

นักศึกษาออกไปดู

การตลาดจริง  

2. ระยะเวลาใน

การอบรมน�อยไป  

1. ทําให�นักศึกษา

วิเคราะห+

สถานการณ+ทาง

การตลาดได�  

2. ทําให�นักศึกษา

เข�าใจในการเลือก

สถานที่ตั้งของ

ธุรกิจ  

3. ทําให�นักศึกษา

เข�าใจรายการ



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ช)องทางในการสร�าง
รายได�  

กิจกรรม การ

พัฒนา

สมรรถนะ

ผู�ประกอบการ

รุ)นใหม)ของ

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

ที่ตั้งของธุรกิจได�      2. จํานวนแผน

ธุรกิจจําลองของ

นักศึกษาที่เข�ารับการ

อบรม  เปSาหมาย 1 

แผน ผลการ

ดําเนินงาน 10 แผน 

เชิงคุณภาพ  

    ร�อยละของ

นักศึกษาที่ผ)านการ

ประเมินสมรรถนะ

ทักษะการเป5น

ผู�ประกอบการ  

เปSาหมาย ร�อยละ 40 

ผลการดําเนินงาน 

ร�อยละ 100  

เชิงเวลา  

     กิจกรรมแล�ว

เสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด เปSาหมาย 

ไตรมาส 1 ผลการ

ดําเนินงาน ไตรมาส 

1 

นักศึกษาของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แต)ละสาขาสามารถนํา

ความรู�ไปพัฒนาต)อยอด

ให�เกิดรายได�แก)ตนเอง

และครอบครัวได� โดยมี

การเขียนแผนธุรกิจ ดังนี้  

1. แผนแอพพลิเคชั่น 

ควบคุมน้ําหนัก  

2.แผนเห็ดกรุบกรอบ  

3.แผน fix fast 

Delivery 

 4.แผนไข)เค็มพฤกษา  

5.แผนสบู)สมุนไพร  

6. แผนสบู)สครับ  

7. แผนมะขามอัดก�อน  

8. แผนอาหารคีโตเพื่อ

สุขภาพ  

9. แผนไม�หอม  

10. คาเฟ|ข�าวแกงโพนี่ 

(แม)โพสพ) 

 

เครื่องจักร วัสดุ 

อุปกรณ+การผลิต  

4. ทําให�นักศึกษา

เขียนแผนผัง

การตลาดได�    



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

โครงการที่ 21 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน+ 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนารายวิชาเพื่อการจัดกาเรียนการสอนออนไลน+ (11,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
1. เพื่อให�เกิดความรู�และ
พัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการ 
2. เพื่อให�เกิดผลงานสื่อ
สร�างสรรค+ที่มีการ
เผยแพร)สู)สาธารณะผ)าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส+ 
online 

จํานวนบทเรียน

ออนไลน+ 

ผลงานได�รับการ

เผยแพร)สู)

สาธารณะ 

เชิงปริมาณ 

      1. จํานวนของ

ผู�เข�าร)วมกิจกรรม 

      2. จํานวน

ชิ้นงาน 

เชิงคุณภาพ 

  1. ร�อยละของ

อาจารย+ได�รับความรู�

และพัฒนสมรรถนะ

ทางวิชาการ  

บรรลเุปSาหมายร�อย

ละ - 

11,000.00 0.00 อยู)ในระหว)างขั้นตอนขอ

อนุมัติกิจกรรม เลื่อนจัด

กิจกรรมในช)วงเดือน 

พฤษภาคม 2563 

  เบื้องต�นวาง

แผนการจัด

กิจกรรมในช)วงปlด

เทอม 1 ก)อนเปlด

เทอม 2 แต)

เนื่องจาก

งบประมาณยัง

ไม)ได�รับการอนุมัติ 

อีกทั้งอาจารย+ต�อง

ดําเนินการสรุปผล

คะแนนสอบ/เกรด 

จึงทําให�ไม)

สามารถจัด

กิจกรรมได�ตาม

แผนที่วางไว�  

  

