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สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําป� 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 (ตุลาคม-มิถุนายน)

งบประมาณท้ังสิ้น 647,978,344.83 บาท

เบิกจ0าย 293,271,368.31 บาท 45.26%

คงเหลือ 354,706,976.52 บาท 54.74%

งบประมาณท้ังสิ้น 518,123,150.00 บาท

เบิกจ0าย 243,310,505.41 บาท 46.96%

คงเหลือ 274,812,644.59 บาท 53.04%

งบประมาณท้ังสิ้น 33,564,994.83 บาท

เบิกจ0าย 13,230,037.21 บาท 39.42%

คงเหลือ 20,334,957.62 บาท 60.58%

งบประมาณท้ังสิ้น 55,327,100.00 บาท

เบิกจ0าย 19,307,817.44 บาท 34.90%

คงเหลือ 36,019,282.56 บาท 65.10%

ไตรมาส/งบประมาณรายจ0าย 1 2 3 4

ภาพรวมสะสม 23 54 77 100

รายจ�ายประจํา 28 58 80 100

รายจ�ายลงทุน 8 40 65 100

งบประมาณท้ังสิ้น 6,500,000.00 บาท

เบิกจ0าย 4,965,888.33 บาท 76.40%

คงเหลือ 1,534,111.67 บาท 23.60%

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คร้ังท่ี 7/2563 
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 และ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คร้ังท่ี 9/2563
วันท่ี 21 กันยายน 2563

งบประมาณ
ภาพรวม

งบประมาณ
รายจ0ายประจํา

งบประมาณ
รายจ0าย

ยุทธศาสตร;

งบประมาณรายจ0าย
ตามภารกิจหลัก

งบประมาณรายจ0าย
แผนงานฉุกเฉิน

งบประมาณท้ังสิ้น 31,263,100.00 บาท

เบิกจ0าย 12,457,119.92 บาท 39.85%

คงเหลือ 18,805,980.08 บาท 60.15%

งบประมาณหน0วยงาน
จัดตั้งภายใน

** ปรับปรุงและเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2563
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 5/2563 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

งบประมาณท้ังสิ้น 3,200,000.00 บาท

เบิกจ0าย 226,291.20 บาท 7.07%

คงเหลือ 2,973,708.80 บาท 92.93%

**รายการค0าใช?จ0าย
บรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ; COVID-19
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สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�  
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 (มกราคม – มิถุนายน) 

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 3 ซ่ึงมีงบประมาณท้ังสิ้น 647,978,344.83 บาท เบิกจ)าย 
293,271,368.31 บาท คิดเป0นร�อยละ 45.26 

 
1. การเบิกจ/ายงบประมาณภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น 

647,978,344.83 บาท 

เบิกจ/าย คงเหลือ 

293,271,368.31 บาท 354,706,976.52 บาท 

45.26% 
54.74% 
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2. การเบิกจ/ายงบรายจ/ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเบิกจ/ายการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน/วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

518,123,150.00 บาท 243,310,505.41 บาท 274,812,644.59 บาท 

46.96% 
70.79% 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

33,564,994.83 บาท 13,230,037.21 บาท 20,334,957.62 บาท 

39.42% 
60.58% 
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4. การเบิกจ/ายงบประมาณหน/วยงานจัดตั้งภายใน 
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ต้ัง เบิกจ)าย

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

31,263,100.00 บาท 12,457,119.92 บาท 18,805,980.08 บาท 

39.85% 
60.15% 
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5. การเบิกจ/ายงบรายจ/ายยุทธศาสตร<  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร.ท่ี 1 การ
สร�างความโดดเด)นด�าน

อาหารและการ
ท)องเท่ียว

ยุทธศาสตร.ท่ี 2 
ยกระดับคุณภาพ

บัณฑิต

ยุทธศาสตร.ท่ี 3 การ
ผลิตและพัฒนาวิชาชีพ

ครู

ยุทธศาสตร.ท่ี 4 การ
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม

ยุทธศาสตร.ท่ี 5 การ
พัฒนาท�องถ่ิน

ยุทธศาสตร.ท่ี 6 การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหาร

ต้ัง 4,117,900.00 18,612,808.00 3,863,136.00 3,431,700.00 17,004,156.00 8,297,400.00

เบิกจ)าย 648,986.50 7,915,922.36 1,458,616.25 1,091,802.82 6,070,263.51 2,122,226.00

 -

 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 

55,327,100.00บาท 

เบิกจ/าย คงเหลือ 

19,307,817.44บาท 36,019,282.56บาท 

14.14
85.86
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6. การเบิกจ/ายงบประมาณรายจ/ายแผนงานฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ค/าใช>จ/ายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ< COVID-19 และสถานการณ<ภัยแล>ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

6,500,000.00 บาท 4,965,888.33 บาท 1,534,111.67 บาท 

76.40% 
23.60% 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

3,200,000.00 บาท 226,291.20 บาท 2,973,708.80 บาท 

7.07% 

92.93% 



 

 

- ภาคผนวก 1 – 

 

 

 













 

 

- ภาคผนวก 2 – 

 

 

 



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

1 รายจ
ายประจํา 430,961,850.00  206,539,395.16  47.93 224,422,454.84  87,161,300.00    36,771,110.25  42.19   50,390,189.75  518,123,150.00  243,310,505.41  46.96   274,812,644.59  

1) งบบุคลากร 272,299,100.00   192,411,577.43   70.66  79,887,522.57     25,856,000.00     18,668,999.14   72.20   7,187,000.86     298,155,100.00   211,080,576.57   70.80   87,074,523.43     

2) งบดําเนินงาน 17,813,850.00     14,127,817.73    79.31  3,686,032.27      47,355,300.00     18,102,111.11   38.23   29,253,188.89   65,169,150.00     32,229,928.84     49.46   32,939,221.16     

3) งบลงทุน (ครุภัณฑ" ที่ดิน และสิ่งก(อสร*าง) 140,848,900.00   -                   -     140,848,900.00   13,950,000.00     -                 -       13,950,000.00   154,798,900.00   -                   -       154,798,900.00   

2 รายจ
ายตามภารกิจหลักของหน
วยงาน 19,493,950.00    6,168,322.58     31.64 13,325,627.42    14,071,044.83    7,061,714.63    50.19   7,009,330.20    33,564,994.83    13,230,037.21    39.42   20,334,957.62    

1) คณะครุศาสตร"          591,600.00 43,475.00 7.35 548,125.00          792,000.00 583,896.06 73.72 208,103.94 1,383,600.00 627,371.06 45.34 756,228.94

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร          590,540.00 57,642.54          9.76   532,897.46                  814,900.00        225,461.88 27.67   589,438.12       1,405,440.00       283,104.42         20.14   1,122,335.58      

3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ          522,467.00 15,679.00          3.00   506,788.00                  740,100.00        270,777.45 36.59   469,322.55       1,262,567.00       286,456.45         22.69   976,110.55         

4) คณะวิศวกรรมศาสตร"และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          770,064.00 -                   -     770,064.00               1,086,600.00        562,817.26 51.80   523,782.74       1,856,664.00       562,817.26         30.31   1,293,846.74      

5) คณะพยาบาลศาสตร"          752,000.00          345,901.56 46.00  406,098.44                  482,600.00        254,779.10 52.79   227,820.90       1,234,600.00       600,680.66         48.65   633,919.34         

6) คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร"       2,488,854.00          471,843.35 18.96  2,017,010.65            3,389,700.00      1,444,382.33 42.61   1,945,317.67     5,878,554.00       1,916,225.68      32.60   3,962,328.32      

7) คณะวิทยาการจัดการ          942,900.00 232,057.64         24.61  710,842.36               1,262,100.00        445,285.64 35.28   816,814.36       2,205,000.00       677,343.28         30.72   1,527,656.72      

8) คณะวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี       2,394,425.00 738,615.07         30.85  1,655,809.93            1,255,400.00        586,203.54 46.69   669,196.46       3,649,825.00       1,324,818.61      36.30   2,325,006.39      

9) สํานักงานอธิการบดี       7,647,100.00       3,326,190.56 43.50  4,320,909.44            3,184,844.83      2,127,409.27 66.80   1,057,435.56     10,831,944.83     5,453,599.83      50.35   5,378,345.00      

10) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       1,000,000.00 549,007.02         54.90  450,992.98                  436,400.00        226,207.22 51.83   210,192.78       1,436,400.00       775,214.24         53.97   661,185.76         

11) สํานักส(งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       1,500,000.00          184,955.34 12.33  1,315,044.66               474,100.00        183,860.88 38.78   290,239.12       1,974,100.00       368,816.22         18.68   1,605,283.78      

12) สถาบันวิจัยและส(งเสริมศิลปวัฒนธรรม          294,000.00          202,955.50 69.03  91,044.50                   152,300.00 150,634.00       98.91   1,666.00           446,300.00         353,589.50         79.23   92,710.50          

3 รายจ
ายหน
วยงานจัดตั้งภายใน 3,365,600.00     425,024.50       12.63 2,940,575.50     27,897,500.00    12,032,095.42  43.13   15,865,404.58  31,263,100.00    12,457,119.92    39.85   18,805,980.08    

1) ค(าใช*จ(ายในการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร"       1,832,000.00 3,796.50            0.21   1,828,203.50           21,663,800.00 9,456,450.18     43.65   12,207,349.82   23,495,800.00     9,460,246.68      40.26   14,035,553.32     

2) ค(าใช*จ(ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี

      1,533,600.00 421,228.00         27.47  1,112,372.00            6,233,700.00 2,575,645.24     41.32   3,658,054.76     7,767,300.00       2,996,873.24      38.58   4,770,426.76      

4 รายจ
ายตามยุทธศาสตร0มหาวิทยาลัย 23,694,600.00    9,457,493.17     39.91 14,237,106.83    31,632,500.00    9,850,324.27    31.14   21,782,175.73  55,327,100.00    19,307,817.44    34.90   36,019,282.56    

ยุทธศาสตร0ที่ 1 การสร�างความโดดเด
นด�านอาหารและการท
องเที่ยว -                  -                  -    -                  4,117,900.00     648,986.50      15.76   3,468,913.50    4,117,900.00      648,986.50        15.76   3,468,913.50     

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว ด*าน

อาหารและการท(องเที่ยว

-                   -                   -     -                   2,263.00            2,263.00          100.00  -                  2,263.00            2,263.00            100.00  -                   

2 โครงการฟาร"มต*นแบบเกษตรปลอดภัยตามแนวเศรฐกิจพอเพียง -                   -                   -     -                   435,000.00         -                 -       435,000.00       435,000.00         -                   -       435,000.00         

3 โครงการพัฒนาตาลโตนดครบวงจร -                   -                   -     -                   150,000.00         -                 -       150,000.00       150,000.00         -                   -       150,000.00         

4 โครงการยกระดับคุณภาพการให*บริการด*านอาหารและการ

โรงแรมและพัฒนาผลิตภัณฑ"ภายใต*เครื่องหมาย PBRU Brand

-                   -                   -     -                   804,000.00         321,530.00       39.99   482,470.00       804,000.00         321,530.00         39.99   482,470.00         

ยุทธศาสตร0/โครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการเบิกจ
ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)

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



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

ยุทธศาสตร0/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ
นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได� (บาท) รวม (บาท)

5 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู*ด*านอาหารและการท(องเที่ยวสู(

สากล

-                   -                   -     -                   325,193.50         325,193.50       100.00  -                  325,193.50         325,193.50         100.00  -                   

ยุทธศาสตร0ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 4,886,308.00     2,501,160.00     -    2,385,148.00     13,726,500.00    5,414,762.36    39.45   8,311,737.64    18,612,808.00    7,915,922.36     42.53   10,696,885.64    

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให*ได*มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา

         460,000.00                     -         -            460,000.00       1,523,624.10        637,987.10    41.87        885,637.00        1,983,624.10          637,987.10    32.16       1,345,637.00

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย"ให*มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาการและทางวิชาชีพ

          25,000.00                     -         -             25,000.00          134,122.40        114,122.40    85.09          20,000.00          159,122.40          114,122.40    71.72           45,000.00

8 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู* สมรรถนะนักศึกษาแบบ

ออนไลน"

1,628,163.00      341,008.00         20.94  1,287,155.00      8,359,892.90      1,487,150.26     17.79   6,872,742.64     9,988,055.90       1,828,158.26      18.30   8,159,897.64      

9 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู(นักศึกษาที่มีสุขภาวะ และ

มีอัตลักษณ"

2,773,145.00      2,160,152.00      -     612,993.00         3,708,860.60      3,175,502.60     85.62   533,358.00       6,482,005.60       5,335,654.60      82.31   1,146,351.00      

ยุทธศาสตร0ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 1,804,136.00     886,069.66       49.11 918,066.34        2,059,000.00     572,546.59      27.81   1,486,453.41    3,863,136.00      1,458,616.25     37.76   2,404,519.75     

10 โครงการพัฒนาความรู* สมรรถนะครู และบัณฑิตครูท*องถิ่นสู(

ความเปOนเลิศ

936,000.00         132,189.66         -              803,810.34 2,059,000.00      572,546.59       27.81   1,486,453.41     2,995,000.00       704,736.25         23.53   2,290,263.75      

11 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูประจําการใน

ท*องถิ่น เพื่อยกระดับการเรียนรู*ด*านการอ(านการเขียนและการ

วิเคราะห"ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

798,136.00         753,880.00         94.46  44,256.00          -                   -                 -       -                  798,136.00         753,880.00         94.46   44,256.00          

12 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให*เปOนศูนย"ฝQกปฏิบัติการและการ

วิจัย เปOนต*นแบบให*กับโรงเรียนในท*องถิ่น

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

ยุทธศาสตร0ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม -                  -                  -    -                  3,431,700.00     1,091,802.82    31.82   2,339,897.18    3,431,700.00      1,091,802.82     31.82   2,339,897.18     

13 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, 

มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรม)

-                   -                   -                          -   2,006,051.00      742,530.82       37.01   1,263,520.18     2,006,051.00       742,530.82         37.01   1,263,520.18      

14 โครงการแสวงหาแหล(งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม/

และหรือพัฒนาศูนย"วิจัยเฉพาะทาง

-                   -                   -                          -   133,000.00         -                 -       133,000.00       133,000.00         -                   -       133,000.00         

15 โครงการขับเคลื่อนการวิจัยหรืองานสร*างสรรค"ให*ได*รับการจด

สิทธิบัตรและเผยแพร(ในระดับชาติหรือนานาชาติ

-                   -                   -                          -   1,000,000.00      349,272.00       34.93   650,728.00       1,000,000.00       349,272.00         34.93   650,728.00         

ยุทธศาสตร0ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 17,004,156.00    6,070,263.51     35.70 10,933,892.49    -                  -                -      -                 17,004,156.00    6,070,263.51     35.70   10,933,892.49    

16 โครงการตามยุทธศาสตร"ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 775,600.00         169,688.00         21.88  605,912.00         -                   -                 -       -                  775,600.00         169,688.00         21.88   605,912.00         

17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได*ชุมชนฐานราก 

(ความยากจน) อันผลกระทบจากโรคโควิด

1,786,946.00      650,181.60         36.39  1,136,764.40      -                   -                 -       -                  1,786,946.00       650,181.60         36.39   1,136,764.40      



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

ยุทธศาสตร0/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ
นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได� (บาท) รวม (บาท)

18 โครงการส(งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข*าใจสิทธิหน*าที่

ของตนเอง และผู*อื่นภายใต*พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย"เปOนประมุข

1,612,965.00      662,361.12         41.06  950,603.88         -                   -                 -       -                  1,612,965.00       662,361.12         41.06   950,603.88         

19 โครงการอนุรักษ"พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 1,631,500.00      695,770.70         42.65  935,729.30         -                   -                 -       -                  1,631,500.00       695,770.70         42.65   136,957.00         

20 โครงการสร*างมูลค(าเพิ่ม จากภูมิปUญญาท*องถิ่นสู(เศรษฐกิจ

สร*างสรรค"

1,100,000.00      397,236.00         36.11  702,764.00         -                   -                 -       -                  1,100,000.00       397,236.00         36.11   702,764.00         

21 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ"ชุมชนท*องถิ่น (OTOP) 500,000.00         -                   -     500,000.00         -                   -                 -       -                  500,000.00         -                   -       500,000.00         

22 โครงการพัฒนาระบบข*อมูลตําบลในจังหวัด 900,000.00         33,700.00          3.74   866,300.00         -                   -                 -       -                  900,000.00         33,700.00          3.74     866,300.00         

23 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก*ไขปUญหาขาดแคลนครูและการ

เรียนการสอนที่แก*ไขปUญหาผลกระทบจากการแพร(ระบาดของ

ไวรัสโคโรนาให*กับโรงเรียนขนาดเล็ก

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

24 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 6,164,381.00      3,461,326.09      56.15  2,703,054.91      -                   -                 -       -                  6,164,381.00       3,461,326.09      56.15   2,703,054.91      

ยุทธศาสตร0ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร -                  -                  -    -                  8,297,400.00     2,122,226.00    25.58   6,175,174.00    8,297,400.00      2,122,226.00     25.58   6,175,174.00     

25 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ -                   -                   -     -                   900,000.00         365,298.00       40.59   534,702.00       900,000.00         365,298.00         40.59   534,702.00         

26 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว -                   -                   -     -                   3,000,000.00      678,460.00       22.62   2,321,540.00     3,000,000.00       678,460.00         22.62   2,321,540.00      

27 โครงการพัฒนาภาพลักษณ"และระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย

-                   -                   -     -                   2,551,250.00      516,300.00       20.24   2,034,950.00     2,551,250.00       516,300.00         20.24   2,034,950.00      

28 โครงการพัฒนาด*านเทคโนโลยีดิจิทัล -                   -                   -     -                   1,421,900.00      562,168.00       39.54   859,732.00       1,421,900.00       562,168.00         39.54   859,732.00         

5 รายการค
าใช�จ
ายตามแผนงานฉุกเฉิน -                  -                  -    -                  6,500,000.00     4,965,888.33    76.40   1,534,111.67    6,500,000.00      4,965,888.33     76.40   1,534,111.67     

6 รายการค
าใช�จ
ายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ0 

COVID-19 และสถานการณ0ภัยแล�ง

3,200,000.00     226,291.20       7.07   2,973,708.80     -                  -                -      -                 3,200,000.00      226,291.20        7.07     2,973,708.80     

480,716,000.00  222,590,235.41  46.30 254,925,764.59  167,262,344.83  70,681,132.90  42.26   96,581,211.93  647,978,344.83  293,271,368.31  45.26   354,706,976.52  รวมทั้งสิ้น



 

 

- ภาคผนวก 3 - 

 

 



รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายจ ายตามยุทธศาสตร%) 

ไตรมาส 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563) 

วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร%ที่ 1 การสร?างความโดดเด นด?านอาหารและการท องเที่ยว 

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 2 โครงการฟาร�มต�นแบบเกษตรปลอดภยัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (Smart Farm) 

กิจกรรมที่ 1 ศูนย�ต�นแบบเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรม (435,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3 

การดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 มีดงันี้ และ
กิจกรรมมีการทําขอขยายเวลาไว�ถึงไตรมาส 4 
1. โครงการฟาร�มต�นแบบเกษตรปลอดภัย
ระบบอัจฉรยิะ 
2. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 2.1เพื่อสนับสนุนศูนย�ต�นแบบเกษตร
ปลอดภัยและนวัตกรรม ให�เกิดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการพื้นที่คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรรFวมกับการใช�ระบบ
อัจฉริยะจัดการผลติทางเกษตรได�อยFางมี
ประสิทธิภาพ 
 2.2. เพื่อสนับสนุนการถFายทอดเทคโนโลยี
ของศูนย�ต�นแบบเกษตรปลอดภัยและ
นวัตกรรมและความรู�สําหรับนักศึกษาให�มี
ทักษะการเปJนผู�ประกอบการและศตวรรษที่ 
21 แพลตฟอร�มการวางแผนและการจัดการ
ระบบควบคุมคุณภาพโรงเรือนอัจฉริยะ ด�าน
การตลาดและนวัตกรรมการแปรรปูผลติภณัฑ�
เกษตรเชิงอุตสาหกรรม ผู�ประกอบการเกษตร
และแปรรูป 4.0 ด�วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3. เปLาหมายเชิง

ผลผลติ 

(Output)ศูนย�ต�นแบบ

เกษตรปลอดภัยและ

นวัตกรรม  

4. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� (Outcome) 

เกิดการบูรณาการงาน

ถFายทอดเทคโนโลยี

และสFงเสรมิ

ผู�ประกอบการเกษตร

และแปรรูป 4.0 ด�วย

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

5. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ 1. พื้นที่การพัฒนาระบบอัจฉริยะ 1

ระบบ 

  2. ฐานการเรียนรู� 5 ฐาน 

  3. ต�นแบบสินค�าเกษตร/นวัตกรรมที่ได�รับการ

พัฒนา ไมFน�อยกวFา 5 ชิ้น 

เชิงคุณภาพ 

  1. ผู�เข�ารFวมกิจกรรมได�รบัความรู�/ความเข�าใจ ร�อย

ละ 80 

435,000.00   6. ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินกิจกรรม แปลงไม�ผลเศรษฐกิจเมืองเพชร

อัจฉริยะมีการดําเนินการดังนี้ดําเนินการปลูกมะนาว

สายพันธุ�แปLนเกษตร จํานวน 100 ต�นแซมด�วย กล�วย

หอมทอง 90 ต�น ชมพูFเพชรสายรุ�ง 6 ต�น ลําไย 6 ต�น 

ฝรั่ง 12 ต�น  ตระไคร� 500 ต�น ติดตั้งระบบให�น้ําพืช

ตามเวลาที่ตั้งไว� 

สFวนกิจกรรมสาหรFายทะเลสุขภาพในโรงเรือน

ประหยดัพลังงาน และปรับปรุงพื้นที่เพื่ออนุบาลพันธุ�

ไม�และจําหนFาย อยูFระหวFางการดําเนินงาน 

      

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาตาลโตนดครบวงจร 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตตาลโตนด (ลฟิท�ระยะที่ 2 | หุFนยนต�ขึ้นตาล) (150,000) คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

      ขอเลื่อน เนื่องจากสถานการณ�โรคติดเชื้อโควิด-19 จึง

ไมFสามารถดําเนินโครงการได�ตามระยะเวลาที่กําหนด 

   

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาผลติภัณฑ�ประเภทอาหารภายใต�เครื่องหมาย PBRU Brand 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง (320,000.00) คณะมนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4 

      ปรับปรุงห�องพักชั้น 2 จํานวน 4 ห�อง  อยูFระหวFาง

ดําเนินการจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 4 

   



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การแปรรูปผลิตภัณฑ�กล�วยหอมทองทอดกรอบปรุงแตFงรส” (36,400)คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4 

      เนื่องด�วยสถานการณ�โควิด-19 จึงไมFสามารถดําเนิน

กิจกรรมได� เพราะกิจกรรมที่ต�องการมีอบรม 

   

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ�ขนมอบประเภททาร�ตสับปะรดผสมเนื้อลูกตาล (42,600) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ�ทาร�ต
สับปะรดผสมเนื้อลูกตาล 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1  เพื่อสร�างผลิตภัณฑ�ประเภทขนม
อบ ภายใต� PBRU Brand 
4.2  เพื่อสร�างรายได�ให�กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

ได�ผลิตภัณฑ�ทาร�ต

สับปะรดผสมเนื้อ

ลูกตาล 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) รายได�

จากการจําหนFาย

ผลิตภัณฑ�ทาร�ต

สับปะรดผสมเนื้อ

ลูกตาล ภายใต� 

PBRU Brand 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ  

1.จํานวนผลิตภัณฑ�ขนมอบ 1 ผลิตภัณฑ�  

7.2 เชิงคุณภาพ 

1.รายได�จากการจําหนFายผลิตภัณฑ� 4,000 

บาท 

2. ตํารับมาตรฐานขนมอบที่สามารถจัด

จําหนFายได� 1 ตํารับ  

7.3 เชิงเวลา 

1.กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

ไตรมาส 4  

บรรลุเปLาหมายร�อยละ 50 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 42,600 บาท 

เบิกจFายจริง 9,000 บาทคงเหลือ 33,600 

บาท 

42,600.00 9,000.00 9. ผลการดําเนินงาน 

9.1 มีรายได�จากการจําหนFายผลิตภัณฑ�ขนมอบ 

4,000 บาท  

9.2 ได�ตํารับมาตรฐานทาร�ตสับปะรดผสมเนื้อ

ลูกตาล 1 ตํารับ 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เทคนิคการทําทาร�ต

สับปะรดผสมเนื้อลูก

ตาล 

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

11.1 การแพรF

ระบาดของ 

Covid-2019 

11.2 ชFองทาง

ในการจัด

จําหนFาย 

  

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ�ชะครามกรอบ (38,600) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

      ขอขยายเวลา เนื่องจากตดิสถานการณ�โควิด 19    

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู�ด�านอาหารและการทFองเที่ยวสูFสากล 

กิจกรรมที่ 1 อบรมและทดสอบทักษะฝ
มือแรงงาน สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร สาขาพนักงานต�อนรับสFวนหน�า และสาขาแมFบ�าน ระดับ 1 (45,000.00) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4 

1. ยุทธศาสตร�ที่ 1 ความโดดเดFนด�าน
อาหารและการทFองเที่ยว 
2. โครงการหลัก โครงการยกระดับ
คุณภาพและเสริมสร�างทักษะทาง
วิชาชีพด�านการประกอบอาหารและการ
ทFองเที่ยว 
3. โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรม

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)  

 นักศึกษาสาขาวิชา

อุตสาหกรรมการ

ทFองเที่ยวและ

บริการระหวFาง

ประเทศผFานการ

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)  

 6.1 ผู�เข�ารFวม

โครงการสามารถ

ผFานกระบวนการ

อบรมและทดสอบ

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผู�เข�ารFวมโครงการ ไมFน�อยกวFาร�อยละ 

80 ผลการดําเนินงาน 97.58 

1. สาขาพนักงานต�อนรับสFวนหน�า จํานวน 60 

คน 

2. สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

45,000.00 45,000.00 9. ผลการดําเนินงาน  

 จากการดําเนินโครงการอบรมและทดสอบ

ทักษะฝ
มือแรงงาน สาขาพนักงานต�อนรับสFวน

หน�า และสาขาพนักงานแผนกบริการอาหาร

และเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 

ระดับ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรม

การทFองเที่ยวและบริการระหวFางประเทศ (สอง

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

 ใบรับรองมาตรฐาน

จากศูนย�ทดสอบฝ
มือ

แรงงานจังหวัดเพชรบุรี 

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 ข�อจํากัดด�าน

เวลาในการให�

ความรู�ของ

วิทยากรที่มีอยูF

12. 

ข�อเสนอแนะ  

12.1  

อาจารย�

ผู�รับผิดชอบ

ในสาขาควร

อบรมและ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

และทดสอบทักษะฝ
มือแรงงาน สาขา
พนักงานแผนกบริการอาหารและ
เครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 
สาขาพนักงานต�อนรับสFวนหน�า ระดับ 1 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 4.1 เพื่อเปJนการเตรียมความพร�อม
ทักษะด�านการบริการให�กับนักศึกษา
ปcจจุบันและศิษย�เกFา 
 4.2 เพื่อเปJนการเตรียมความพร�อม
ให�กับนักศึกษาปcจจุบันและศิษย�เกFาให�
เข�ารับการอบรมเพื่อการทดสอบทักษะ
ฝ
มือแรงงานมาตรฐานและรับใบ
ประกาศนียบัตรฝ
มือแรงงานเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายหลังสําเร็จการศึกษา 

อบรมและได�

ประกาศนียบัตรไมF

ต่ํากวFา ร�อยละ 80 

ทักษะฝ
มือแรงงาน

แหFงชาติ ระดับ 1 

สาขาพนักงาน

ต�อนรับสFวนหน�า

และสาขาพนักงาน

บริการอาหารและ

เครื่องดื่ม รวมทั้ง

ได�รับ

ประกาศนียบัตร

มาตรฐานฝ
มือ

แรงงานภายหลัง

กิจกรรมการอบรม

และทดสอบทักษะ

ฝ
มือแรงงานเสร็จ

สิ้นลง 

 6.2 ผู�เข�ารFวม

โครงการสามารถ

นําความรู� ความ

เชี่ยวชาญจาก

ภาคปฏิบัติการและ

การอบรมและ

ทดสอบทักษะฝ
มือ

แรงงาน ระดับที่ 1 

ไปตFอยอดใน

วิชาชีพภายหลัง

การสําเร็จ

การศึกษา  

61 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

ผู�เข�ารFวมโครงการสอบผFานและได�รับใบ

ประกาศนียบัตร ไมFน�อยกวFาร�อยละ 80 ร�อย

ละ85.88 

7.3 เชิงเวลา  

โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไมF

น�อยกวFาร�อยละ80 5 สัปดาห� ร�อยละ 100 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 45,000 บาท 

เบิกจFายจริง 45,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

ภาษา) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

รวม 62 คน ประกอบด�วย 

 

1. การอบรมสาขาพนักงานต�อนรับสFวนหน�า 

 รุFนที่ 1 นักศึกษาชั้นป
ที่ 3 จํานวน 20 คน  

อบรมและทดสอบระหวFางวันที่ 14 – 17 

มกราคม 2563 

 

 รุFนที่ 2 นักศึกษาชั้นป
ที่ 2 จํานวน 19 คน 

นักศึกษาชั้นป
ที่ 3 จํานวน 1 คน  

อบรมและทดสอบระหวFางวันที่ 28 – 31 

มกราคม 2563 

 

 รุFนที่ 3 นักศึกษาชั้นป
ที่ 2 จํานวน 21 คน 

นักศึกษาชั้นป
ที่ 3 จํานวน 1 คน 

อบรมและทดสอบระหวFางวันที่ 25 – 28 

กุมภาพันธ� 2563 

2. การอบรมสาขาพนักงานบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 

 รุFนที่ 1 นักศึกษาชั้นป
ที่ 3 จํานวน 22 คน 

อบรมและทดสอบระหวFางวันที่ 5 – 7 

กุมภาพันธ� 2563 

 

 รุFนที่ 2 นักศึกษาชั้นป
ที่ 2 จํานวน 40 คน 

อบรมและทดสอบระหวFางวันที่ 12 – 14 

กุมภาพันธ� 2563 

- นักศึกษาเข�ารFวมอบรมและทดสอบฝ
มือ

แรงงาน สาขาพนักงานต�อนรับสFวนหน�า รวม 

60 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 62 คน คิดเปJน

ร�อยละ 96.77 เข�ารFวมสาขาพนักงานบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 61 คน จาก

สาขาพนักงานต�อนรับ

และพนักงานแผนก

บริการอาหารและ

เครื่องดื่มในธุรกิจ

โรงแรมและภัตตาคาร 

ระดับ 1 

อยFางจํากัด ให�ความรู�แกF

นักศึกษา

กFอนเข�ารับ

การอบรม

และทดสอบ 

เนื่องจาก

เวลาในการ

อบรมมี

คFอนข�าง

จํากัดเพียง 

1-2 วัน เพื่อ

ชFวยให�

นักศึกษามี

โอกาสสอบ

ผFานการ

ทดสอบมาก

ยิ่งขึ้น ทั้งนี้

เพื่อ

ประโยชน�แกF

นักศึกษาใน

อนาคต 

12.2  

อาจารย�ใน

สาขาควรให�

ความความรู�

และแนะนํา

ถึงประโยชน�

ที่นักศึกษา

จะได�รับจาก

การเข�ารFวม

โครงการ 

เพื่อให�



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

นักศึกษาทั้งหมด 62 คน คิดเปJนร�อยละ 98.39 

- นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการทFองเที่ยวและ

บริการระหวFางประเทศ (สองภาษา) จํานวน 60 

คน สอบผFานการทดสอบทักษะวิชาชีพสาขา

พนักงานต�อนรับสFวนหน�า จํานวน 46 คน คิด

เปJนร�อยละ 76.67 และนักศึกษาสาขา

อุตสาหกรรมการทFองเที่ยวและบริการระหวFาง

ประเทศ (สองภาษา) จํานวน 61 คน สอบผFาน

การทดสอบทักษะวิชาชีพสาขาพนักงานบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 58 คน คิดเปJน

ร�อยละ 95.08  

- ผลเฉลี่ยรวมของนักศึกษา ทั้งหมดจํานวน 62 

คน ในสาขาพนักงานต�อนรับสFวนหน�า และ

สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม คิด

เปJน ร�อยละ 85.88 

นักศึกษา

เห็น

ความสําคัญ

ของ

มาตรฐาน

ฝ
มือแรงงาน

แหFงชาติ 

รวมถึง

ประโยชน�ที่

นักศึกษาจะ

ได�รับ

ภายหลัง

สําเร็จ

การศึกษาใน

อนาคต 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมและฝiกภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงานต�อนรับของสายการบินนานาชาติ (ground and in-flight service) ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทFองเที่ยวและบริการระหวFางประเทศ (สองภาษา) (15,672.50) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� / ดาํเนินการไตรมาสที่ 3-4 

1. ยุทธศาสตร�ที่  1 ความโดดเดFนด�าน
อาหารและการทFองเที่ยว 
2. โครงการหลัก โครงการพัฒนาพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด�าน
อาหารและการทFองเที่ยว 
3. โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรม
และฝiกภาคปฏิบัติการการบริการโดย
พนักงานต�อนรับของสายการบิน
นานาชาติ (ground and in-flight 
service) 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 4.1 เพื่อเปJนการเตรียมความพร�อม
ทักษะด�านการบริการโดยเฉพาะการ
บริการโดยพนักงานต�อนรับของสายการ
บินนานาชาติให�กับนักศึกษาสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการทFองเที่ยวและบริการ

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

นักศึกษาสาขาวิชา

อุตสาหกรรมการ

ทFองเที่ยวและ

บริการระหวFาง

ประเทศผFานการ

อบรม จํานวน 40 

คน 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)  

 6.1 ผู�เข�ารFวม

โครงการได�รับการ

พัฒนาศักยภาพ

ผFานการอบรมและ

ฝiกภาคปฏิบัติการ

การบริการโดย

พนักงาน 

ต�อนรับของสาย

การบินนานาชาติ 

(ground and in-

flight service) 

ภายหลังกิจกรรม

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�ารFวมโครงการ

จํานวน 40 คน ไมFน�อยกวFาร�อยละ 80  ร�อย

ละ 100 

7.2 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู�เข�ารFวม

โครงการ ไมFน�อยกวFาร�อยละ 80 ร�อยละ 98 

7.3 เชิงเวลา 12 มีนาคม 2563 (1 วัน) ร�อย

ละ 100 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 30,000 บาท 

เบิกจFายจริง 15,672.50 บาท คงเหลือ 

14,327.50 บาท 

15,672.50 15,672.50 9. ผลการดําเนินงาน  

 การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาผู�เข�ารFวม

โครงการอบรมและฝiกภาคปฏิบัติการการ

บริการโดยพนักงานต�อนรับของสายการบิน

นานาชาติ โดยการใช�แบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักศึกษาผู�เข�ารFวมโครงการ จํานวน 

40 คน ในวันที่ 12 มีนาคม 2563  ซึ่งมีผู�ตอบ

แบบสอบถามจํานวน 40 คน แบFงเปJนเพศหญิง

ร�อยละ 80  และเพศชายร�อยละ 20 คิดเปJน

ร�อยละ 100 %  

 ผลการประเมิน พบวFา นักศึกษามีความพึง

พอใจตFอภาพรวมของโครงการอยูFในระดับมาก

ที่สุด (  = 4.90 และ SD = 0.30)  รองลงมา

ได�แกF ความพึงพอใจด�านคุณภาพการให�บริการ 

อยูFในระดับมากที่สุด (  = 4.82 และ SD = 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

 10.1 ทักษะการ

บริการผู�โดยสารกFอน

ผู�โดยสารขึ้นเครื่องบิน 

 10.2 ทักษะการ

บริการอาหารและ

เครื่องดื่ม ผ�าหFมและ

อื่นๆ ให�แกFผู�โดยสาร

ชั้นประหยัด 

 10.3 ทักษะการ

เผยแพรFข�อมูลความ

ปลอดภัยตลอด

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

ข�อจํากัดด�าน

เวลาในการให�

ความรู�ของ

วิทยากรที่มีอยูF

อยFางจํากัด 

12. 