ยุทธศาสตร%ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 
โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต ครูให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 22 การเขียนแผนการสอนและการทําวิจยัในชั้นเรียนของนักศึกษาครู (20,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
เพื่อสร�างความรู�ความ
เข�าใจในเทคนิคการทํา
วิจัยในชั้นเรียนจากการ

นักศึกษาเข�า

ร)วมกิจกรรม

และผ)านการ

นักศึกษา

สามารถเลือก

หัวข�อในการ

เชิงปริมาณ  : 

จํานวนผู�เข�าร)วม

กิจกรรม   

20,000.00 0.00 ยังไม)ได�ดําเนินการ 

เลื่อนจัดกิจกรรมในช)วง

เดือน กุมภาพันธ+ 2563 

  

    



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

พัฒนาป_ญหาที่อยู)ใกล�
ตัว 

ทดสอบ

สมรรถนะตาม

เปSาหมาย 

แก�ป_ญหาในการ

เรียนการสอน 

และงานวิจัยได�

อย)างถูกต�อง

เหมาะสม 

เชิงคุณภาพ : ร�อย

ละของนักศึกษาที่

ผ)านการทดสอบ

สมรรถนะก)อนและ

หลัง  

บรรลเุปSาหมายร�อย

ละ  ยังไม)ได�

ดําเนินการ เลื่อนจัด

กิจกรรมในช)วงเดือน 

กุมภาพันธ+ 2563 

โครงการที่ 23  โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของคร ู
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนงานวิจัยหรอืสร�างสรรค+เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของครูสําหรับอาจารย+หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร+) (30,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
      อยู)ระหว)างการ

ดําเนินการเขียนอนุมัติ
โครงการ 

   

ยุทธศาสตร%ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โครงการที่ 27 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี (30,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
เพื่อส)งเสริมและ
สนับสนุนนักวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยี 

จํานวน

ผลงานวิจัย / 

จํานวนชุด

โครงการวิจัย 

โครงการวิจัย

ได�รับทุนวิจยั

จากแหล)งทุน

ภายนอก 

เชิงปริมาณ 

      1. จํานวนของ

ผลงานวิจัยที่ได�รบั

การตีพิมพ+เผยแพร)  

อยู)ระหว)างการ

30,000.00 0.00 อยู)ระหว)างการ

ดําเนินงาน 

ได�มีการ

ดําเนินการจัด

ประชุมฝ|าย

งานวิจัย ไป

เมื่อวันที่ 6 
    



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ดําเนินงาน 

      2. จํานวนชุด

โครงการวิจัย      

อยู)ระหว)างการ

ดําเนินงาน 

      3. จํานวนคู)มือ

ระบบและกลไกฝ|าย

วิจัยฉบับปรับปรุง

แก�ไข อยู)ระหว)าง

การดําเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 

     1. ร�อยละของ

นักวิจัยที่ได�รบัการ

พัฒนา อยู)ระหว)าง

การดําเนินงาน 

พ.ย.62  ซึ่ง

ได�รับแจ�งผล

การอนุมัติ

งบประมาณ

เมื่อวันที่ 25 

ธันวาคม 

2562 ซึ่งเป5น

ช)วงปลายไตร

มาส 1 ด�วย

เหตุนี้ในไตร

มาสที่ 1 จึงยัง

มิได�มีการ

ดําเนินการ

เบิกจ)ายใด ๆ   

ยุทธศาสตร%ที่ 5  การพัฒนาท=องถิ่น 
โครงการที่ 34 โครงการตามยุทธศาสตร+ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 
กิจกรรมที่ 5  การขยายผลชุมชนต�นแบบการบริหารจัดการขยะตามศาสตร+พระราชา  (100,000) สถาบันวิจัยและส)งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมย)อยที่ 1 ศึกษา
ดูงานเพื่อจัดตั้งศูนย+
เรียนรู�ชุมชนหัวทุ)ง-ทุ)ง
พร�าวพัฒนา 
1. เพื่อสร�าง

ชุมชนได�รับ

กระบวนการพัฒ

นาชุมชน 

ชุมชนมีรายได�

เพิ่มขึ้นจากการ

เป5นแหล)งศึกษา

ดูงาน 

1. เชิงปริมาณ 20 

คน 20 คน 

2. เชิงคุณภาพ  

- ศูนย+การเรยีนรู�

ชุมชน 

48,040.00 45,470.00 จากการไปศึกษาดูงาน

ชุมชนจัดการขยะ   

1) ศูนย+เรียนรู�ชุมชน

ปลอดขยะ บ�านป|าบุก 

ตําบลแม)แรง อําเภอป|า

องค+ความรู�

จากกิจกรรม

การศึกษาดู

งานจัดการ

ขยะทั้ง 2 

เนื่องจากผลลัพธ+

ของความสําเรจ็

เป5นผลกระทบที่

ต�องมีการเก็บ

ข�อมูลและใช�

ควรให�มีการ

รายงานผลภายใน

ไตรมาสที่ระบุไว�

ในโครงการ ซึ่งไม)

จําเป5นต�อง



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

กระบวนการพัฒนา
ชุมชนต�นแบบสู)การเป5น
ศูนย+เรียนรู�ชุมชน 
2. เพื่อสร�างรายได�แก)
ชุมชนจากการเป5นศูนย+
เรียนรู� 

- ชุมชน/หน)วยงานที่

ได�รับการขยายผล 

อยู)ระหว)างการ

ดําเนินการจัดตั้ง 

และขยายผล ซึ่งมี

การจัดประชุม

วางแผนดําเนินการ

ไปแล�ว เมื่อวันที่ 8 

มกราคม 2563  

3. เชิงเวลา ไตรมาส 

4 อยู)ระหว)าง

ดําเนินงาน 

ซาง จังหวัดลําพูน   

2) ศูนย+เรียนรู�ชุมชน

บ�านป|าตึงงาม ตําบลป|า

สัก อําเภอเมือง จังหวัด

ลําพูน  

ทําให�ชุมชนเปSาหมาย

การพัฒนาเกิดแนวทาง

ในการพัฒนาชุมชน

ต�นแบบ โดยวิธีการ

ขยายผลไปยังชุมชน

ใกล�เคียง และโรงเรียน

ในพื้นที่ โดยขอความ

ร)วมมือหน)วยงานที่

เกี่ยวข�อง ได�แก) 

สาธารณสุขอําเภอท)า

ยาง สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม สนับสนุน

องค+ความรู�ในการจัดการ

ขยะและสุขอนามัยใน

ชุมชน โดยมี

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรีเป5นผู�

ชุมชน  แบ)งได� 

ดังนี้ 

  1) องค+

ความรู�จาก

ศูนย+เรียนรู�

ชุมชนบ�านป|า

ตึงงาม ตําบล

ป|าสัก อําเภอ

เมือง จังหวัด

ลําพูน ได�องค+

ความรู�ใหม)ใน

การจัดทํา

นวัตกรรมการ

สร�างเครื่องบีบ

อัดพลาสติก 

โดยสามารถ

นําไป

ประยุกต+ใช�ได�

หลายอย)างใน

ชุมชน เช)น 

นําไปบีบอัด

ฟางข�าว เป5น

ต�น ซึ่ง

ระยะเวลาในการ

วัดผล จึงไม)

สามารถรายงาน

ผลได�เลยหลังจาก

เสร็จสิ้นกิจกรรม 

ต�องมีการ

ดําเนินการ

ต)อเนื่องจึง

สามารถรายงาน

ผลลัพธ+เชิง

คุณภาพได� 

สอดคล�องกับไตร

มาสของการใช�

งบประมาณ 

เพราะบาง

กิจกรรม ใช�

งบประมาณเสร็จ

แล�วยังไม)สามารถ

วัดผลได� ต�องมี

การจัดเก็บข�อมูล

รายละเอียดตามที่

แจ�ง 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ประสานงาน เชื่อมโยง

การทํางานและ

ประสานงานร)วมกัน 

และบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยฯลงสู)

พื้นที่ซึ่งจะดําเนินการใน

ลําดับต)อไป 

นวัตกรรม

ดังกล)าว 

สามารถสร�าง

ขึ้นได�โดยใช�

ต�นแบบจาก

ศูนย+เรียนรู�

ชุมชนปลอด

ขยะ บ�านป|า

บุก ตําบลแม)