ข�อเสนอแนะ  

การติดตFอ

วิทยากรให�

มาบรรยาย

เนื่องจาก

วิทยากร

ทํางานอยูF

ตFางประเทศ

สFวนใหญF ทํา

ให�ต�องติดตFอ

วิทยากร

ลFวงหน�า

อยFางน�อย 3 

เดือน เพื่อ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ระหวFางประเทศ (สองภาษา) และ
นักศึกษาจากคณะวิชาอื่น ๆ 
 4.2 เพื่อเปJนการเตรียมความพร�อม
ให�กับนักศึกษาให�เข�ารับการอบรมและ
ฝiกภาคปฏิบัติการโดยพนักงานต�อนรับ
ของสายการบินนานาชาติ  

การอบรมและ

ทดสอบทักษะฝ
มือ

แรงงานเสร็จสิ้นลง 

 6.2 ผู�เข�ารFวม

โครงการสามารถ

นําความรู� 

ประสบการณ� และ

การถFายทอดความ

เชี่ยวชาญจาก

พนักงานต�อนรับ

ของสายการบินมือ

อาชีพเพื่อการตFอ

ยอดในวิชาชีพที่

เกี่ยวข�องกับการ

บริการภายหลังการ

สําเร็จการศึกษา  

0.43) ด�านเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ/ผู�ประสานงาน 

อยูFในระดับมากที่สุด (  = 4.77 และ SD = 

0.47) ด�านวิทยากร อยูFในระดับมากที่สุด (  = 

4.75 แล ะ SD = 0.49)  ด�านการอํานวยความ

สะดวก อยูFในระดับมากที่สุด (  = 4.74 และ 

SD = 0.48)  ด�านกระบวนการและขั้นตอนการ

ให�บริการ อยูFในระดับมากที่สุด (  = 4.70 และ 

SD = 0.49) ตามลําดับ 

ระยะเวลาการเดินทาง

ของผู�โดยสาร 

 10.4 ทักษะ

ภาษาอังกฤษและ

ภาษาตFางประเทศอื่นๆ 

ที่จําเปJนต�องใช�ในการ

บริการผู�โดยสาร 

 10.5 ทักษะการดูแล

ผู�โดยสารเด็ก ผู�สูงอายุ 

ผู�ปtวยและผู�พิการ อีก

ทั้ง ผู�โดยสารที่ประสบ

ปcญหาใดๆ 

 10.6 ทักษะการทํา

ความสะอาดใน

ภาพรวม 

 10.7 ทักษะการแตFง

กายของพนักงาน

ต�อนรับบนเครื่องบินใน

ภาพรวม 

 10.8 ทักษะการแก�ไข

ปcญหาเฉพาะหน�าใดๆ 

ขณะให�บริการแกF

ผู�โดยสาร 

 10.9 การปLองกันการ

ติดเชื้อหรือระหวFาง

ปฏิบัติหน�าที่ 

การวางแผน 

กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร�อมเพื่อการเปJนมืออาชีพ (การสํารองที่นั่งสายการบิน) (29,025.00) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4 

1. ยุทธศาสตร�ที่  1 การสร�างความโดด
เดFนด�านอาหารและการทFองเที่ยว 
2. โครงการหลัก โครงการยกระดับ
คุณภาพและเสริมสร�างทักษะทาง
วิชาชีพด�านการประกอบอาหารและ  

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

นักศึกษามีความรู�

และทักษะเพิ่มเติม 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) มี

ความรู�และทักษะ

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

 1. นักศึกษาผู�เข�ารFวมกิจกรรม จํานวน  36  

คน  

29,025.00 29,025.00 9. ผลการดําเนินงาน 

  จากการจัดดําเนินการโครงการเตรียมความ

พร�อมเพื่อการเปJนมืออาชีพ (การสํารองที่นั่ง

สายการบิน) ได�ดําเนินการจัดซื้อโปรแกรมการ

  

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

การทFองเที่ยว (ข�อ 6) 
3. โครงการ/กิจกรรม โครงการเตรียม
ความพร�อมเพื่อการเปJนมืออาชีพ (การ
สํารองที่นั่งสายการบิน)   
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1 เพื่อให�นักศึกษาได�มีความรู�และ
ทักษะเฉพาะทางด�านการสํารองที่นั่ง 
4.2 เพื่อให�นักศึกษามีแนวทางในงาน
อาชีพ ใช�เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ 
มุFงมั่นในการทํางาน มี      ทักษะการ
เรียนรู�สูFการปฏิบัติงานจริงในสายงาน
อุตสาหกรรมทFองเที่ยวได� 
4.3 เพื่อให�นักศึกษาสามารถนําความรู�
มาประยุกต�ใช�ในการเรียนและการใช�
ชีวิต   

เฉพาะทางด�านใน

การสํารองที่นั่ง 

รวมถึงมีทักษะการ

เรียนรู�สูFการ

ปฏิบัติงานจริงใน

สายงาน

อุตสาหกรรม

ทFองเที่ยว   

  2. จํานวนประกาศนียบัตรที่ได�รับ จํานวน 

36 ใบ 

7.2 เชิงคุณภาพ 

  1. ความพึงพอใจของผู�เข�ารFวมกิจกรรม ร�อย

ละ 80 

  2. ความรู�ความเข�าใจของผู�เข�ารFวมกิจกรรม

สามารถนําความรูไปใช�ประโยชน� ร�อยละ 80 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสร 29,025.บาท 

เบิกจFายจริง 29,025 คงเหลือ 0 บาท 

สํารองที่นั่งและจัดอบรมเสร็จสิ้นเปJนที่

เรียบร�อย  ในชFวงกลางเดือนมีนาคม 2563 ที่

ผFานมา แตFด�วยมีเหตุการณ�การแพรFระบาดของ

โรคโคโรFนา-19 จึงไมFสามารถเดินทางและ

รวมตัว (ซึ่งจําเปJนในการจัดสอบสําหรับการรับ

ใบประกาศการสํารองที่นั่ง) ได� จึงเปJนผลทําให�

โครงการไมFสามารถดําเนินการจนเสร็จสิ้นได� 

ทั้งนี้ได�มีการคืนเงินงบประมาณในสFวนที่ไมF

สามารถดําเนินกิจกรรมให�บรรลุได� และได�

ดําเนินการคืนเงินงบประมาณคFาเชFารถ จํานวน 

11,000 บาท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

เรียบร�อยแล�ว 

10. องค�ความรู�และบทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

ได�มีความรู�และทักษะเฉพาะทางด�านในการ

สํารองที่นั่ง รวมถึงมีทักษะการเรียนรู�สูFการ

ปฏิบัติงาน จริงในสายงานอุตสาหกรรม

ทFองเที่ยว  ทั้งนี้อาจต�องมีการสลับสFวนในการ

เรียนและนําในสFวน สําหรับการปฏิบัติและการ

สอบเพื่อรับใบประกาศให�เรียบร�อยโดยเร็ว 

(ในกรณีอาจจะมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆ)  

11. ปcญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

  ไมFสามารถรวมกลุFมและเดินทางได�เนื่องจาก

โรคระบาดโควิด-19 

12. ข�อเสนอแนะ  - 

กิจกรรมที่ 6 การเข�ารFวมจัดประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7 (12,586.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดาํเนินการไตรมาสที่ 3-4 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่1 การ
สร�างความโดดเดFนด�านอาหารและการ
ทFองเที่ยว 
2. โครงการหลัก 6. โครงการยกระดับ
คุณภาพและเสริมสร�างทักษะทาง

          5. ผลการดําเนินงาน 

โครงการยกเลิกการจัดงานเนื่องจาก

สถานการณ�โควิด-19 แตFโครงการได�มีการ

เตรียมความพร�อมไปแล�วจึงมีการใช�จFาย

งบประมาณไปบางรายการ 

  

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

วิชาชีพด�านการประกอบอาหารและการ
ทFองเที่ยว 
3. โครงการ/กิจกรรม การเข�ารFวมจัด
ประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด�าน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งที่ 7 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 4.1 เพื่อเพื่อเตรียมความพร�อมของ
นักศึกษาในการเข�ารFวมการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับปริญญา
บัณฑิต ครั้งที่ 7  
 4.2 เพื่อสนับสนุนการเผยแพรF
ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� ในด�าน
อาหารของนักศึกษา 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให�ได�มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงและทวนสอบหลักสตูรระดับอุดมศึกษา การพัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาและแนะแนวประชาสัมพันธ�หลักสตูร (2,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 

11. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่2 การ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
2. โครงการหลัก 12. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให�ได�มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ปรับปรุงและทวนสอบหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา การพัฒนาระบบการ
ดูแลนักศึกษาและแนะแนว
ประชาสัมพันธ�หลักสูตร 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อพัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่
สามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษา 
 2. เพื่อประชาสัมพันธ�ให�สาธารณชน
ได�รับรู�วFาหลักสูตรมีการจัดการศึกษาได�

    7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

1. จํานวนโรงเรียนที่เข�ารFวมโครงการคFา

เปLาหมาย  5 โรงเรียน ผลการดําเนินงาน 10 

โรงเรียน 

2. จํานวนนักศึกษาใหมFที่เพิ่มขึ้น ไมFต่ํากวFาคFา

เปLาหมาย ร�อยละ 10 ผลการดําเนินงาน ไมF

ถึงร�อยละ 10 

3. ต�นแบบสินค�าเกษตร/นวัตกรรมที่ได�รับการ

พัฒนา ไมFน�อยกวFาคFาเปLาหมาย 5 ชิ้น 

ผลการดําเนินงาน 5 ชิ้น 

7.2 เชิงคุณภาพ 

1. ร�อยละอัตราการออกกลางคันของ

นักศึกษาลดลงจากป
ที่ผFานมาอยูFระหวFางการ

2,000.00   8. ผลการดําเนินงาน 

 จํานวนโรงเรียนมากกวFา 10 โรงเรียน สรุป

จํานวนนักศึกษาใหมF 107 คน ป
การศึกษา 

2563 เมื่อเปรียบเทียบกับป
การศึกษา 2562 

พบวFายอดนักศึกษาใหมFไมFมีการเพิ่มขึ้น  

ต�นแบบสินค�าเกษตร/นวัตกรรมที่ได�รับการ

พัฒนา 5 ชิ้น ได�แกF 1.นมกล�วย 2.ไฮเอนเนอจี้

บอล 3.นวัตกรรมระบบให�แสงอัตโนมัติในการ

เลี้ยงคลอเรลลFา 4.ระบบให�อาหารปลาอัตโนมัติ 

5.ระบบผลิตดอกเกลือคุณภาพสูงและตาขFาย

ดักเกลือ 6.ระบบให�น้ําพืชอัตโนมัติ ทั้งนี้ 

นวัตกรรมที่ได�รับการพัฒนาได�นําไปประกวดใน

งานการแขFงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

ของเครือขFายทักษะทั่วประเทศ ม.ราชภัฏ

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

คุณภาพและเปJนไปตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา 
 3. เพื่อเตรียมความพร�อมให�กับนักเรียน
ที่จะเข�ามาศึกษาในหลักสูตรและลด
อัตราการออกกลางคันของนักศึกษา 
 4. เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให�บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการเรียนรู�ที่หลักสูตรกําหนด
เกษตรเชิงอุตสาหกรรม ผู�ประกอบการ
เกษตรและแปรรูป 4.0 ด�วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ประเมินการออกกลางคันของนักศึกษา 

   2. จํานวนหลักสูตรที่มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ 5 หลักสูตร 

   3. .จํานวนหลักสูตรที่ศิษย�เกFาได�รับการ

พัฒนา 5 หลักสูตร 

อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ� 2563 

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย�ให�มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาการและทางวิชาชีพ 

กิจกรรมที่ 1 สมรรถนะอาจารย�ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ (12,422.40) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินในไตรมาสที่ 2 และ 3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่2 การ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
2. โครงการหลัก 13. โครงการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย�ให�มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการและทางวิชาชีพ 
3. โครงการ/กิจกรรม สมรรถนะ
อาจารย�ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
วิชาชีพ 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อให�คณาจารย�มีคุณวุฒิทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น  
 2. เพื่อให�คณาจารย�มีการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรเชิง
อุตสาหกรรม ผู�ประกอบการเกษตรและ
แปรรูป 4.0 ด�วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

    7.ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

1. อาจารย�มีคุณวุฒิทางวิชาการเพิ่มขึ้น อยFาง

น�อยสาขาละ 1 คนคFาเปLาหมาย 5 คน ผลการ

ดําเนินงาน ไมFมีอาจารย�ที่เพิ่มคุณวุฒิทาง

วิชาการ แตFมีอยูFระหวFางการขอตําแหนFงรอง

ศาสตราจารย� 1 คน 

2. จํานวนผู�ผFานการอบรมโครงการพัฒนาทาง

วิชาชีพไมFต่ํากวFาร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 42.86 

7.2 เชิงคุณภาพ 

1. จํานวนหลักสูตรที่มีคะแนนประกันคุณภาพ

ตัวชี้วัดคุณวุฒิของอาจารย�เพิ่มขึ้นคFา

เปLาหมาย 4 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน การ

ตรวจประเมินกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะมี

การตรวจประเมินในเดือนกันยายน 2563 

เนื่องจากสถานการณ�โรคโควิค-19 แตFด�วย

คณะไมFมีอาจารย�ที่ได�ผลงานทางวิชาการที่

12,422.40   8. ผลการดําเนินงาน 

 อาจารย�ได�ผFานการอบรมทางวิชาชีพคือการ

เขียนแผนการเรียนรู�แบบ AUN-QA จํานวน 12 

คนจากอาจารย� 28 คนเปJนร�อยละ 42.86 โดย

ได�ดําเนินการเขียนแผนการสอนออนไลน� การ

จัดทํามคอ.3-4 ตามแบบฟอร�มของ

มหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ใช� Learning Outcome เปJนเกณฑ�และการ

ปรับ Curriculum mapping ในหลักสูตรที่

ดําเนินการปรับปรุงใหมFในป
การศึกษา 2563 

จํานวน 4 หลักสูตร 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

เพิ่มขึ้นในป
นี้คะแนนประกันคุณภาพตัวชี้วัด

คุณวุฒิของอาจารย�เพิ่มขึ้นจึงไมFมีคะแนน

เพิ่มขึ้น 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย�สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย (2,800) คณะพยาบาลศาสตร� / ดําเนินในไตรมาสที่ 1-2-3-4 

1. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
    1.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย�
สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย ในด�าน
วิชาชีพ 
    1.2 เพื่อสร�างเครือขFายในด�านการ
ผลิตกําลังคนด�านการแพทย�แผนไทย 

2. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)   

    2.1 จํานวนงาน

ที่มีการพัฒนาจาก

การประชุมใน

หลักสูตร 

    2.2 จํานวน

ความพึงพอใจตFอ

การเข�ารFวมประชุม 

3. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) ได�นํา

ผลการประชุม 

ความรู� ข�อมูลมาใช�

ในการพัฒนางาน

ของหลักสูตร

การแพทย�แผนไทย 

4. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

-จํานวนงานที่มีการพัฒนาในหลักสูตร 

เปLาหมาย 1 งาน ผลการดําเนินงาน 1 งาน 

(งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เชิงคุณภาพ 

-ความพึงพอใจตFอการเข�ารFวมประชุม 

เปLาหมาย ระดับดี ผลการดําเนินงาน  ระดับดี 

เชิงเวลา 

-กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

ไตรมาสที่ 1-4 ผลการดําเนินงาน แล�วเสร็จ

ภายในไตรมาสที่ 3 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 2,800 บาท 

เบิกจFายจริง 2,800 บาท คงเหลือ  0  บาท 

2,800.00 2,800.00 6. ผลการดําเนินงาน 

     จากการดําเนินงาน สรุปได�วFาอาจารย�ได�

เข�ารFวมการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

ประชุมเครือขFายสถาบันการผลิตกําลังคนด�าน

การแพทย�แผนไทยครั้งที่ ครั้งที่ 36 ณ วิทยาลัย

การสาธารณสุขสิรินธร โดยสาขาวิชาการแพทย�

แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได�เปJน

กรรมการในคณะกรรมการฯ 

 7. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

    จากองค�ความรู�และ

บทเรียนในการเข�ารFวม

การประชุม สรุปได�วFา

ยูเนสโก ประกาศขึ้น

ทะเบียนนวดไทย เปJน

มรดกวัฒนธรรมที่จับ

ต�องไมFได�ของ

มนุษยชาติ เมื่อวันที่ 

12 ธันวาคม 2562 มี

การรายงานผลการ

ดําเนินงานคลินิกการ

ให�บริการกัญชาทาง

การแพทย�แผนไทย 12 

เขตสุขภาพ เรื่อง

การศึกษาตFอเนื่อง

สําหรับแพทย�แผนไทย 

เพื่อตFอใบอายุใบ

ประกอบวิชาชีพ

การแพทย�แผนไทย ใน

อนาคต กรอบ

อัตรากําลังแพทย�แผน

ไทยในระบบ

สาธารณสุข และมีการ

8. ปcญหาและ

อุปสรรค  

     - การเข�า

รFวมประชุมไมF

สามารถเข�า

รFวมครบตาม

ระยะเวลาที่

งานประชุม

กําหนด 

     - การเข�า

รFวมประชุม

ขาดความ

ตFอเนื่อง 

เนื่องจากขาด

ความ

สอดคล�องเรื่อง

เวลาของผู�จัด

ประชุม 

   

9. 

ข�อเสนอแนะ 

  - มีการ

สนับสนุน

เรื่อง

งบประมาณ

และ

ระยะเวลาใน

การเข�ารFวม

ประชุม

ตFอเนื่อง  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

จัดประชุมวิชาการ

มหกรรมสมุนไพร

แหFงชาติ 

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 8 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู� สมรรถนะนักศึกษาแบบออนไลน� 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร�างสมรรถนะในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ�มาตรฐานสากลในชั้น (263,380) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย�พัฒนาภาษาและวิเทศสมัพันธ�) / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

4.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
   4.1 เพื่อเตรียมพร�อมการสอบวัด
ระดับความสามารถในการใช�
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
   4.2 เพื่อวัดระดับความสามารถในการ
ใช�ภาษาอังกฤษ และเปJนข�อมูลให�
นักศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนของ
ตนเองให�ดียิ่งขึ้นพร�อมก�าวสูFความเปJน
สากล 
   4.3 เพื่อสFงเสริมและพัฒนา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาให�สามารถสอบบรรจุครูคืนถิ่น 
ข�าราชการครู และข�าราชการกพ.  