แรง อําเภอป|า

ซาง จังหวัด

ลําพูน   ใช�

งบประมาณไม)

เกิน 8,000 

บาท  

โครงการที่ 38 โครงการสร�างมูลค)าเพิ่ม จากภูมปิ_ญญาท�องถิ่นสู)เศรษฐกิจสร�างสรรค+ 
กิจกรรมที่ 3 การเสวนาทางวิชาการ ประเทศไทยกับอาเซียน ร)วมเรยีนรู� รากมรดกทางวัฒนธรรม (176,000) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 
  5.1 นักศึกษามี

ความรู�ความ

เข�าใจในบทบาท

ของประเทศไทย

ของการเป5น

เจ�าภาพการ

   6.1 นํา

สถานการณ+ใน

ภาคพื้นอาเซียน 

บทบาท และ

ความร)วมมือ

ทางเศรษฐกิจที่

7.1 เชิงปริมาณ 

1. มีผู�เข�าร)วม

กิจกรรมเสวนาทาง

วิชาการ และร)วม

กิจกรรมเชิง

ปฏิบัติการหนังตะลุง

    การดําเนินงาน สามารถ

เก็บข�อมูล องค+ความรู�ที่

เกี่ยวข�องได�ครบถ�วน ได�

มีโอกาสทํางานร)วมกับ

เครือข)ายต)างๆ เป5นการ

ขยายเครือข)ายและ

  1. ไม)ได�รับความ

ร)วมมือและการ

เข�าร)วมกิจกรรม

จากหน)วยงาน

ภายนอกที่

เกี่ยวข�องมาก

  



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ประชุมสดุยอด

อาเซียน 

5.2 มีความรู�

เรื่องเพื่อนบ�าน

ในกลุ)มประเทศ

อาเซียน ความรู�

ทางด�าน

เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม 

 5.3 นักศึกษา

ได�ความรู�เรื่อง

มรดกทาง

วัฒนธรรมร)วม

แห)งอุษาคเนย+ 

คือ หนังตะลุง  

5.4 นักศึกษาได�

มีโอกาสได�

เรียนรู�ศิลปะงาน

ช)าง งานฝ?มือ 

ของการทําตัว

หนังตะลุง 

5.5 นักศึกษาได�

มีโอกาสได�เข�า

ได�จากการอบรม

ไปใช�ในการ

เรียนใน

สาขาวิชาต)างๆ 

   6.2 นําความรู�

ที่ได�ไปใช�ในการ

เรียนการสอน

ต)างๆ 

   6.3 นักศึกษา

มีความรู�ความ

เข�าใจมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับราก

มรดกทาง

วัฒนธรรมหนัง

ตะลุง 

   6.4 กระตุ�น

ให�นักศึกษาได�มี

ความตระหนัก

ถึงคุณค)าของ

งานฝ?มือหนัง

ตะลุง 

   5.5 นักศึกษา

ได�องค+ความรู�

อาเซียน 500 คน 

2. มีเครือข)ายเข�า

ร)วมจัดงานมหกรรม

วัฒนธรรม 3 

เครือข)าย 

มีจํานวนผู�เข�าร)วม

กิจกรรมถึง

เปSาหมาย และมี

เครือข)ายร)วมจัด

กิจกรรมจํานวน 3 

เครือข)าย คือ  

1. บริษัทคาร+มาร+ท 

(มาสด�า) 2.โ 3.

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุร ี

7.2 เชิงคุณภาพ 

1.ความพึงพอใจของ

ผู�เข�าชมงาน ไม)น�อย

กว)าร�อยละ 3.51 

2.รวบรวมองค+

ความรู�ด�านหนัง

ตะลุงเพชรบุรีและ

ความสัมพันธ+กับ

หน)วยงานที่เข�าร)วม

กิจกรรมใหม) เปlดโอกาส

ให�นักศึกษาได�มสี)วนร)วม

ในการร)วมกิจกรรม 

workshop เป5นการฝqก

การทําตอกตัวหนัง ได�มี

ความตระหนักรู�ในองค+

ความรู�ด�านวัฒนธรรม

ร)วมอาเซียน ซึมซับ

ความเป5นอาเซียน 

รวมทั้งได�ส)งเสริมให�

นักศึกษาของบทบาท

ประเทศไทยในการเป5น

เจ�าภาพจัดการประชุม

สุดยอดอาเซียน ทั้งใน

ด�านเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม 

เท)าที่ควร 

2. การ

ประชาสมัพันธ+

น�อยและไม)ทั่วถึง 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ร)วมกิจกรรม 