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

ผู�เข�ารับการอบรมมี

ความพร�อมในการ

ทดสอบ

ภาษาอังกฤษตาม

เกณฑ�

มาตรฐานสากล 

ได�แกF TOEIC และ 

TOEFL ITP 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) ผู�เข�า

รับการอบรมมี

คะแนนผFานเกณฑ� 

CEFR ในระดับB1 

หรือระดับA2 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

    7.1 เชิงปริมาณ  

          จํานวนนักศึกษาที่เข�ารFวมอบรม 

จํานวน 260 คน คFาเปLาหมาย ร�อยละ 100 / 

ผลการดําเนินงาน จํานวนนักศึกษา 192 คน 

ร�อยละ 76.8 

     7.2 เชิงคุณภาพ  

          1. ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าอบรมมี

คะแนนผFานเกณฑ� CEFR ในระดับ B1 หรือ

เทียบเทFา (TOEIC > 550, TOEFL ITP > 

460)  

คFาเปLาหมาย ไมFน�อยกวFาร�อยละ 10 ของผู�เข�า

อบรม 

          2. ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าอบรมมี

คะแนนตามเกณฑ� CEFR ในระดับ A2 หรือ

เทียบเทFา (TOEIC 225-549, TOEFL ITP 

400-459)  

คFาเปLาหมาย ไมFน�อยกวFาร�อยละ 80 ของผู�เข�า

อบรม 

           3. ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าอบรมมี

คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวFากFอนเรียน คFา

เปLาหมาย ร�อยละ 100  

ผลการดําเนินงาน >> โครงการต�องยกเลิก

พร�อมคืนเงินงบประมาณเหลือจFายและ

เปลี่ยนแปลงโครงการใหมFเนื่องจากการแพรF

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โรคโควิด-19) 

794,070.0

0 

268,380.00 9. ผลการดําเนินงาน 

    9.1 ได�ทราบข�อมูลพื้นฐานวFา นักศึกษา

จํานวน 20 คน (ร�อยละ 10.42) มี

ความสามารถภาษาอังกฤษในระดับ B1 

    9.2 ได�ทราบข�อมูลพื้นฐานวFา นักศึกษา

จํานวน 74 คน (ร�อยละ 38.54) มี

ความสามารถภาษาอังกฤษในระดับ A2 

    9.3 ได�ทราบข�อมูลพื้นฐานวFา นักศึกษา

จํานวน 98 คน (ร�อยละ 51.04) มี

ความสามารถภาษาอังกฤษในระดับ A1 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

      ควรแบFงผู�เข�ารับ

การอบรมตามระดับ

ความรู�พื้นฐาน 

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

ผู�เข�าอบรมมี

ความรู�พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ

ในระดับตFางกัน 

จึงทําให�บางคน

ไมFสามารถ

เข�าใจเนื้อหาที่

วิทยากร

บรรยายได�

ทั้งหมด ดังนั้น 

ในการดําเนิน

โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษ

ครั้งตFอไป คณะ

ผู�ดําเนินงานได�

วางแผนจัด

สอบวัดระดับ

ความรู�

ภาษาอังกฤษ

พื้นฐานกFอน

เข�ารับการ

อบรม โดยจะ

แยกกลุFมผู�เรียน

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

7.3 เชิงเวลา เปLาหมาย ไตรมาสที่ 3 / ผลการ

ดําเนินงานไตรมาสที่ 2 

7.4 เชิงงบประมาณ 794,070 / ผลการ

ดําเนินงาน 268,380 บาท  

ที่มีระดับ

ความรู�

ภาษาอังกฤษ

ระดับเดียวกัน

ไว�ในชั้นเรียน

เดียวกัน  

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะทางด�านภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (72,628) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย�พัฒนาภาษาและวิเทศสมัพันธ�) / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะทางด�าน
ภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
    4.1 เพื่อพัฒนาความรู�และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษที่จําเปJนในการสอบ 
TOEFL ITP แกFบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี
    4.2 เพื่อยกระดับผลคะแนนการสอบ 
TOEFL ITP ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

ผู�เข�ารับการอบรมมี

ความพร�อมในการ

ทดสอบ

ภาษาอังกฤษตาม

เกณฑ�

มาตรฐานสากล 

ได�แกF TOEIC และ 

TOEFL ITP  

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) ผู�เข�า

รับการอบรมมี

คะแนนผFานเกณฑ� 

CEFR ในระดับB1 

หรือระดับA2     

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ เข�ารับการอบรม จํานวน 60 

คน (สายวิชาการ 30 คน สายสนับสนุน 30 

คน)  

    คFาเปLาหมาย ไมFน�อยกว�าร�อยละ 80 

    ผลการดําเนินงาน   

            1. สายวิชาการ 51 คน (ร�อยละ 

170)  

            2. สายสนับสนุน 18 คน (ร�อยละ 

60)  

7.2 เชิงคุณภาพ  

            1. ร�อยละของบุคลากรที่สอบผFาน

ภาษาตFางประเทศตามเกณฑ�ประกาศ คFา

เปLาหมาย ไมFน�อยกว�าร�อยละ 50 

            2. ร�อยละของบุคลากรสายวิชาการ

ที่ผFานการพัฒนาทักษะภาษาตFางประเทศ คFา

เปLาหมาย ไมFน�อยกว�าร�อยละ 80  

 

ผลการดําเนินงานโครงการต�องยกเลิกพร�อม

คืนเงินงบประมาณเหลือจFายและเปลี่ยนแปลง

โครงการใหมFเนื่องจากการแพรFระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (โรคโควิด-19) 

 

7.3 เชิงเวลา เปLาหมายไตรมาสที่ 2 / ผลการ

72,628.00 72,628.00 9. ผลการดําเนินงาน 

    9.1 มีอาจารย�จํานวน 51 คน (ร�อยละ 170) 

เข�ารFวมอบรม 

    9.2 มีสายสนับสนุนจํานวน 18 คน (ร�อยละ 

60) เข�ารFวมอบรม 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม ควรแบFงผู�เข�า

รับการอบรมตามระดับ

ความรู�พื้นฐาน 

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน ผู�

เข�าอบรมมี

ความรู�พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ

ในระดับตFางกัน 

จึงทําให�บางคน

ไมFสามารถ

เข�าใจเนื้อหาที่

วิทยากร

บรรยายได�

ทั้งหมด ดังนั้น 

ในการดําเนิน

โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษ

ครั้งตFอไป คณะ

ผู�ดําเนินงานได�

วางแผนจัด

สอบวัดระดับ

ความรู�

ภาษาอังกฤษ

พื้นฐานกFอน

เข�ารับการ

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2 

7.4 เชิงงบประมาณ เปLาหมาย 122,000 

บาท/ ผลการดําเนินงาน 72,628.00 บาท 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 72,628.00 

บาท เบิกจFายจริง  72,628.00 บาท คงเหลือ  

0 บาท 

อบรม โดยจะ

แยกกลุFมผู�เรียน

ที่มีระดับ

ความรู�

ภาษาอังกฤษ

ระดับเดียวกัน

ไว�ในชั้นเรียน

เดียวกัน  

กิจกรรมที่ 3 ฐานข�อมูลระดับความสามารถทางด�านภาษาอังกฤษตามเกณฑ� CEFR (150,000) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย�พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ�) / ดําเนินในไตรมาสที่ 2-3 

กิจกรรมที่ 3 ฐานข�อมูลระดับ
ความสามารถทางด�านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ� CEFR 
 
4.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
   4.1 เพื่อเก็บรวบรวมรวมข�อมูลตFาง 
ของนักศึกษา บุคลากร และผู�ที่ใช�
บริการ 
   4.2 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ทํางานให�รวดเร็ว มีความถูกต�องแมFนยํา 
และมีประสิทธิภาพในการประมวลผล  

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

มีระบบจัดการ

ฐานข�อมูล 1 ระบบ 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) ผู�เข�า

รับการอบรมมี

คะแนนผFานเกณฑ� 

CEFR ในระดับB1 

หรือระดับA2      

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

    7.1 เชิงปริมาณ  

          1.ระบบการจัดการฐานข�อมูล คFา

เปLาหมาย 1 ระบบ อยูFระหวFางดําเนินการ 

    7.2 เชิงคุณภาพ  

          1. ชFวยในการตัดสินใจของ

ผู�รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนา

ภาษาอังกฤษ คFาเปLาหมาย ร�อยละ 80 

           2. ปLองกันและรักษาความปลอดภัย

ของข�อมูลได� คFาเปLาหมาย ร�อยละ 80 อยูF

ระหวFางดําเนินการ 

    7.3 เชิงเวลา เปLาหมาย ไตรมาสที่ 4 ผล

การดําเนินงาน อยูFระหวFางดําเนินการ 

    7.4 เชิงงบประมาณ เปLาหมาย 150,000 

บาท / อยูFระหวFางดําเนินการ 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 150,000.00 

บาท เบิกจFายจริง - คงเหลือ - บาท 

150,000.0

0 

150,000.00 อยูFระหวFางดําเนินการ       

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะวิชาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (178,750.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3 

ทักษะในศตวรรษที่21 และเตรียมความ
พร�อมด�านความรู�และประสบการณ� แกF

3. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

4. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

5. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ 

    6. ผลการดําเนินงาน 

1.ได�รับรางวัล จํานวน 7 รางวัล จากการ

7. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

นักศึกษาในการเข�ารFวมการแขFงขัน
ทักษะวิชาการ และวิชาชีพ ใน
ระดับชาติและนานาชาติได� 
 2.2 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ� และ
บุคลากร  
 2.3 เพื่อพัฒนาทักษะ และ
ความสามารถในการแขFงขัน แกF
นักศึกษาให�สามารถเข�าสูFการแขFงขันใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ 

นักศึกษาได�รับ

รางวัลจากการ

แขFงขันทักษะทาง

วิชาการ/วิชาชีพไมF

ต่ํากวFา 10 รางวัล 

(Outcome) 

นักศึกษามี

ประสบการณ�และ

ได�รับการพัฒนา

ทักษะวิชาการ

วิชาชีพเกษตรสูF

ความเปJนเลิศ 

1.  จํานวนรางวัลที่ได�รับในระดับชาติและ

นานาชาติ เปLาหมาย 10 รางวัลผลการ

ดําเนินงาน 

1.ได�รับรางวัล จํานวน 7 รางวัล จากการ

แขFงขันฟาดแส�และล�มวัว ในงานเกษตร

แหFงชาติ ครั้งที่ 23 ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขต

กําแพงแสน วันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 

ดังนี้  

-ล�มวัวหญิงชนะเลิศ ที่ 1 

-ล�มวัวชาย ได�ที่ 2 และ 3 

-สะบัดแส�หญิงได�ชนะเลิศ ที่ 1 

-ฟาดแส�ชายได� ชนะเลิศ ,ที่ 2 และที่ 3 

2.การแขFงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

ของเครือขFายทักษะทั่วประเทศ ม.ราชภัฏ

อุบลราชธานี  

3.การแขFงขันทักษะวิชาการ พจนก. ได�เข�า

รFวม ไมFได�รับรางวัล 

4.การตอบคําถามทางวิชาการ FOSTAT อยูF

ระหวFางการดําเนินการเข�ารFวมการแขFงขัน 

2.  จํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาที่ได�รับการ

เตรียมความพร�อมทักษะในศตวรรษที่ 21 

เปLาหมาย 30 คน   

ผลการดําเนินงาน 39 คนบรรลุเปLหมาย 

เชิงคุณภาพ 

1. หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ได�รับผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตรในระดับที่สูงขึ้น เปLาหมาย ร�อยละ 

80(รอผลการประเมินคุณภาพในระดับ

หลักสูตร) 

เชิงเวลา 

1.  โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

แขFงขันฟาดแส�และล�มวัว ในงานเกษตรแหFงชาติ 

ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยา

เขตกําแพงแสน วันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 

ดังนี้  

-ล�มวัวหญิงชนะเลิศ ที่ 1 

-ล�มวัวชาย ได�ที่ 2 และ 3 

-สะบัดแส�หญิงได�ชนะเลิศ ที่ 1 

-ฟาดแส�ชายได� ชนะเลิศ ,ที่ 2 และที่ 3 

2.การแขFงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

ของเครือขFายทักษะทั่วประเทศ ม.ราชภัฏ

อุบลราชธานี ได�รับรางวัลจํานวน 6 รางวัล ดังนี ้

-รองชนะเลิศ การตอบคําถามทางวิชาการสัตว

ศาสตร� 

-ชมเชย การตอบคําถามทางประมง 

-รองชนะเลิศ ทักษะการกรอกวัสดุปลูกใสFถุง 

-ชมเชย การสอดป�นผสมเทียม 

-รองชนะเลิศ ประกวดร�องเพลงลูกทุFงทาง

การเกษตร 

-ชมเชย กีฬาพื้นบ�านทางการเกษตร 

3.การแขFงขันทักษะวิชาการพจนก.ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูFบ�านจอมบึง จ.ราชบุรี 

ไมFได�รับรางวัล 

4.FOSTATอยูFระหวFางการดําเนินการอนุมัติเข�า

รFวมการแขFงขัน 

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

 สรุปบทเรียนที่ได�รับ

จากการดําเนิน

กิจกรรมองค�ความรู�

การเตรียมนักศึกษาให�

มีทักษะทางวิชาชีพ 

สัตวศาสตร�ด�านการ

สะบัดแส�และการล�มวัว

เพื่อการพัฒนาสูFแนว

ปฏิบัติที่ดีตFอไป โดย 

อาจารย� ดร.วนิดา 

มากศิริ อาจารย�

ผู�ดําเนินการกิจกรรม

และควบคุมการฝiก

ทักษะ ได�จัดการ

ประชุมนักศึกษาที่เข�า

รFวมแขFงขัน และมีการ

สอนให�ความรู�ทักษะ

การคล�องโค และการ

ล�มโค การมัดขาโคที่

ถูกต�องตามทฤษฎี โดย

นําการแขFงขันครั้งกFอน

มาย�อนดูเพื่อวิเคราะห�

และปรึกษาหารือกัน

ทั้งนักศึกษา อาจารย� 

ศิษย�เกFาที่มี

ประสบการณ�แขFงขัน

ถึงจุดเดFนที่ต�องรักษา

ไว�และจุดด�อยที่ควร

พัฒนาแล�วนํามาปรับ

เพื่อให�ได�เทคนิคการ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

เปLาหมายไตรมาส 3 ผลการดําเนินงาน 

โครงการดําเนินการแล�วเสร็จในไตรมาสที่ 2 

จํานวน 3 กิจกรรม 1)การแขFงขันคล�องโคและ

สะบัดแส� 2)การแขFงขันทักษะทางวิชาการ

และวิชาชีพ ของเครือขFายทักษะทั่วประเทศ 

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 3)การแขFงขันทักษะ

วิชาการพจนก.เหลืออีก 1 กิจกรรม กิจกรรม

การแขFงขันตอบคําถามทางวิชาการ FOSTAT 

ที่จะเริ่มดําเนินการในไตรมาสที่ 3 

เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสร  190,000  บาท

เบิกจFาย..190,000......คงเหลอื....0...... 

แขFงขันที่ดีขึ้น เชFน 

จุดอFอนคือ คล�องโคช�า 

จึงต�องนําจุดนี้มา

พัฒนาฝiกซ�อมให�มาก

ขึ้น สFวนการฟาดแส� 

ต�องเน�นเรื่องการออก

กําลังกายเพื่อให�

กล�ามเนื้อแขนแข็งแรง 

เวลาฟาดแส�จะได�ไมF

หมดแรงเพื่อให�

กล�ามเนื้อแข็งแรง และ

เวลาแขFงกําลังใจจะได�

คงที่ 

 สรุปบทเรียนที่ได�รับ

จากการดําเนิน

กิจกรรมองค�ความรู�

การเตรียมนักศึกษาเข�า

รFวมการแขFงขันทักษะ

ทางวิชาการและ

วิชาชีพ ของเครือขFาย

ทักษะทั่วประเทศ ม.

ราชภัฏอุบลราชธานี

โดยมีกิจกรรมยFอย 1)

การประชุมเครือขFาย

คณบดีเสนอให�มีความ

รFวมมือด�านการประกัน

คุณภาพการศึกษาและ

แนวคิดการฝtาวิกฤต

จํานวนนักศึกษาลดลง 

ทั้งการจัดกิจกรรม

ความรFวมมือทาง

วิชาการ การ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ลงทะเบียนรFวม

ระหวFางมหาวิทยาลัย 

การรFวมกันเขียนโครง

รFางงานวิจัยและพัฒนา

เชิงพื้นที่และความ

รFวมมือด�านตFางๆ การ

เลือกตั้งประธาน

เครือขFายคนใหมF ได�แกF 

อาจารย� ดร.สุเทพ มุง

คุณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา  

2) การประชุม

เครือขFายนักศึกษา 

เสนอให�มีความรFวมมือ

ด�านการประกัน

คุณภาพการศึกษาและ

แนวคิดการดําเนิน

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ

การพัฒนาทักษะที่

จําเปJนในศตวรรษที 21 

ด�านกิจการนักศึกษาจึง

ต�องมีความรFวมมือกัน

ระหวFางสถาบัน 

สFงเสริมให�เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู� 3) 

กิจกรรมการแขFงขัน

ทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพ ดําเนิน

กิจกรรมเพื่อให�มีเวทีใน

การแขFงขันสูFการ

พัฒนาให�มีความเปJน

เลิศ โดยเฉพาะการ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ประดิษฐ�นวัตกรรม 

นักศึกษาได�รับ

ประสบการณ�และมี

การฝiกฝนทักษะตFางๆ 

ที่จําเปJนด�าน

การเกษตรและแปรรูป

อาหาร จํานวนรางวัลที่

ได�รับลดลงจากป
ที่ผFาน

มา คณะได�ถอดองค�

ความรู�และวิเคราะห�

สถานการณ�สรุปได�วFา 

1.ต�องเน�นการสFงตFอ

องค�ความรู�ระหวFางรุFน

พี่สูFรุFนน�องให�มากขึ้น 

และไมFขาดชFวง โดยให�

รุFนพี่มาเลFา

ประสบการณ�ให�ฟcง

แล�วรFวมกันวิเคราะห�

จุดอFอนในการแขFงขัน

เพื่อนํามาปรับปรุงใน

การฝiกซ�อมรุFนน�อง

ตFอไป 2.การเดินทางไป

แขFงในสถานที่ระยะ

ทางไกลๆ ควรจะต�อง

เพิ่มเวลาให�นักศึกษาได�

พักเหนื่อยจากการ

เดินทางมากขึ้น 3.การ

ขออนุมัติโครงการ

ฝiกซ�อมต�องดําเนินการ

แตFเนิ่นๆ เพื่อให�

นักศึกษามีเวลาฝiกซ�อม

การแขFงขันให�เต็มที่ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

และมีเวลาในการคิด

โครงการนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ� 4.โจทย�

ของโครงงานนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ�ต�องมี

ความใหมFและใช�งานได�

จริงในชุมชน จึงควรนํา

ต�นแบบไปทดสอบกับ

ชุมชนเพื่อเก็บข�อมูลมา

นําเสนอกรรมการ

แขFงขัน 

กิจกรรมที่ 6 สFงเสริมความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (61,523.00) คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

      เนื่องจากสถานการณ�โรคตดิเชื้อโควิด-19 จึงไมF

สามารถดําเนินการในระยะเวลาที่กําหนด 

   

กิจกรรมที่ 27 การพัฒนาสมรรถนะผู�ประกอบการรุFนใหมFของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (5,987.28) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่2 การ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
2. โครงการหลัก 19. โครงการพัฒนา
สมรรถนะผู�ประกอบการรุFนใหมFของ
นักศึกษา 
3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
สมรรถนะผู�ประกอบการรุFนใหมFของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อให�นักศึกษามีความพร�อมตFอการ
เปJนผู�ประกอบการในอนาคต 
 2. เพื่อให�นักศึกษาได�รับทักษะการ
ประกอบการธุรกิจสูFการทํางาน 

    7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

1. จํานวนหลักสูตรที่สนับสนุนการพัฒนาการ

เปJนผู�ประกอบการ 5 หลักสูตร 

2. จํานวนนักศึกษาที่เข�าอบรมทักษะการเปJน

ผู�ประกอบการ ร�อยละ 90 

7.2 เชิงคุณภาพ 

1. จํานวนแผนธุรกิจจําลองด�านเกษตร 5 

แผน  

2. ร�อยละของนักศึกษาที่ผFานการประเมิน

สมรรถนะการเปJนผู�ประกอบการ ร�อยละ 40 

5,987.28   9. ผลการดําเนินงาน 

 จํานวนนักศึกษาเข�าอบรม/ปฏิบัติงานเพื่อมี

ทักษะการเปJนผู�ประกอบการในศูนย�เรียนรู�

การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การ

อบรมเพื่อจัดทําแผนธุรกิจจําลองด�าน

การเกษตรงดการจัดกิจกรรมไปเนื่องจาก 

      

กิจกรรมที่ 30 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู�ประกอบวิชาชีพรุFนใหมFของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร� (18,000.00) คณะพยาบาลศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

    18,000.00 18,000.00 ทางคณะพยาบาลศาสตร� ได�ขออนุมัติแลก    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

งบประมาณแผFนดินเปJนเงินรายได�ของ

มหาวิทยาลัย จากโครงการพัฒนาสมรรถนะผู�

ประกอบวิชาชีพรุFนใหมFของนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร� รหัสกิจกรรม 208208090121 

เปJนจํานวนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท  เพื่อเบิก

เงินคFาสอนของอาจารย�พิเศษ ในการจัดการ

เรียนการสอน รายวิชาพยาธิและสรีรวิทยา

สําหรับพยาบาล 1 

กิจกรรมที่ 31 พัฒนารายวิชาจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning (28,710.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่2 การ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
2. โครงการหลัก 20. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่เน�นการ
เรียนรู�แบบ Active Learning และ/
หรือสร�างความรFวมมือกับสถาน
ประกอบการ 
3. โครงการ/กิจกรรม พัฒนารายวิชา
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อให�กระบวนการเรียนรู�แบบ 
Action learning  ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรสามารถ
ดําเนินการได�อยFางตFอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให�นักศึกษาได�มีโอกาสฝiกทักษะ
การแก�ไขปcญหาในงานจริงในสถาน
ประกอบการ 

    

  

28,710.00   7. ผลการดําเนินงาน 

 รายวิชาการจัดการเรียนรู� แบบaction  

learning ในสถานประกอบการและการดูงาน 

งดการจัดกิจกรรมไปเนื่องจากสถานการณ�โค

วิด-19 มีเพียงการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน� 

  

  

  

กิจกรรมที่ 35 การพัฒนาทักษะดนตรีรFวมสมยัด�วยกระบวนการสอนแบบ Active learning (10,000.00) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

1. ยุทธศาสตร�ที่  2 ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิต 
2. โครงการหลัก โครงการพัฒนา

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

ได�รายวิชาที่วิชาที่มี

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

 7.1 จํานวนผู�เข�ารFวมโครงการ 50 คน หนFวย

10,000.00 10,000.00 9. ผลการดําเนินงาน 

 1. ได�รายวิชาที่วิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ 

Active learning จํานวน 3 รายวิชา คือราย

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

12. 

ข�อเสนอแนะ  

 ควรมีการ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

กระบวนการเรียนการสอนที่เน�นการ
เรียนรู�แบบ Active learning และ/หรือ
สร�างความรFวมมือกับสถานประกอบการ 
3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทักษะ
การซFอมสร�างเครื่องดนตรีไทยด�วย
กระบวนการสอนแบบ Active 
learning 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1 เพื่อพัฒนาทักษะด�านการซFอม
เครื่องดนตรีไทย 
4.2 เพื่อสFงเสริมทักษะด�านการสร�าง
เครื่องดนตรีไทย 
4.3 เพื่อเสริมสร�างแรงบันดาลใจทาง
ดนตรีไห�กับนักศึกษา 

การเรียนการสอน

แบบ Active 

learning จํานวน 3 

รายวิชา คือราย

วิชาการซFอมและ

การบํารุงรักษา

เครื่องดนตรีไทย 

รายวิชาทักษะขลุFย 

รายวิชาการผลิตสื่อ

การสอน 

นักศึกษาเกิดทักษะ

การสร�างขลุFยที่มี

คุณภาพด�วยตนเอง 

และมีทัศนคติที่ดี

ตFอดนตรีไทย 

นับร�อยละ 80 

 7.2 จํานวน ขลุFย 50 เลา 

 7.3 จํานวนรายวิชาที่วิชาที่มีการเรียนการ

สอนแบบ Active learning จํานวน 3 

รายวิชา คือรายวิชาการซFอมและการ

บํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย รายวิชาทักษะ

ขลุFย รายวิชาการผลิตสื่อการสอน 

เชิงคุณภาพ 

 7.4 ทักษะการสร�างขลุFยของนักศึกษา 

มากกวFาระดับ 3.51 

 7.5 ระดับคุณภาพของขลุFยที่นักศึกษา

ประดิษฐ�เอง มากกวFาระดับ 3.51 

 7.5 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตFอดนตรีไทย 

มากกวFาระดับ 3.51 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 10,000 บาท 

เบิกจFายจริง 10,000 บาท คงเหลือ  0 บาท  

วิชาการซFอมและการบํารุงรักษาเครื่องดนตรี

ไทย รายวิชาทักษะขลุFย รายวิชาการผลิตสื่อ

การสอน 

 2. นักศึกษาได�ลงมือปฏิบัติจริง ได�เห็นถึง

วิธีการทําขลุยและการแก�ปcญหาตFาง ๆ  

 3. นักศึกษาได�ทดลองเครื่องดนตรีที่ตนเองทํา 

และสามารถแก�ไขข�อบกพรFองได� 

 

   

กิจกรรม 

 1. ได�ความรู�เรื่องการ

ทําขลุFยเพียงออ  

 2. รู�หลักการการ

ปรับแตFงเสียงของขลุFย 

 3. มีทักษะทางด�าน

งานชFางทําเครื่องดนตรี 

 การใช�เวลา 1 

วัน ไมFสามรถ

ทําให�นักศึกษา

เข�าใจใน

กระบวนการได�

ทั้งหมด 

เนื่องจากพื้น

ฐานความรู�และ

ความถนัดด�าน

งานขFางที่

แตกตFางกัน 

จัดกิจกรรม

เพิ่มเติม

ให�กับ

นักศึกษาที่

สนใน

ทางด�านนี้ 

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 9โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมสูFนักศึกษาที่มีสุขภาวะ และมีอัตลักษณ� 

กิจกรรมที่ 14 เข�ารFวมการแขFงขันและเปJนเจ�าบ�านจัดการแขFงขันฟุตซอล ไทยลีก 2020 (เลก 1) (509,842.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย�กีฬาและนันทนาการ) / ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4 

4.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1. เพื่อเพิ่มประสบการณ�ในการ
แขFงขันให�กับนักกีฬา  
4.2. เพื่อสร�างผลงานให�กับมหาวิทยาลัย 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)    

ยกระดับ และเพิ่ม

ทักษะ

ประสบการณ�ใน

การแขFงขันของ

นักกีฬา 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) สร�าง

ผลงานให�กับ

มหาวิทยาลัย 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

7.1 เชิงปริมาณ 

   7.1.1 จํานวนนักศึกษาที่เปJนตัวแทน

นักกีฬาที่เข�ารFวมแขFงขัน เปLาหมาย 28 คน 

   7.1.2 จํานวนรางวัลที่ได�รับจากการแขFงขัน  

7.2 เชิงคุณภาพ 

   7.2.1 นักศึกษาได�ประสบการณ�ในการ

แขFงขัน เปLาหมาย คFาเฉลี่ยไมFน�อยกวFา 3.51 

   7.2.2 ระดับคFาเฉลี่ยของนักกีฬามีความ

สมบูรณ�ทางด�านรFางกายและจิตใจ เปLาหมาย 

คFาเฉลี่ยไมFน�อยกวFา 3.51 

7.3 เชิงเวลา 

509,842.0

0 

0.00 9. ผลการดําเนินงาน 

 เลื่อน เนื่องจากสถานการณ�แพรFระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19 ) **

ไปจัดไตรมาสที่ 4** 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

 กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

13 ครั้ง 

7.4 เชิงงบประมาณ 509,842 บาท 
กิจกรรมที่ 15 สFงเสริมสุขภาพของนักศึกษา (174,900.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย�กีฬาและนันทนาการ) / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4 

กิจกรรมสFงเสริมสุขภาพของนักศึกษา 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1. เพื่อสFงเสริมให�นักศึกษาและ
บุคลากรตระหนักในความสําคัญของ
สุขภาพ  
4.2. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด�านความ
อFอนตัว และลดขนาดของรอบเอว 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เพื่อสFงเสริมให�

นักศึกษาและ

บุคลากรมีสุขภาพ

รFางกายที่แข็งแรง

และเปJนการสร�าง

ภูมิคุ�มกันโรคแกF

บุคลากร และ

นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

นักศึกษาและ

บุคลากรมีสุขภาพ

รFางกายที่แข็งแรง  

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

        7.1.1 ร�อยละของนักศึกษาที่เข�ารFวม

กิจกรรมสFงเสริมสุขภาพด�วยการกีฬาและ

นันทนาการของนักศึกษาทุกชั้นป
 เปLาหมาย 

ร�อยละ 70 

        7.1.2 ร�อยละนักศึกษาใหมFที่ผFาน

มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางรFางกาย

เบื้องต�น เปLาหมาย ร�อยละ 90 

        7.1.3 ร�อยละของนักศึกษาที่ผFานดัชนีชี้

วัดมวลความสุข ร�อยละ 80 

7.2 เชิงคุณภาพ 

        7.2.1 ความพึงพอใจ เปLาหมายคFาเฉลี่ย

ไมFน�อยกวFา 3.51 

7.3 เชิงเวลา 

       7.3.1 กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด ไตรมาส 4 

7.4 เชิงงบประมาณ 174,900.00 บาท 

174,900.0

0 

0.00 9. ผลการดําเนินงาน 

 เลื่อน เนื่องจากสถานการณ�แพรFระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19 ) **

ไปจัดไตรมาสที่ 4** 

      

กิจกรรมที่ 20 มหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด�วยศาสตร�พระราชา (178,400.00) สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4 

กิจกรรมยFอยที่ 1 โครงการอบรมเพื่อ
เตรียมความพร�อมสอบธรรมศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
   4.1 เพื่อเตรียมความพร�อมให�กับ
นักศึกษากFอนการสอบธรรมศึกษา 
   4.2 เพื่อสFงเสริมให�นักศึกษาได�
ตระหนักถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

ดําเนินการจัด

กิจกรรมจนสําเร็จ

ตามแผนกําหนดไว�

ที่ 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

จํานวนนักศึกษา

สอบผFานไมFน�อย

กวFาร�อยละ 90      

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

    7.1 เชิงปริมาณ  

          - จํานวนนักศึกษาเข�ารFวมกิจกรรม  

ผลการดําเนินงาน ไมFน�อยกวFาร�อยละ 90 

     7.2 เชิงคุณภาพ  

           - นักศึกษามีความพร�อมกFอนการ

สอบธรรมศึกษา 

           - นักศึกษาตระหนักถึงการมี

7,200.00 7,200.00 9. ผลการดําเนินงาน  

        กิจกรรมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความ

พร�อมสอบธรรมศึกษา กําหนดจัดในวันที่ 27 

พฤศจิกายน 2562 ณ ห�องโกวิทย�ตFอวงษ� 

อาคารสุเมธตันติเวชกุล รูปแบบของกิจกรรม

การอบรมบรรยายเรียงความแก�กระทู�ธรรม 

ประวัติพุทธกาล โดยพระสิทธินันท� สนตจิตโต 

การบรรยายธรรมศาสนพิธี ธรรมวิภาค โดย

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

     นักศึกษามีความรู�

ความเข�าใจในธรรม

ศึกษา สามารถนํา

ความรู�ไปใช�ในการสอบ

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

คุณธรรมจริยธรรมตามหลักคําสอนของ

พระพุทธศาสนา  

ผลการดําเนินงาน ระดับมาก (4.00) 

     7.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 29 พฤศจิกายน 2562 

     7.4 เชิงงบประมาณ - คFาใช�จFายของ

กิจกรรมเปJนไปตามที่ได�รับ อนุมัติ จํานวน 

7,200 บาท 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร.......7,200.....

บาท เบิกจFายจริง.....7,200....คงเหลือ ......-

.....บาท 

พระมหาอัสนีย� มหาเมธีและการบรรยายธรรม

วินัย โดยพระครูปลัดอภินันท� โชติธโีร เปJนพระ

วิทยากร จากวัดมหาธาตุวรวิหาร ในการอบรม

ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร�อมให�กับ

นักศึกษากFอนการสอบนักธรรมศึกษา โดยมีการ

จัดสอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  ณ 

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ�วิทยาลัย 

ธรรมศึกษา นักศึกษามี

คุณะรรม จริยะรรม 

ตามหลักคําสอนของ

พระพุทธศาสนา และ

สามารถนําหลักธรรม

คําสอนของ

พระพุทธศาสนาไป

ประยุกต�ใช�ใน

ชีวิตประจําวันได�  

กิจกรรมยFอยที่ 2 จิตอาสา 904 

4.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 

   4.1 เพื่อให�นักศึกษาเกิดความสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร 

    4.2 เพื่อให�นักศึกษาได�ใช�เวลาวFางให�

เกิดประโยชน� หFางไกลยาเสพติด 

    4.3 เพื่อสFงเสริมให�นักศึกษามี

คุณธรรมจริยธรรม 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

ดําเนินการจัด

กิจกรรมจนสําเร็จ

ตามแผนกําหนดไว�

ที่ 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

นักศึกษามีความ

สํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

สถาบัน

พระมหากษัตริย�

และเห็น

ความสําคัญของจิต

อาสาเราทําความดี

ด�วยหัวใจ 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ  

      - จํานวนผู�เข�ารFวมกิจกรรม ผลการ

ดําเนินงาน ไมFน�อยกวFาร�อยละ 90 

7.2 เชิงคุณภาพ  

      - นักศึกษามีความสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม

นาถบพิตร  

      -นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย�กับประเทศไทย 

      -นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของจิต

อาสา เราทําความดีด�วยหัวใจ  

        ผลการดําเนินงาน ระดับมาก (4.00) 

7.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 30 ตุลาคม 2562 

7.4 เชิงงบประมาณ - คFาใช�จFายของกิจกรรม

เปJนไปตามที่ได�รับ อนุมัติจํานวน 14,000 

บาท 

 

14,000.00 14,000.00 9. ผลการดําเนินงาน  กิจกรรมโครงการ “จิต

อาสา 904 สถาบันพระมหากษัตริย�กับประเทศ

ไทย” โดยภายในงานมีการบรรเลงเพลงพระ

ราชนิพนธ�ของวงดนตรี PBRU BRAND  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และลําดับตFอไป

เปJนการบรรยายของทีมวิทยากรจิตอาสา 904 

นําโดย ผศ.กฤตชน วงศ�รัตน� รองอธิการบดี ใน

หัวข�อ ประวัติศาสตร�สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรี

อยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร� เพื่อให�

นักศึกษาเกิดความสํานึกในพระมหากรุนาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชริราลงกรณฯพระวชิรเกล�า

เจ�าอยูFหัว และพระมหากษัตริย�ไทย ตลอดจน

ความสําคัญของกิจกรรมจิตอสา เราทําความดี

ด�วยหัวใจ 

 

 

 

 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม นักศึกษามี

ความสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดี ศรี

สินทรมหาวชริราลง

กรณฯพระวชิรเกล�า

เจ�าอยูFหัว และ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

พระมหากษัตริย�กับ

ประเทศไท และเห็น

ความสําคัญของ

กิจกรรมจิตอาสา เรา

ทําความดีด�วยหัวใจ 

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร.......14,000.....

บาท เบิกจFายจริง......14,000.....คงเหลือ ......-

.....บาท 

กิจกรรมที่ 28 พัฒนาอัตลักษณ�และคุณลักษณะที่พึงประสงค� TQF (198,245.00) สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4 

กิจกรรมที่ 1 ราชภัฏสดุดี 14 
กุมภาพันธ� 
4.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
   4.1เพื่อให�นักศึกษาเกิดความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
   4.2 เพื่อให�นักศึกษาได�ใช�เวลาวFางให�
เกิดประโยชน� หFางไกลยาเสพติด 
   4.3 เพื่อสFงเสริมให�นักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

ดําเนินการจัด

กิจกรรมจนสําเร็จ

ตามแผนกําหนดไว�

ที่ 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

นักศึกษามีความ

สํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

สถาบัน

พระมหากษัตริย�

และเห็น

ความสําคัญของจิต

อาสาเราทําความดี

ด�วยหัวใจ 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

    7.1 เชิงปริมาณ  

         - ผู�เข�ารFวมกิจกรรม ไมFน�อยกวFาร�อย

ละ 90  

         - ผู�นําดีเดFน ไมFน�อยกวFา 150 คน 

         - ผู�ประกวดวงดนตรี ไมFน�อยกวFา 8 

ทีม 

7.2 เชิงคุณภาพ  

        - นักศึกษามีความสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม

นาถบพิตร 

        -นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 

        -นักศึกษาใช�เวลาวFางในการพัฒนา

ทักษะของตนเอง  

เปLาหมาย ระดับมาก (4.00) 

7.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 14 กุมภาพันธ� 2563 

7.4 เชิงงบประมาณ - คFาใช�จFายของกิจกรรม

เปJนไปตามที่ได�รับ อนุมัติจํานวน 76,300 

บาท 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร.......76,300.....