workshop ร�อง 

เล)น ทํา หนัง

ตะลุง 

นโครงการ 

จาก workshop 

นําไปต)อยอด

ด�านอื่นๆได� เช)น 

การเรยีนร�การ

ทําตัวหนังอื่นๆ 

อาเซียน จํานวน 1

องค+  

1. ผู�เข�าร)วมงานพึง

พอใจมากกว)า 3.51  

2. องค+ความรู�ที่ได� 

จํานวน 2 องค+ คือ 

1.องค+ความรู�ด�าน

ประเทศไทยกับการ

เป5นเจ�าภาพสุดยอด

อาเซียน 

2. หนังตะลุงมรสพ

แห)งอุษาคเนย+ 

โครงการที่ 42 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
กิจกรรมที่ 1 งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสมัพันธ+ ครั้งที่ 9 (2,574,128) สถาบันวิจัยและส)งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
1. เพื่ออนุรักษ+ ส)งเสริม 
ฟ��นฟู และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของไทย
และอาเซียน 
2. เพื่อเสริมสร�างความ
ปรองดองภายในชาติ
และภมูิภาคอาเซียนโดย
ใช�ศิลปวัฒนธรรมเป5น 
สื่อในการเชื่อมโยงความ

1. ได�เครือข)าย

ศิลปวัฒนธรรม

เพิ่มขึ้น 

2. ชุดการแสดง

มีความ

หลากหลาย ก�าว

ทันโลก ไม)

ล�าสมัย 

1. เสริมสร�าง

ความเข�มแข็ง

และพัฒนา

ระดับ

ความสัมพันธ+

ระหว)าง

เครือข)าย

ศิลปวัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ 

1. มีผู�เข�าร)วมชมงาน

มหกรรม

ศิลปวัฒนธรรม

อาเซียนสมัพันธ+ทั้ง

ชาวไทยและชาว

ต)างประเทศ 3000 

คน  

2,574,128.

00 

ยังไม)สามา

สรุป

งบประมาณได�

เนื่องจากยัง

อยู)ใน

กระบวนการ

ตรวจฎีกา 

การดําเนินงาน สามารถ

รวบรวมการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมจาก

โรงเรียนประถม 

โรงเรียนมัธยมและ

สถาบันอุดมศึกษา ได�

แสดงศิลปวัฒนธรรม

ได�รับความสนใจจาก

1. ด�านการ

แสดงใน

ประเทศไทย 

2. ด�านการ

แสดงใน

ภูมิภาค

อาเซียน 

1. การจัดงานใน

โรงเรียนทําให�มี

ข�อจํากัดในการ

ซ�อมเวที ซ�อมการ

เปlดเพลงและซ�อม

การใช�แสงส ี

2. การจราจร

ติดขัดในช)วงเย็น   



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

รักสามคัคีกัน 
 3.  เพื่อเสริมสร�างความ
เข�มแข็งด�าน
ศิลปวัฒนธรรมให�กับ
ศิลปlนอาเซียนได�พบปะ
แลกเปลีย่นความรู�และ
ประสบการณ+ซึ่งกันและ
กัน 
 4.  เพื่อสร�างเครือข)าย
ทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน 