บาท เบิกจFายจริง......76,300.....คงเหลือ ......-

.....บาท 

76,300.00 76,300.00 9. ผลการดําเนินงาน กิจกรรมราชภัฏสดุดี 14 

กุมภา จัดให�มีกิจกรรมตักบาตรข�าวสาร

อาหารแห�งแดFพระสงฆ� นําโดยผศ.ดร.เสนาะ  

กลิ่นงาม อธิการบดี คณะผู�บริหาร บุคลากร

และนักศึกษา  และรFวมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อ

น�อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีมอบ

รางวัลเชิดชูเกียรติผู�นําองค�กรกิจกรรม พิธีมอบ

รางวัลการประกวดภาพถFาย ในหัวข�อ 

“มหาวิทยาลัยของเรา” พิธีมอบรางวัลการ

ประกวดการเขียนเรียงความ “คนของ

พระราชา จิตอาสาเพื่อสังคม” การประกวดวง

ดนตรีต�านภัยยาเสพติด ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา  

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม นักศึกษามี

ความสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร 

นักศึกษาเกิดความ

ภาคภูมิใจในความเปJน

นักศึกษาราชภัฏ 

นักศึกษามีความรัก

และเชิดชูในสถาบัน

ของตนเอง สามารถ

เปJนตัวอยFางที่เปJน

ต�นแบบของการทํา

ความดี และการใช�เวล

วFางให�เกิดประโยชน�

และหFางไกลจากยาเสพ

ติด 

    

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อแอลกอฮอล�  5. เปLาหมายเชิง 6. เปLาหมายเชิง 7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 78,645.00 78,645.00 9. ผลการดําเนินงาน ได�จัดซื้อแอลกอฮอล� และ       



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 

    4.1 เพื่อใช�ทําความสะอาดสถานที่

เพื่อปLองกันการแพรFระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา  

ผลผลิต (Output) 

ดําเนินการจัด

กิจกรรมจนสําเร็จ

ตามแผนกําหนดไว�

ที่ 

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

นักศึกษา บุคลากร

และผู�มาติดตFอ

มหาวิทยาลัยมี

ความปลอดภัยจาก

เชื้อไวรัสโคโรนา  

7.1 เชิงปริมาณ  

      - นักศึกษา บุคลากร     

7.2 เชิงคุณภาพ  

      -  เพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�วิธีการทําเจล

แอลกอฮอล� 

      - เพื่อใช�ทําความสะอาดในการปLองกัน

การแพรFระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  

เปLาหมาย ระดับมาก (4.00) 

7.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด เมษายน 2563 

7.4 เชิงงบประมาณ - คFาใช�จFายของกิจกรรม

เปJนไปตามที่ได�รับ อนุมัติจํานวน 78,645 

บาท 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร.......78,645.....

บาท เบิกจFายจริง......78,645.....คงเหลือ ......-

.....บาท 

แจกจFายให�กับหนFวยงานตFางๆ ในมหาวิทยาลัย

เพื่อให�ทําความสะอาดสถานที่ของแตFละ

หนFวยงาน โดยการนําแอลกอฮอล�ผสมกับน้ํา

แล�วใช�เช็ดบริเวณด�านในและนอกอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การผลติและพัฒนาวิชาชีพครู 

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 10  โครงการพัฒนาความรู� สมรรถนะครู และบัณฑิตครทู�องถิ่นสูFความเปJนเลิศ 

กิจกรรมที่ 7 โครงการศิลปบําบัด (14,200.00) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ดาํเนินการไตรมาสที่ 3 

1.  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การผลิตและพัฒนา
ครู 
2. โครงการหลัก  โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิตครูให�พร�อมทํางานด�วย
วิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 
21 
3. โครงการ/กิจกรรม  โครงการศิลปะ
บําบัด 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 4.1 เพื่อพัฒนาผู�เรียนด�านอารมณ�ให�
พร�อมสําหรับการเรียนรู�และการทํางาน
วิชาชีพครู 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

  5.1 เพื่อพัฒนา

ผู�เรียนด�านอารมณ�

ให�พร�อมสําหรับ

การเรียนรู�และการ

ทํางานวิชาชีพครู 

  5.2 เสริมสร�าง

สุนทรียภาพทาง

ศิลปะให�กับ

นักศึกษาครู  

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)  

 6.1 นักศึกษาที่

รFวมโครงการได�รับ

การพัฒนาความรู�

และทักษะศิลปะ

และศิลปะบําบัด 

 6.2 นักศึกษา

สามารถตFอยอด

ความรู�สูFการ

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

 1. นักศึกษาเข�ารFวมโครงการ เปLาหมาย 264 

คน ผลการดําเนินงาน บรรลุ 

เชิงคุณภาพ 

 1. นักศึกษาสามารถผFานกิจกรรมปฏิบัติทาง

ศิลปะบําบัด ตามสมรรถนะบัณฑิตในศตวรรษ

ที่ 21 เปLาหมาย ร�อยละ 80  ผลการ

ดําเนินงาน บรรลุ 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 24,000 บาท 

    9. ผลการดําเนินงาน 

 จากลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงการศิลปะบําบัด

ทําให�นักศึกษาเกิดแนวคิดสร�างสรรค� เกิดการ

เรียนรู�และจินตนาการ และสร�างสรรค�ชิ้นงาน 

ผFานการประยุกต�โดยใช�ความรู�ที่อบรมเกิดการ

คิดและประมวลผลสร�างสรรค�เปJนผลงาน 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

 1. ทัศนธาตุ  

 2. หลักการจัด

องค�ประกอบ 

 3. ทักษะการสร�าง

ผลงานภาพพิมพ� 

 4. การประยุกต�ใช�

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

  1. ตัวแมFพิมพ�

ธรรมชาติที่

นํามาเลือกใช�

บางชนิดเมื่อ

ผFาน

กระบวนการ

ซักทําให�เกิดสี

ของภาพพิมพ�

12. 

ข�อเสนอแนะ  

 1. เลือกใช�

วิธีการ

เคลือบน้ํายา

ลงบนภาพ

พิมพ�กระเป�า

ผ�าทําให�สี

คงทนมาก

ขึ้น 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

 4.2  เสริมสร�างสุนทรียภาพทางศิลปะ
ให�กับนักศึกษาครู  
 4.3  เพื่อพัฒนาผู�เรียนด�านทักษะการ
สร�างสรรค�ผลงานศิลปะและการนํา
ศิลปะบําบัดไปสร�างกิจกรรมการเรียนรู� 
 4.4 พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 ให�ถึงพร�อมในด�านการ
จัดการเรียนรู�และการพัฒนาผู�เรียน 

  5.3 เพื่อพัฒนา

ผู�เรียนด�านทักษะ

การสร�างสรรค�

ผลงานศิลปะ และ

การนําศิลปะบําบัด

ไปสร�างกิจกรรม

การเรียนรู� 

  5.4 พัฒนา

สมรรถนะบัณฑิตใน

ศตวรรษที่ 21 ให�

ถึงพร�อมในด�านการ

จัดการเรียนรู�และ

การพัฒนาผู�เรียน 

สร�างสรรค�ผลงาน

ศิลปะเพื่อการ

บําบัดได� 

 6.3 นักศึกษาได�

เสริมสร�าง

ประสบการณ�ตรง

ด�านการจัดการ

เรียนการสอนโดย

ใช�กิจกรรมศิลปะ

บําบัด 

  

เบิกจFายจริง   24,000   คงเหลือ -   บาท 

 

 

แมFพิมพ�ธรรมชาติ  จืดจางลง 

กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครู ดนตรีศึกษาด�วยทักษะวิชาการ (25,000.00) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� / ดาํเนินการไตรมาสที่ 3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  3 การผลิตและพัฒนา
วิชาชีพครู 
2. โครงการหลัก โครงการพัฒนาความรู� 
สมรรถนะครูและบัณฑิตครูท�องถิ่นสูF
ความเปJนเลิศ 
3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
สมรรถนะครูดนตรีศึกษาด�วยทักษะ
วิชาการ 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1 เพื่อพัฒนาทักษะด�านวิชาการของ
นักศึกษา 
4.2 เพื่อสFงเสริมทักษะทางดนตรีของ
นักศึกษา 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Outputนักศึกษา

ได�ลงมือฝiก

ปฏิบัติการสอน

นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา

รFวมกับคณาจารย�

ในสาขาวิชาดนตรี

ศึกษา รู�จักวิธีและ

เทคนิคการสอน

ด�านดนตรีสําหรับ

เด็กประถม 

นักเรียนและ

นักศึกษาสามารถ

บรรเลงดนตรี

รFวมกันได� 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

นักศึกษารู�ถึง

เทคนิควิธีการ

ซFอมแซมเครื่อง

ดนตรี และการ

ควบคุม การผสมวง

เครื่องดนตรี 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ  

 1. จํานวนผู�เข�ารFวมโครงการ 50 คน ผลการ

ดําเนินงาน (50 คน) บรรลุ 

 2. จํานวนบทเพลงรFวมสมัยที่นักศึกษา

รFวมกันสร�างสรรค�ขึ้น ผลการดําเนินงาน (1 

เพลง) บรรลุ 

7.2 เชิงคุณภาพ 

 1. ระดับทักษะด�านวิชาการของนักศึกษา

ดนตรีศึกษา มากกวFาระดับ 3.51 ผลการ

ดําเนินงาน 4.48 บรรลุ 

 2.ระดับทักษะทางดนตรีของนักศึกษา มาก

กวาระดับ 3.51 ผลการดําเนินงาน 4.95 

บรรลุ 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 25,000 บาท 

เบิกจFายจริง 25,000 บาท คงเหลือ  - บาท 

25,000.00 25,000.00 9. ผลการดําเนินงาน 

 นักศึกษาได�ลงมือฝiกปฏิบัติการสอนนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษารFวมกับคณาจารย�ใน

สาขาวิชาดนตรีศึกษา รู�จักวิธีและเทคนิคการ

สอนด�านดนตรีสําหรับเด็กประถม นักเรียนและ

นักศึกษาสามารถบรรเลงดนตรีรFวมกันได� 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

 1. นักศึกษารู�กลวิธี

เทคนิคการสอนปฏิบัติ

ให�กับนักเรียนชั้น

ประถม 

 2. รู�จักวิธีการ

ซFอมแซมเครื่องดนตรี

ให�อยูFในสภาพที่

สามารถใช�งานได� 

 3. รู�จักวิธีการควบคุม

และการผสมวงดนตรี

สําหรับเด็ก 

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 นักเรียนมี

จํานวนมากทํา

ให�เครื่องดนตรี

ไมFพอต�องแบFง

ออกเปJน 2 ชุด 

จึงทําให�การมา

ทํากิจกรรมต�อง

ใช�เวลามากขึ้น 

12. 

ข�อเสนอแนะ  

 ควรจัด

กิจกรรม

ให�กับ

โรงเรียนใน

เครือขFาย

หรือโรงเรียน

ที่สนใจ

เพิ่มเติม 

เพื่อให�

นักศึกษาได�

มีโอกาสลง

พื้นที่ตาม

สถานที่ที่มี

ความ

แตกตFางกัน



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ไป 

กิจกรรมที่ 9 การพัฒนานักศึกษาสายครูด�วยดนตรีบําบัด (24,400.00) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  3 การผลิตและพัฒนา
วิชาชีพครู 
2. โครงการหลัก โครงการพัฒนาความรู�
สมรรถนะครูและบัณฑิตครูท�องถิ่นสูF
ความเปJนเลิศ 
3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
นักศึกษาสายครูด�วยตนตรีบําบัด 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1 เพื่อพัฒนาทักษะด�านวิชาการของ
นักศึกษา 
4.2 เพื่อสFงเสริมทักษะทางดนตรีของ
นักศึกษา 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

จํานวนบทเพลง

รFวมสมัยที่นักศึกษา

รFวมกันสร�างสรรค�

ขึ้น 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

นักศึกษามีทักษะ

ด�านวิชาการ

ทางด�านดนตรี 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

 7.1 จํานวนผู�เข�ารFวมโครงการ 50 คน 

เปLาหมาย ร�อยละ คFาเปLาหมาย ร�อยละ 80 

 7.2 จํานวนบทเพลงรFวมสมัยที่นักศึกษา

รFวมกันสร�างสรรค�ขึ้น เปLาหมาย เพลง คFา

เปLาหมาย 1 

เชิงคุณภาพ 

 7.1 ระดับทักษะด�านวิชาการของนักศึกษา

ดนตรีศึกษา เปLาหมาย มากกวFาระดับ คFา

เปLาหมาย 3.51 

 7.2 ระดับทักษะทางดนตรีของนักศึกษา 

เปLาหมาย มากกวFาระดับ คFาเปLาหมาย 3.51 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 24,400 บาท 

เบิกจFายจริง 24,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

24,400.00 24,400.00 9. ผลการดําเนินงาน 

  นักศึกษาได�ลงมือปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยโดยมี

การบรรเลงรFวมกัน สร�างความสามัคคีและมี

เนื้อหาในการปลูกฝcงความเปJนครู ซึ่งนักศึกษา

ทุกสาขาวิชาสามารถถFายทอดและบรรเลงได�

อยFางดียิ่ง 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

  1. การนําเอาดนตรี

มาใช�ในการสอดแทรก

และบูรณาการกับวิชา

ของตนเอง 

  2. ฝiกสมาธิ ความ

อดทน และการทํา

กิจกรรมรFวมกับคนหมูF

มาก 

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

  1. การเรียน

การสอนดนตรี

ให�กับนักศึกษา

จํานวนมากทํา

ให�อุปกรณ�ทาง

ดนตรีมีไมFพอ 

12. 

ข�อเสนอแนะ  

  1. ควรให�

นักศึกษาที่

ไมFใชFสายครู

ได�มีโอกาส

ในการรFวม

กิจกรรม

ลักษณะนี้

ด�วย 

กิจกรรมที่ 12 การพัฒนานวัตกรรมการสอนจากการปฏิบัตสิูFการสร�างผลงานของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร� (99,620.00) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ / ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

1. โครงการ การพัฒนานวัตกรรมการ
สอนจากการปฏิบัติสูFการสร�างผลงาน
ของนักศึกษา  
สาขาคอมพิวเตอร�  
2. วัตถุประสงค�ของโครงการ  
    1. เพื่อพัฒนาทักษะนวัตกรรมการ
สอนจากการปฏิบัติสูFการสร�างผลงาน
ของนักศึกษาสาขา  
คอมพิวเตอร 
    2. เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร�ในการเขียนบทความจาก
นวัตกรรมการสอนจากการปฏิบัติสูFการ
สร�างผลงาน  

3. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output)นักศึกษา

สาขาคอมพิวเตอร�

ได�รับการพัฒนา

ทักษะนวัตกรรม

การสอนจากการ

ปฏิบัติสูFการสร�าง

ผลงานจํานวน 30 

คน  

4. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

นักศึกษามีจํานวน

บทความวิจัยหรือ

นวัตกรรมการสอน

จากการปฏิบัติสูF

การสร�างผลงาน

อยFางน�อย 5เรื่อง  

5. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

    5.1 เชิงปริมาณ  

          จํานวนผู�เข�ารFวมกิจกรรม เปLาหมาย 

30 คน ผลการดําเนินงาน 40 คน  

          ร�อยละของนักศึกษาที่ผFานการพัฒนา

ทักษะความสามารถทางวิชาการ เปLาหมาย 

>5 เรื่อง ผลการดําเนินงาน 10 เรื่อง  

      5.2 เชิงคุณภาพ 

            ระดับความพึงพอใจของผู�รFวม

กิจกรรม  เปLาหมาย 3.50 ผลการดําเนินงาน 

4.50 

            ร�อยละของนักศึกาาที่ผFานการ

99620.00 99980.00 6. ผลการดําเนินงาน 

   ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

ทักษะนวัตกรรมการสอนจากการปฏิบัติสูFการ

สร�างผลงานของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร�

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

จํานวนผู�เข�ารFวมโครงการ บรรลุเปLาหมาย 40 

คน และ จํานวนของบทความวิจัยหรือ

นวัตกรรมที่ได� 20 เรื่อง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

บรรลุเปLาหมาย ผลการพัฒนาทักษะนวัตกรรม

การสอนจากการปฏิบัติสูFการสร�างผลงานของ

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร�คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศผFานเกณฑ�ร�อยละ 90 ระดับความ

7. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

จากผลการดําเนินงาน

ทําให�นักศึกษาได�รับ

ความรู�เพิ่มจากการ

เรียนในรายวิชาอัน

ประกอบด�วย การ

วิเคราะห�กระบวนการ

เรียนการสอนการเรียน

การสอนสูFการทํางาน   

9. 