3. ประชาชน

ได�รับชมการ

แสดงจากทั่วโลก  

4. มีโอกาส

รับชมผลงาน

โครงการต)างๆ

ของคณะที่มาจัด

นิทรรศการ 

5. รายได�ของ

ประชาชน 

นักศึกษา 

บุคลากรใน

มหาวิทยาลยั 

เพิ่มมากขึ้นจาก

การเปlดตลาด 

2.ได�เปlดโอกาส

และเป5นเวทีให�

นักแสดง / 

นักเรียน / 

นักศึกษาและผู�

ฝqกสอน 

3. เปlดโลกทัศน+ 

แนวคิด ในการ

สร�างสรรค+

ความคิดทาง

ศิลปวัฒนธรรม 

4. ต)อยอด

ผลงานและ

โครงการการใน

ป?ต)อไป 

5. เสริมสร�าง

คุณภาพชีวิตให�ดี

ขึ้นด�วยรายได�ที่

เพิ่มขึ้น 

2. มีเครือข)ายเข�า

ร)วมจัดงานมหกรรม

วัฒนธรรม 3 

เครือข)าย  

3. รายได�ของ

ประชาชนบริเวณ

ดังกล)าวที่จัดงาน

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 1000 

บาท/ร�าน 1. มีผู�เข�า

ชมงานไม)ต่ํากว)า 

3000 คนต)อวัน 

บรรลเุปSาหมายที่วาง

ไว� 

2. มีเครือข)าย

มากกว)า 3 

เครือข)าย ร)วมจัด

งาน เช)น 1. บริษัท

คาร+ มาร+ท จํากัด 

(มาสด�าเพชรบุรี) 2. 

ห�างสรรพสินค�าโร

บินสันเพชรบุร ี

3. วัฒนธรรมจังหวัด

เพชรบุร ี

ประชาชนทั่วไปเป5น

อย)างมาก อีกทั้งเป5น

โอกาสที่ให�เครือข)ายด�าน

ศิลปวัฒนธรรมได�

แลกเปลีย่นความรู� 

ข�อคิดเห็น และรู�จักกัน

มากยิ่งขึ้น ถือเป5น

มหรสพที่ชาวเพชรบุรีให�

ความสนใจ และเป5นเวที

ใหญ)ระดับจังหวัดที่

รวบรวมชุดการแสดงทั้ง

ในและต)างประเทศมาให�

ชมกัน 

ประชาชนในบริเวณ

ดังกล)าว รวมทั้ง

นักศึกษา บุคลากร ได�มี

รายได�เพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากการค�าขายใน

บริเวณงานทั้ง 3 วัน 

รวมทั้งได�ให�คณะต)างๆ

ได�จัดนิทรรศการเพื่อ

สรุปโครงการและองค+

ความรู�เกี่ยวกับ

เนื่องจากเป5นเวลา

โรงเรียนเลิก 

3. การ

ประชาสมัพันธ+

น�อยและและไม)

ทั่วถึงเท)าที่ควร 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

4. กลุ)มคนรักเมือง

เพชร 

5. ตลาดอิ่มสุข  

6. การท)องเที่ยว

แห)งประเทศไทย 

สํานักงานเพชรบุร ี

7. สถานี

วิทยุกระจายเสียง

แห)งประเทศไทย 

สํานักงานเพชรบุร ี

8. โรงแรมรอยัลได

มอน 

9. องค+การบริหาร

ส)วนจังหวัดเพชรบุร ี

10. เทศบาลเมือง

เพชรบุร ี

11.องค+การบริหาร

ส)วนตําบลบ�านหม�อ 

 