ข�อเสนอแนะ  

    

มหาวิทยาลั

ยควรมีการ

จัดนําเสนอ

ผลงานวิจัย

สําหรับ

นักศึกษา 

หรือ

งบประมาณ

เพิ่ม 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

พัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการ 85% 

ผลการดําเนินงาน 90%  

    5.3 เชิงเวลา เปLาหมาย 80% ผลการ

ดําเนินงาน 80% 

    5.4 เชิงงบประมาณ ได�รับการจัดสรร 

100,000 บาท เบิกจFายจริง 99,980 บาท 

คงเหลือ 20 บาท  

พึงพอใจอยูFที่ มากที่สุด(X ̅=4.58,SD=0.61)  วิจัยการวิเคราะห�

เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข�องและการสรุป

เนื้อหาการเขียน

หลักการและเหตุผล 

การเขียนขั้นตอนการ

วิจัยการเขียนรายงาน

การวิจัยและสรุป

อภิปรายผลหลักการ

เขียนบทความวิจัยเพื่อ

นําเสนอหรือตีพิมพ� 

และการเขียนบทความ 

กิจกรรมที่ 13 สนับสนุนงานวิจยัหรือสร�างสรรค�เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของครูสําหรับอาจารย�หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร�) (11,189.66) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การ
ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 
2. โครงการหลัก 23. โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูของครู 
3. โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนงานวิจัย
หรือสร�างสรรค�เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ของครูสําหรับอาจารย�หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร�) 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 4.1 เพื่อสนับสนุนทุนในการดําเนินงาน
วิจัยหรืองานสร�างสรรค�ของอาจารย� 
 4.2 เพื่อสนับสนุนทุนในการเดินทาง
เผยแพรFงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ของ
อาจารย� 

  

  5. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

5.1.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ได�รับการเผยแพรF/

ตีพิมพ� คFาเปLาหมาย 2 เรื่อง ผลการ

ดําเนินงาน1 เรื่อง 

5.1.2 รายวิชาที่ได�นําองค�ความรู�จากงานวิจัย

มาจัดการเรียนการสอน คFาเปLาหมาย  2 

รายวิชา ผลการดําเนินงาน2 รายวิชา 

เชิงคุณภาพ 

5.2.1 ผู�เข�ารFวมกิจกรรมได�รับความรู�/ความ

เข�าใจ คFาเปLาหมาย ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงานร�อยละ 85 

5.2.2 ความพึงพอใจของผู�เข�ารFวมกิจกรรม 

คFาเปLาหมาย ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 82 

6. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร11,189.66บาท 

เบิกจFายจริง.....11,189.666....คงเหลือ 

.......0.00.......บาท 

    7. ผลการดําเนินงาน 

 ได�งานวิจัยตีพิมพ� 1 เรื่อง การเจริญเติบโตของ

ไม�สักที่อายุแตกตFางกัน ในพื้นที่ต�นแบบวน

เกษตรชุมชนบ�านถ้ําเสือ อําเภอแกFงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 

ประจําป
 พ.ศ.2563  

8. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

  -การนําเสนอ

ผลงานวิจัยออนไลน�  

9. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

  - ไวรัสโควิด 

19 ระบาดทํา

ให�การ

ดําเนินการ

โครงการต�อง

ชะลอไป  

  - ได�ได�วิจัยอีก 

1เรื่อง คือผล

ของระยะเวลา

การให�สาร

คล�ายบราสซิน

และความถี่ตFอ

การ

เจริญเติบโต

และคุณภาพ

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ผลผลิต

ดาวเรือง แตF

ไมFได�เผยแพรF

เนื่องจากติดขัด

เรื่องการ

เบิกจFาย

งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 19 ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการสอน (40,148.00) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

1. กิจกรรมทักษะการพัฒนาผลงานวิจัย
จากกระบวนการเรียนการสอน  
2. วัตถุประสงค�  
    เพื่อพัฒนาทักษะงานวิจัยจาก
กระบวนการเรียนการสอน  

3. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Outcome) 

นักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร�ได�รับ

การพัฒนาจํานวน 

30 คน  

4. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

นักศึกษามีจํานวน

เอสารบทความวิจัย

หรือนวัตกรรม 10 

เรื่อง  

5. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน  

    5.1 เชิงปริมาณ  

          จํานวนผู�เข�ารFวมกิจกรรม   เปLาหมาย  

30 คน  ผลการดําเนินงาน 40 คน  

          เอกสารบทความวิจัยหรือนวัตกรรม 

เปLาหมาย 10 เรื่อง ผลการดําเนินงาน 19 

เรื่อง  

    5.2 เชิงคุณภาพ 

          ระดับความพึงพอใจของผู�รFวม

กิจกรรมผู�เข�ารFวมกิจกรรมสามารถนําความรู�

ไปใช�ประโยชน� เปLาหมาย 3.50 (50%) ผล

การดําเนินงาน 4.55 (80%)  

    5.3 เชิงเวลา เปLาหมาย 80% ผลการ

ดําเนินงาน 80% 

    5.4 เชิงงบประมาณ ได�รับการจัดสรร 

41,360 บาท เบิกจFายจริง 41,360 บาท  

    6. ผลการดําเนินงาน  

    ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

ทักษะผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการ

สอนของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร� คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

จํานวนผู�เข�ารFวมโครงการ บรรลุเปLาหมาย 40 

คน และจํานวนของสื่อแผนภาพ ที่ได� 19 ชิ้น 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุเปLาหมาย ผลการ

พัฒนาทักษะผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียน

การสอนของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร� คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศผFานเกณฑ�ร�อยละ 80 

ระดับความพึงพอใจอยูFที่มากที่สุด (X 

=4.5,SD=0.64)  

7. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

    จากผลการ

ดําเนินงานทําให�

นักศึกษาได�รับความรู�

เพิ่มจากการเรียนใน

รายวิชาอัน

ประกอบด�วย การ

วิเคราะห�กระบวนการ

เรียนการสอนสูFการ

ทํางานวิจัยการ

วิเคราะห�เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง

และการสรุปเนื้อหา

การเขียนหลักการและ

เหตุผล การเขียน

ขั้นตอนการวิจัยการ

เขียนรายงานการวิจัย

และสรุปอภิปรายผล

หลักการเขียน

บทความยวิจัยเพื่อ   

ควรจัดสรร

รถบัสของ

มหาวิทยาลั

ย หรือ

งบประมาณ

เพิ่มในสFวนนี่ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

นําเสนอหรือตีพิมพ� 

และการเขียนบทความ 

กิจกรรมที่ 20 กระบวนการเรยีนรู�จากการปฏิบัติด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย (29,300.00) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ดําเนินการไตรมาสที่ 1 

1. กิจกรรมกระบวนการเรียนรู�จากการ
ปฏิบัติด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบ
งานวิจัย  
2. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม  
    1. เพื่อถFายทอดกระบวนการเรียนรู�
จากการปฏิบัติด�วยกระบวนการปฏิบัติ
แบบงานวิจัย  

3. เปLาหมายเชิงผล

ผลผลิต (Output) 

นักศึกษา

คอมพิวเตอร�ได�รับ

การพัฒนาจํานวน 

30 คน  

4. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

นักศึกษามีจํานวน

ผลงานทางวิชาการ

ที่นําเสนอในการ

ประชุมระดับชา�ต

ไมFน�อยกวFา 5 เรื่อง  

5. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน  

    5.1  เชิงปริมาณ  

           5.1.1 จํานวนผู�เข�ารFวมกิจกรรม  

เปLาหมาย 30 คน ผลการดําเนินงาน 35 คน  

           5.1.2 จํานวนผลงานทางวิชาการที่

นําเสนอในการประชุมระดับชาติ เปLาหมาย 

>= 5 เรื่อง ผลการดําเนินงาน 20 เรื่อง  

    5.2. เชิงคุณภาพ  

        5.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู�รFวม

กิจกรรม เปLาหมาย 4.00 ผลการดําเนินงาน 

4.58  

        5.2.2 จํานวนโรงเรียนหรือสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่ทําความตกลง (MOU) กับ

มหาวิทยาลัยเข�ารFวมโครงการ เปLาหมาย 1  

ผลการดําเนินงาน 1  

    5.3 เชิงเวลา  เปLาหมาย 80% ผลการ

ดําเนินงาน 80%  

    5.4 เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร 29,300 

บาท  ผลการดําเนินงาน 29,300 บาท  

29,300.00 29,300.00 6.  ผลการดําเนินงาน 

     ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กระบวนการเรียนรู�จากการปฏิบัติด�วย

กระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัยนักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร�คณะเทคโนโลยีสารสนเท และครู

หรือบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จํานวนผู�เข�ารFวมโครงการ บรรลุเปLาหมาย 35 

คน และจําวนชิ้นงานที่เกิดจากความคิด

สร�างสรรค�ของนักศึกษาที่ได� 20 ชิ้น ตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพ : บรรลุเปLาหมาย ผลการพัฒนาสื่อ

และบทความวิชาการทางการศึกษาจาก

กระบวนการเรียนรู�จากการปฏิบัติด�วย

กระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย ของนักศึกษา

สาขาคอมพิวเตอร� คณะเทคโนโลยีสารสนเท 

และครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ผFานเกณฑ�

ร�อยละ 80 ระดับความพึงพอใจอยูFที่มากที่สุด 

(X=4.60,SD=0.60) 

7. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

    จากผลการ

ดําเนินงานทําให�

นักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร�และครู

หรือบุคลากรทาง

การศึกษา ได�รับความรู�

เพิ่มจากการนําผลการ

เรียนและการสอนใน

ชั้นเรียนสูF

กระบวนการวิจัย อัน

ประกอบด�วย การ

พัฒนาสื่อเพื่อการสอน 

ขั้นตอนการพัฒนาสื่อ

การวิเคราะห�เนื้อหา

บทเรียนเพื่อการพัฒนา

สื่อการออกแบบ

ขั้นตอนการเรียนรู� 

และการออกแบบสื่อ

การเขียนแบบประเมิน

และการวิเคราะห�แบบ

ประเมินขั้นตอนการ

พัฒนาสื่อแบบงานวิจัย

หลักการเขียนบทความ

วิจัยเพื่อนําเสนอหรือ

8. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน  

    การ

ประสานงาน

กับหนFวยงาน

และการนํา

นักศึกษาไป

นําเสนอได�ใน

จํานวนจํากัด  

9. 

ข�อเสนอแนะ

ควรจัดสรร

รถบัสของ

มหาวิทยาลั

ย หรือ

งบประมาณ

เพิ่มในสFวนนี้  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ตีพิมพ� การเขียน

นําเสนอผลงานและ

การเลือกแหลFง

นําเสนอ 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 13 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลยัเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู�ตามสภาพจริงเพื่อสFงเสริมความสามารถในการแก�โจทย�ปcญหาคณติศาสตร� ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาใน จ.เพชรบุรี (50,000) คณะครุศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่1 3 และ 4 

กิจกรรม พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการเรียนรู�ตามสภาพ
จริงเพื่อสFงเสริมความสามารถในการแก�
โจทย�ปcญหาคณิตศาสตร� ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาใน จ.เพชรบุรี 
วัตถุประสงค�ของโครงการ 
1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการเรียนรู�ตามสภาพ
จริง เพื่อสFงเสริมความสามารถในการแก�
โจทย�ปcญหาคณิตศาสตร� 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรู�ตามสภาพจริง โดยมี
วัตถุประสงค�ยFอยดังนี้ 
    2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแก�โจทย�ปcญหาคณิตศาสตร�กFอน
และหลังทดลองของนักเรียนที่เรียนด�วย
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรู�ตามสภาพจริง 
    2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแก�โจทย�ปcญหาคณิตศาสตร�ของ
นักเรียนที่เรียนด�วยกระบวนการเรียน
การสอนตามแนวคิดการเรียนรู�ตาม
สภาพจริง กับนักเรียนที่เรียนด�วย
กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ 
หลังการทดลองใช�กระบวนการเรียนการ

เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)  

กระบวนการเรียน

การสอนตาม

แนวคิดการเรียนรู�

ตามสภาพจริง เพื่อ

สFงเสริม

ความสามารถใน

การแก�โจทย�ปcญหา

คณิตศาสตร� 

เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)  

ความสามารถใน

การแก�โจทย�ปcญหา

คณิตศาสตร�ของ

นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา 

ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

- กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 

จํานวน 1 กระบวนการ 

เชิงคุณภาพ 

-ความสามารถในการแก�โจทย�ปcญหา

คณิตศาสตร� ไมFน�อยกวFาร�อยละ 80 

เชิงเวลา 

- กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ไมFน�อยกวFาร�อยละ 80 

เชิงงบประมาณ 

- คFาใช�จFายของกิจกรรมเปJนไปตามที่ได�รับ

อนุมัติ จํานวน 50,000 บาท 

 

งบประมาณ ได�รับจัดสรร  50,000   บาท 

เบิกจFายจริง   20,000 (งวดที่ 1)  คงเหลือ 

30,000    .บาท 

50,000.00 20,000.00 ผลการดําเนินงาน 

การดําเนินงานที่ผFานมา (แสดงตาราง

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงานวิจัยที่ได�ระบุไว�ในสัญญากับงานวิจัย

ที่ได�ดําเนินการจริงในรูปของแผนการ

ดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วFา

มีกิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติตามลําดับอยFางไร) 

 

โครงการวิจัยที่จะทําตFอไป 

    1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตาม

แนวคิดการเรียนรู�ตามสภาพจริง เพื่อสFงเสริม

ความสามารถในการแก�โจทย�ปcญหา

คณิตศาสตร� ให�มีความสมบูรณ�ตามคําแนะนํา

ของผู�ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 

   2) ศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการเรียน

การสอนตามแนวคิดการเรียนรู�ตามสภาพจริง 

โดยเปรียบเทียบความสามารถในการแก�โจทย�

ปcญหาคณิตศาสตร�กFอนและหลังทดลองของ

นักเรียนที่เรียนด�วยกระบวนการเรียนการสอน

ตามแนวคิดการเรียนรู�ตามสภาพจริง และ

เปรียบเทียบความสามารถในการแก�โจทย�

ปcญหาคณิตศาสตร�ของนักเรียนที่เรียนด�วย

กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการ

เรียนรู�ตามสภาพจริง กับนักเรียนที่เรียนด�วย

องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

1. องค�ความรู�เกี่ยวกับ

มโนทัศน�สําคัญของ

หลักการแนวคิดการ

เรียนรู�ตามสภาพจริง 

2. องค�ประกอบของ

ความสามารถในการ

แก�โจทย�ปcญหา

คณิตศาสตร� 

3. ขั้นตอนการพัฒนา

รูปแบบกระบวนการ

เรียนการสอน 

4.  แนวทางของ

ขั้นตอนในกระบวนการ

เรียนการสอนตาม

แนวคิดการเรียนรู�ตาม

สภาพจริง เพื่อสFงเสริม

ความสามารถในการ

แก�โจทย�ปcญหา

คณิตศาสตร�ที่

ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

1. มีงานที่

เปJนไปตามแผน

งานวิจัย คือ 

การพัฒนา

กระบวนการ

เรียนการสอน

ตามแนวคิด

การเรียนรู�ตาม

สภาพจริง เพื่อ

สFงเสริม

ความสามารถ

ในการแก�โจทย�

ปcญหา

คณิตศาสตร� 

2. มีงานที่ไมF

เปJนไปตามแผน

งานวิจัย คือ 

การตรวจสอบ

จาก

ผู�ทรงคุณวุฒิใน

การพิจารณา

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

สอน กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ หลังการ

ทดลองใช�กระบวนการเรียนการสอน 

พัฒนาขึ้น ขั้นตอนของ

กระบวนการ

เรียนการสอน

ตามแนวคิด

การเรียนรู�ตาม

สภาพจริง เพื่อ

สFงเสริม

ความสามารถ

ในการแก�โจทย�

ปcญหา

คณิตศาสตร� 

เนื่องจาก อยูF

ในชFวง

สถานการณ�

การแพรFระ

บวนของเชื้อ

ไวรัส Covid – 

19 จึงทําให�ไมF

สามารถจัด

ประชุมแบบ

เผชิญหน�าเพื่อ

หาข�อสรุปใน

การพัฒนา

รูปแบบของ

กระบวนการ

เรียนการสอน

ได� จึงต�องใช�

ระบบออนไลน�

ในการประชุม

และการ

พิจารณา

ขั้นตอนของ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

กระบวนการ

เรียนการสอน 

จึงทําให�เกิด

ความลFาช�า

เกิดขึ้นและได�มี

การ

เปลี่ยนแปลง/

แก�ไขการศึกษา

วิจัย โดย 

ปรับเปลี่ยน

กระบวนการ

ของการ

ตรวจสอบ

ความเหมาะสม

และการระดม

ความคิดของ

กระบวนการ

เรียนการสอน

จาก

ผู�ทรงคุณวุฒิ

จากการจัด

ประชุมเปJนการ

ประชุม

ออนไลน� 
 

          

กิจกรรมที่ 2 การใช�น้ําหมักชีวภาพทดแทนสารละลายมาตรฐานอนินทรีย�ในการผลิตผักไฮโดรโพนิกส�กับการเรยีนการสอนและการบริการทางวิชาการแกFสังคม (15,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่4 การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
2. โครงการหลัก 28. โครงการวิจัยตาม
พันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาลัยสีเขียว,  

  7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

1. จํานวนผู�เข�ารFวมกิจกรรม คFาเปLาหมาย 50 

คน ผลการดําเนินงาน  50 คน 

15,000.00   8. ผลการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินการ จะจัดกิจกรรมบูรณาการ

งานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการให�กับโรงเรียนในเขตอําเภอบ�านแหลม  

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

1. สถานการ

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

มหาลัยดิจิทัล, การเรียนการสอน) 
3. โครงการ/กิจกรรม การใช�น้ําหมัก
ชีวภาพทดแทนสารละลายมาตรฐานอนิ
นทรีย�ในการผลิตผักไฮโดรโพนิกส�กับ
การเรียนการสอนและการบริการทาง
วิชาการแกFสังคม 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อนําองค�ความรู�จากการวิจัย
บูรณาการสูFการเรียนการสอนและการ
บริการทางวิชาการแกFสังคม 
 2. เพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�และ
สามารถพัฒนาไปสูFงานวิจัยของ
นักศึกษาเอง 

2. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับ

งานวิจัยคFาเปLาหมาย 1 วิชา ผลการ

ดําเนินงาน 1 วิชา 

3. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแกFสังคมคFา

เปLาหมาย 1 กิจกรรม  ผลการดําเนินงาน 2 

กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

1. ผู�เข�ารFวมกิจกรรมได�รับความรู�/ความเข�าใจ

คFาเปLาหมายร�อยละ 80ผลการดําเนินงาน 

มากกวFาร�อยละ 80 

2. ความพึงพอใจของผู�เข�ารFวมกิจกรรมคFา

เปLาหมายร�อยละ 80ผลการดําเนินงาน 

มากกวFาร�อยละ 80  

3. ผู�เข�ารFวมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน�

คFาเปLาหมายร�อยละ 80ผลการดําเนินงาน 

มากกวFาร�อยละ 80 

(โรงเรียนวัดบางลําภู) อําเภอบ�านแหลม และ

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง อําเภอเมือง

เพชรบุรี โดยมีการลงพื้นที่ประสานงานเพื่อจัด

กิจกรรมกับทั้ง 2 โรงเรียน และได�เริ่มจัด

กิจกรรมให�กับนักเรียนโรงเรียนวัดพระทรง 

ตลอดทั้งภาคการศึกษาที่ 2 และเสร็จสิ้น

กิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ� 2563 นักเรียนได�

ใช�โครงการนี้เปJนสFวนหนึ่งของโครงการลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู� น�อมนําหลักเศรษบกิจ

พอเพียงมาใช� มีการดําเนินกิจกรรมอยFาง

ตFอเนื่อง สําหรับที่โรงเรียนวัดบางลําภู ยังไมFได�

เริ่มกิจกรรม เนื่องจากเกิดการแพรFระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนFา นอกจากนี้ ยังได�นํานักศึกษา

ในรายวิชา การปลูกพืชไร�ดิน รFวมกิจกรรมโดย

จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่โรงเรียนปtาเด็ง

วิทยาในวันเป�ดโลกกิจกรรมด�วย 

 งานวิจัย: ผลของน้ําหมักชีวภาพรFวมกับขี้แดด

นาเกลือตFอการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิต

ของผักกาดขาวพันธุ�โตเกียวเบเกนFา ในระบบ

ไฮโดรโพนิกส�  

 รายวิชาที่บูรณาการ: การปลูกพืชไร�ดิน 

 กิจกรรมบริการวิชาการแกFสังคม: โรงเรียนวัด

พระทรง, โรงเรียนปtาเด็งวิทยา  

การระบาดของ

โรค COVID-19 

ทําให�ต�อง

รวบรวมการจัด

กิจกรรมให�

เสร็จเร็วขึ้น 

2. การทํา

กิจกรรมในเขต

พื้นที่อําเภอ

เมือง ทําให�ไมF

สามารถ

เบิกจFายคFา

เดินทาง หรือ 

คFาเบี้ยเลี้ยงได� 

 

กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปนมกล�วยหอมทองปรุงแตFงรสเพื่อสุขภาพ (15,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

      เนื่องด�วยสถานการณ�โควิด-19 จึงไมFสามารถดําเนิน

กิจกรรมได� เพราะกิจกรรมที่ต�องการมีอบรม 

   

กิจกรรมที่ 4 การบูรณาการงานวิจัย "การพัฒนาผลติภณัฑ�ขนมอาลวัสมุนไพรตามแนวคิดเศรษฐกิจสร�างสรรค�" บูรณาการการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเฉพาะหนFวยวิศวกรรมอาหาร (6,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร /ดาํเนินการไตรมาสที่ 3 

1. กิจกรรม การบูรณาการงานวิจัย 
“การพัฒนาผลิตภัณฑ�ขนมอาลัว
สมุนไพรตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร�างสรรค�” บูรณาการการจัดการเรียน

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)  

นักศึกษาสามารถ

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) .