เชิงคุณภาพ  

ความพึงพอใจของผู�

เข�าชมงาน ไม)ต่ํา

กว)า 3.51  คะแนน

ผลิตภณัฑ+ที่แต)ละคณะ

ได�จัดทําด�วย งาน

มหกรรมในครั้งนี้ได�

ประสานความร)วมมือทั้ง

จากในและนอก

มหาวิทยาลยั ส)งเสริมให�

นักศึกษาได�เข�าร)วมกิ

จรรม รู�จักบทบาท

หน�าที่ของตนเอง เปlด

โลกทรรศน+ร)วมกับการ

แสดงจากของที่ต)างๆ 

เช)น การฝqก

ภาษาอังกฤษกับ

นักแสดงต)างชาติ การ

จัดเตรีย 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ความพึงพอใจของผู�

เข�าชมงาน มากกว)า 

3.51  

เชิงเวลา  

ระยะเวลาจัดงาน 3 

วัน กิจกรรมสิ้นสุด

ภายในเวลาที่

กําหนด 

เชิงงบประมาณ 

2,574,128.00  

บาท ใช�จ)ายเป5นไป

ตามงบประมาณ

ที่ตั้งไว� แต)ยังไม)สา

มาสรปุงบประมาณ

ได�เนื่องจากยังอยู)ใน

กระบวนการตรวจ

ฎีกา 

บรรลเุปSาหมายร�อย

ละ 95 

ยุทธศาสตร%ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
โครงการที่ 44 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู�เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (750,000) สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 
กิจกรรมย)อยที่ 1 แผนยุทธศาสตร+ สํานักงาน 1. เชิงปริมาณ 385,180.00 292,990.00  รายงานสรุปผล   มีความคลาด   



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร+ตามบริบท
โครงสร�างใหม)ให�
สอดคล�องกับเกณฑ+การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาและแผน
ยุทธศาสตร+มหาวิทยาลัย
สู)การปฏิบัติ” 
 
วัตถุประสงค+ 
1. เพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร+ของ
สํานักงานอธิการบดตีาม
โครงสร�างใหม)และ
เกณฑ+การประเมิน
คุณภาพการศึกษาใหม) 
ให�สอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร+ของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ.2560 
- 2564 
2. เพื่อสร�างโอกาสและ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ+ให�
บุคลากรสายสนับสนุน

สํานักงาน

อธิการบดี ระยะ 

5 ป? (พ.ศ. 2563 

- 2567) 

อธิการบดีมีแผน

ยุทธศาสตร+ที่มี

นํามาใช�ในการ

ขับเคลื่อนงานได�

อย)างมี

ประสิทธิภาพ 

   1. สํานักงาน

อธิการบดี  ได�

ทบทวนการ

ปฏิบัติงาน และ

ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร+ของ

สํานักงานอธิการบดี 

ระยะ 5 ป? (พ.ศ. 

2560 - 2564) 

เปSาหมาย 1 ครั้ง / 

ผลการดําเนินงาน  

มีการทบทวนแผน 1 

ครั้ง ระหว)างวันที่ 

12 – 15 

พฤศจิกายน 2562 

2. เชิงคุณภาพ 

   1. บุคลากรของ

สํานักงานอธิการบดี 

ได�แลกเปลีย่น

ข�อคิดเห็น 

ในการจัดทํากลยุทธ+

การพัฒนาตามแผน

ยุทธศาสตร+ของ

โครงการความพึงพอใจ

ของผู�เข�าร)วมโครงการ

ประชุมปฏิบัติการ

ทบทวนแผนกลยุทธ+ 

สํานักงานอธิการบดี 

ตามบริบทโครงสร�าง

ใหม)ให�สอดคล�องกับ

เกณฑ+การประเมิน

คุณภาพการศึกษาและ

แผนยุทธศาสตร+

มหาวิทยาลยัสู)การ

ปฏิบัติ ระหว)างวันที่ 12 

-15 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงแรมเดอฮักโฮเทล

แอนด+เรสซิเดนซ+ และ

มหาวิทยาลยัแม)ฟSา

หลวง จังหวัดเชียงราย 

ได�รับการตอบ

แบบสอบถามกลบัคืน 

จํานวน 41 ชุด  สรุปได�

ดังนี้ 

 การทบทวนแผน

ยุทธศาสตร+ตามบริบท

เคลื่อนในการ

คํานวณระยะทาง 

ทําให�คํานวณ

ค)าใช�จ)ายไปไม)

เพียงพอ 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ได�เรียนรู� ได�ศึกษาดู
หน)วยงานที่มีความเป5น
เลิศด�านการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสีเขียว 
และนําความรู�ไปพัฒนา
อันจะนําไปสู)ความ
เข�มแข็งในการ
บริหารงานและแก�ไข
ป_ญหาต)อไป 

สํานักงานอธิการบด ี

   2.  บุคลากรของ

สํานักงานอธิการบดี 

ได�แลกเปลีย่น 

ประสบการณ+กับ

บุคลากรภายนอก

มหาวิทยาลยั เพื่อ

เสรมิสร�าง

ประสบการณ+และ

จุดประกายความคิด

ในการเรียนรู�และ

พัฒนาต)อ 

    เปSาหมาย 

แผนการดาํเนินงาน

ด�านต)างๆ ของ

สํานักงานอธิการบดี

ไม)น�อยกว)า 4 แผน 

/ ผลการดําเนินงาน 

ได�จํานวนแผนดังนี้ 

1) แผนยุทธศาสตร+

สํานักงานอธิการบดี 

2) แผนบริหารความ

เสี่ยง 3) แผนกล

โครงสร�างใหม)ให�

สอดคล�องกับเกณฑ+การ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาและแผน

ยุทธศาสตร+มหาวิทยาลัย

สู)การปฏิบัติ  

 บุคลากรสํานักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีที่เข�า

ร)วมความพึงพอใจของ

ผู�เข�าร)วมโครงการ

ประชุมปฏิบัติการ

ทบทวนแผนกลยุทธ+ 

สํานักงานอธิการบดี 

ตามบริบทโครงสร�าง

ใหม)ให�สอดคล�องกับ

เกณฑ+การประเมิน

คุณภาพการศึกษาและ

แผนยุทธศาสตร+

มหาวิทยาลยัสู)การ

ปฏิบัติ พบว)า มีบุคลากร

ที่ตอบแบบสอบถาม

จํานวน 41 คน จํานวน



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

ยุทธ+การเงิน 4) 

แผนปฏิบัตริาชการ

ประจําป? 

3. เชิงเวลา กิจกรรม

แล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

เปSาหมาย 

พฤศจิกายน 2562 / 

ผลการดําเนินงาน 

12 – 15 

พฤศจิกายน 2562 

ผู�เข�าร)วมอบรมโดย

เรียงลําดับจากมากไป

น�อย ได�แก) กองกลาง 

ร�อยละ 43.90 รองลงมา

คือ กลุ)มงานพัฒนา

กายภาพภูมสิถาป_ตย+

และสิ่งแวดล�อม ร�อยละ 

14.63 กองพัฒนา

นักศึกษา ร�อยละ 12.20  

กองนโยบายและแผน 

ร�อยละ 9.76  ศูนย+

พัฒนาภาษาและวิเทศ

สัมพันธ+ ศูนย+กีฬาและ

นันทนาการ และหน)วย

ตรวจสอบภายใน ร�อย

ละ 4.88 ศูนย+เทคโนโลยี

ดิจิทัลและศูนย+ทดสอบ

มาตรฐานฝ?มือแรงงาน 

ร�อยละ 2.44 ตามลําดับ 

         ความพึงพอใจ

ของผู�เข�าร)วมโครงการ

ประชุมปฏิบัติการ

ทบทวนแผนกลยุทธ+ 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

สํานักงานอธิการบดี 

ตามบริบทโครงสร�าง

ใหม)ให�สอดคล�องกับ

เกณฑ+การประเมิน

คุณภาพการศึกษาและ

แผนยุทธศาสตร+

มหาวิทยาลยัสู)การ

ปฏิบัติ โดยรวมทั้ง 2 

ด�านพบว)าความพึงพอ

ใจความพึงพอใจของ

ผู�เข�าร)วมโครงการ

ประชุมปฏิบัติการ

ทบทวนแผนกลยุทธ+ 

สํานักงานอธิการบดี 

ตามบริบทโครงสร�าง

ใหม)ให�สอดคล�องกับ

เกณฑ+การประเมิน

คุณภาพการศึกษาและ

แผนยุทธศาสตร+

มหาวิทยาลยัสู)การ

ปฏิบัติ  โดยรวมทั้ง 2 

ด�าน มีค)าเฉลี่ยความพึง

พอใจอยู)ในระดับมาก 



วัตถุประสงค%ของ
โครงการ/กิจกรรม 

เป/าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป/าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=
และบทเรียน

ที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอแนะ 

เท)ากับ ( = 4.29) โดย

เรียงตามลําดับมากที่สดุ 

ได�แก) ด�านการจัดการ

ดําเนินงาน ( =4.30) 

ด�านการดาํเนินงาน

จัดทําแผน ( =4.27) 

ตามลาํดับ 
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