นักศึกษามีทักษะใน

4. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

1.  จํานวนงานวิจัยที่มีการบูรณาการการการ

เรียนการสอน 1 เรื่อง ผลการดําเนินงาน 1 

6,000.00   5. ผลการดําเนินงาน 

ได� นําผลงานวิจัยมาบูรณาการในวิชา หนFวย

ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหารให�นักศึกษาที่

6. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม  

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

การสอนในรายวิชาปฏิบัติการเฉพาะ
หนFวยวิศวกรรมอาหาร 
2. โครงการวิจัยตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัย (มหาลัยสีเขียว, มหาลัย
ดิจิทัล, การเรียนการสอน) 
3. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1.เพื่อบูรณาการ ผลงานวิจัย ““การ
พัฒนาผลิตภัณฑ�ขนมอาลัวสมุนไพรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร�างสรรค�”กับวิชา 
ปฏิบัติการเฉพาะหนFวยวิศวกรรมอาหาร  
 2. เพื่อให�นักศึกษาเรียนรู�องค�ความรู�
จากชุมชนเรื่องการทําอาลัว  
3.เพื่อให�นักศึกษาสามารถทําอาลัว
สมุนไพรได� และเรียนรู�เครื่องมือในการ
ทําแห�ง 

ทําอาลัวสมุนไพรได� การทําอาลัว

สมุนไพรได� และ

เข�าใจปcจจัยของ

เครื่องมือในการทํา

แห�งที่มีผลตFอ

คุณภาพผลิตภัณฑ� 

 

 

 

เรื่อง 

2. จํานวนนักศึกษา  13 คน  ผลการ

ดําเนินงาน  นําผลงานวิจัยมาบูรณาการใน

วิชา หนFวยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหารให�

นักศึกษาที่เรียนจํานวน 13 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. ความพึงพอใจของผู�เข�ารFวมโครงการ ตFอ

กิจกรรมมากกวFา คFาเปLาหมาย ระดับ 3.51 

ผลการดําเนินงาน  นักศึกษามีความพึงพอใจ

ที่ได�เข�ารFวมโครงการ ระดับ 4.5 

เรียนจํานวน 13 คน การนําสมุนไพร มาใช�

ในขนมหวานและ

การศึกษาผลของวิธี

อบแห�งตFอคุณภาพ

อาลัว ทั้งด�าน

กระบวนการผลิตและ

คุณภาพผลิตภัณฑ� 

กิจกรรมที่ 9 การบูรณาการการเรยีนการสอนกับงานวิจัยเรื่อง การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการการทFองที่ยวของสมาชิกชุมชนตําบลบ�านในดง อําเภอทFายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสFงเริมการทFองเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ�านในดง (10,000) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

1.โครงการ/กิจกรรม การบูรณาการ
เรียนการสอนกับงานวิจัยเรื่อง การ
ยกระดับขีดความสามารถในการจัดการ
ทFองเที่ยวของสมาชิกชุมชนตําบลบ�าน
ในดง อําเภอทFายาง จังหวัดเพชรบุรี 
เพื่อสFงเสริมการทFองเที่ยวชุมชนสราญ
วิถีของดีบ�านในดง 
2.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อบูรณาการผลการวิจัยเรื่อง การ
ยกระดับขีดความสามารถในการจัดการ
ทFองเที่ยวของสมาชิกชุมชนตําบลบ�าน
ในดง อําเภอทFายาง จังหวัดเพชรบุรี 
เพื่อสFงเสริมการทFองเที่ยวชุมชนสราญ
วิถีของดีบ�านในดงกับรายวิชาในการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร� 

3. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

จํานวนสื่อ/ 

ผลิตภัณฑ�สFงเสริม

การทFองเที่ยว  

4. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

นักศึกษาสามารถ

ประยุกต�ใช�ความรู� 

ความคิดอยFาง

สร�างสรรค� 

5. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ                                                      

คFาเปLาหมาย 

เชิงปริมาณ 

จํานวนสื่อ/ ผลิตภัณฑ�สFงเสริมการทFองเที่ยว                 

1 รูปแบบ 

เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาสามารถประยุกต�ใช�ความรู� ความคิด

อยFางสร�างสรรค�          มีคุณภาพอยูFในระดับ

ดีขึ้นไป สามารถนําไปใช�งานได�จริง 

เชิงเวลา  

โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด            

ไตรมาส 3 

เชิงต�นทุน  

คFาใชFจFายในการดําเนินโครงการ           

10,000 บาท 

 

10,000.00 10,000.00 7. ผลการดําเนินงาน การดําเนินงานเสร็จสิ้น

ได�ผลตามวัตถุประสงค� ได�สื่อสFงเสริมการทFอ

เที่ยวตลาดชุมชนและสFงมอบแดFชุมชนเพื่อ

นําไปใช�ประโยชน�เปJนที่เรียบร�อย 

 

8. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

  การพัฒนาต�องเกิด

จากความต�องการของ

ชุมชน และนวัตกรรมที่

ได�ต�องสามารถนําไปใช�

ประโยชน�ได�จริง  

9. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 การระบาด

ของไวรัสโควิด-

19 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

6.งบประมาณ  ได�รับจัดสรร10,000บาท 

เบิกจFายจริง 10,000 คงเหลือ .............-.........

บาท 

กิจกรรมที่ 10 การพัฒนารูปแบบการเรยีนรู�ด�วยทฤษฎีการเรียนรู�แบบการสร�างความรู�นิยมและการเชื่อมโยงความรู�ผFานเทคโนโลยีคลาวด�สําหรับนักศึกษาปรญิญาตรีเพื่อสFงเสรมิการสร�างนวัตกรรมการศึกษา (50,000) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 4 

1. ยุทธศาสตร�ที่  4 ยุทธศาสตร�การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
2. โครงการหลัก โครงการวิจัยตามพันธ
กิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, 
มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การเรียนการสอน) 
  โครงการ/กิจกรรม .การพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู�ด�วยทฤษฎีการเรียนรู�แบบ
การสร�างความรู�นิยมและการเชื่อมโยง
ความรู�ผFานเทคโนโลยีคลาวด�สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีเพื่อสFงเสริมการ
สร�างนวัตกรรมการศึกษา 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อสังเคราะห�กรอบแนวคิดรูปแบบ
การเรียนรู�ด�วยทฤษฎีการเรียนรู�แบบ
การสร�างความรู�นิยมและการเชื่อมโยง
ความรู�ผFานเทคโนโลยีคลาวด�สําหรับ
นักศึกษาสาขาปริญญาตรีเพื่อสFงเสริม
การสร�างนวัตกรรมการศึกษา 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู�ด�วย
ทฤษฎีการเรียนรู�แบบการสร�างความรู�
นิยมและการเชื่อมโยงความรู�ผFาน
เทคโนโลยีคลาวด�สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีเพื่อสFงเสริมการสร�าง
นวัตกรรมการศึกษา 
3. เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู�ด�วย
ทฤษฎีการเรียนรู�แบบการสร�างความรู�
นิยมและการเชื่อมโยงความรู�ผFาน
เทคโนโลยีคลาวด�สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีเพื่อสFงเสริมการสร�าง

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

จํานวนผลงานวิจัย 

/ จํานวนชุด

โครงการวิจัย 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)  

นักศึกษาได�รับการ

สFงเสริมพัฒนา

ทักษะการสร�าง

นวัตกรรมทาง

การศึกษา 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

      1. รูปแบบการเรียนรู�ด�วยทฤษฎีการ

เรียนรู�แบบการสร�างความรู�นิยมและการ

เชื่อมโยงความรู�ผFานเทคโนโลยีคลาวด�สําหรับ

นักศึกษาปริญญาตรีเพื่อสFงเสริมการสร�าง 1 

ชิ้น 

      2. นวัตกรรมการศึกษาไปใช�ในการเรียน

การสอนในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 12 ขิ้น 

 

จํานวนนวัตกรรมสื่อการสอน 

      3. ตีพิมพ�เผยแพรFงานวิจัยในงานประชุม

วิชาการระดับชาติ 3 ฉบับ (บทความ) 

      4. ตีพิมพ�เผยแพรFงานวิจัยในวารสารทาง

วิชาการอยFางน�อยในระดับชาติ TCI กลุFมที่ 2 

1 ฉบับ  

7.2 เชิงคุณภาพ 

    1. ความพึงพอใจที่มีตFอรูปแบบการเรียนรู�

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไมFน�อยกวFา 3.5 

    2. ผลงานวิจัยได�รับการนําไปใช�ประโยชน� 

อยFางน�อย 1 หนFวยงาน 

บรรลุเปLาหมายร�อยละ 50 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 50,000 บาท 

เบิกจFายจริง 20,000 คงเหลือ    30,000  

บาท 

50,000.00 20,000.00 9. ผลการดําเนินงาน 

 ได�รูปแบบจํานวน 1 รูปแบบ ที่ผFานการ

ประเมินผลโดยผู�ทรงคุณวุฒิ  

 ได�ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน 12 

ชิ้นงาน  

  11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 ปcญหาจาก

ภายวิกฤต

COVID-19 

สFงผลกระทบ

ตFอการ

ดําเนินการวิจัย

ในเรื่องของ

เวลา ซึ่งการ

วิจัยยังคง

สามารถ

ดําเนินการวิจัย

ได�แตFทําลFาช�า

ไมFเปJนไปตาม

แผนระยะเวลา

ที่กําหนด  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

นวัตกรรมการศึกษา 
4. เพื่อนํารูปแบบการเรียนรู�ด�วยทฤษฎี
การเรียนรู�แบบการสร�างความรู�นิยม
และการเชื่อมโยงความรู�ผFานเทคโนโลยี
คลาวด�สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อ
สFงเสริมการสร�างนวัตกรรมการศึกษาไป
ใช�ในการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 
5. เพื่อประเมินทักษะด�านการเรียนรู�
และนวัตกรรมของนักศึกษาที่เรียนผFาน
การเรียนรู�ด�วยทฤษฎีการเรียนรู�แบบ
การสร�างความรู�นิยมและการเชื่อมโยง
ความรู�ผFานเทคโนโลยีคลาวด�สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีเพื่อสFงเสริมการ
สร�างนวัตกรรมการศึกษา 
กิจกรรมที่ 12 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชตFอการขยายพันธุ�เอื้องทองในหลอดทดลอง กับการเรียนการสอนในรายวิชาอนุกรมวิธานพืช (6,000) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 
      ขอขยายเวลา เนื่องจากตดิสถานการณ�โควิด 19    

กิจกรรมที่ 13 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง องค�ประกอบทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารของข�าวพื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรีบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา ชีววิทยาของเซลล� (6,000) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 
      ขอขยายเวลา เนื่องจากตดิสถานการณ�โควิด 19    

กิจกรรมที่ 14 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การใช�เครื่องหมายบาร�โค�ดดีเอ็นเอในการจําแนกชนิดของตาล บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาของเซลล� (6,000) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 
      ขอขยายเวลา เนื่องจากตดิสถานการณ�โควิด 19    

กิจกรรมที่ 15 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง พรรณไม�น้ําในสวนพฤกษศาสตร�เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา 2 (6,000) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 
      ขอขยายเวลา เนื่องจากตดิสถานการณ�โควิด 19    

กิจกรรมที่ 16 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแมลงภาหะถFายละอองเรณูของตาลกับการเรยีนการสอนในรายวิชาสตัววิทยา (6,000) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

      ขอขยายเวลา เนื่องจากตดิสถานการณ�โควิด 19    

กิจกรรมที่ 17 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความผันแปรในสFวน 5 upstreamของยีนมัยโอสแตตินในกระบือปลักไทย (Bubalus bubalis) บูรณาการกับการเรยีนการสอนในรายวิชาสัตววิทย� (6,000) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

      ขอขยายเวลา เนื่องจากตดิสถานการณ�โควิด 19    

กิจกรรมที่ 18 การบูรณาการวิจัยกับศูนย�วัฒนธรรมไทยทรงดําเพชรบุรี (10,000) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

      ขอขยายเวลา เนื่องจากตดิสถานการณ�โควิด 19    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 21 การพัฒนาเส�นทางการทFองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยพลดัถิ่นในสิงขร-ตะนาวศรีและมะริด (100,000.00) คณะครุศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2 และ 4 

กิจกรรม การพัฒนาเส�นทางการ
ทFองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคน
ไทยพลัดถิ่นในสิงขร-ตะนาวศรีและ
มะริด 
วัตถุประสงค� 
1. การศึกษาศักยภาพของแหลFง
ทFองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคน
ไทยพลัดถิ่นในสิงขร-ตะนาวศรีและ
มะริด 
2. การพัฒนาเส�นทางทFองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนคนไทยพลัดถิ่นใน
สิงขร-ตะนาวศรีและมะริด 

เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)  

- เส�นทางทFองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของ

ชุมชนคนไทยพลัด

ถิ่นในสิงขร-ตะนาว

ศรีและมะริด 

เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)  

- ชุมชนในเส�นทาง

ทFองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของ

ชุมชนคนไทยพลัด

ถิ่นฯ มีรายได�จาก

การทFองเที่ยว 

ตัวชี้วัด เปLาหมาย 

และผลการ

ดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

- มีเส�นทางการทFองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

ชุมชนคนไทยพลัดถิ่นในสิงขร-ตะนาวศรีและ

มะริด จํานวน 1 เส�นทาง 

 

เชิงคุณภาพ 

- ความพึงพอใจของนักทFองเที่ยวตFอแหลFง

ทFองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยพลัด

ถิ่นในสิงขร-ตะนาวศรีและมะริดในระดับมาก-

มากที่สุด คิดเปJนร�อยละ 80 

 

เชิงเวลา 

- มีการดําเนินการได�ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

เชิงงบประมาณ 

- 100,000 

 

งบประมาณ   

ได�รับจัดสรร 100,000 บาท เบิกจFายจริง 

40,000  บาท คงเหลือ  60,000 บาท 

100,000.0

0 

40,000.00 ผลการดําเนินงาน 

- ได�ดําเนินการศึกษาศักยภาพของแหลFง

ทFองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยพลัด

ถิ่นในสิงขร-ตะนาวศรีและมะริด และได�มีการ

พัฒนาเส�นทางทFองเที่ยวของชุมชนคนไทยพลัด

ถิ่นในสิงขร-ตะนาวศรีและมะริดเรียบร�อยแล�ว 

และกําลังวิเคราะห�ข�อมูลเพื่อจัดทํารายงาน

ผลการวิจัย 

องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

- ศักยภาพของแหลFง

ทFองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของชุมชน

คนไทยพลัดถิ่นใน

สิงขร-ตะนาวศรีและ

มะริด พบวFา มีชุมชน

คนไทยพลัดถิ่นจํานวน 

14 ชุมชน และได�

จัดเปJนเส�นทาง

ทFองเที่ยว 1 เส�นทาง 

เรียกวFา “เส�นทาง

ทFองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของชุมชน

ไทยพลัดถิ่นสิงขร-

ตะนาวศรี” โดยใช�

เวลา 2  

    

กิจกรรมที่ 22 การเพิ่มมูลคFาเนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้งทางการประมงสูFการผลิตอาหารเลี้ยงปูม�า (100,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 

1. ชื่อโครงการวิจัย  
การเพิ่มมูลคFาเนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้ง
ทางการประมงสูFการผลิตอาหารเลี้ยงปู
ม�า 
          Added value of shellfish 
flesh from fishery waste to 
produce blue swimming crab  
          (Portunus pelagicus) feed 
2. ชื่อผู�วิจัย  นางสาวทิพย�สุดา ชงัดเวช  
3. หนFวยงานที่สังกัด คณะ

 8.1 วัตถุประสงค�

ของแผนงานวิจัย/

โครงการวิจัย  

      เพื่อนําเนื้อ

หอยจากเศษเหลือ

ทิ้งทางการประมง 

มาเปJนวัตถุดิบ

แหลFงโปรตีน และ

หาระดับที่

        8.1 การดําเนินงานที่ผFานมา (แสดงตาราง

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงานวิจัยที่ได�ระบุไว�ในสัญญากับงานวิจัย

ที่ได�ดําเนินการจริงในรูปของแผนการ

ดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วFา

มีกิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติตามลําดับอยFางไร) 

 วัตถุประสงค�ของแผนงานวิจัย  วัตถุประสงค�

ของแผนงานวิจัยที่แล�วเสร็จ 

 เพื่อศึกษาถึงความเปJนไปได�ของการใช�เนื้อหอย

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

เทคโนโลยีการเกษตร  
หมายเลขโทรศัพท� 084 111 4579  e-
mail boat0309@windowslive.com  
4. ผู�รFวมวิจัย จํานวน 1 คน ได�แกF 
        4.1 ชื่อ ผศ.ดร. รุFงกานต� กล�า
หาญ  สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
5. ได�รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
จํานวนเงิน 100,000 บาท 
6. ระยะเวลาทําการวิจัย  1  ป
 เริ่ม
สัญญาวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2563  
7. ประเภทของการวิจัย 
ð การวิจัยพื้นฐาน     ð   การวิจัย
ประยุกต�      ð   งานวิจัยเชิงปฏิบัติ     
ð  อื่น ๆ…………………….. 
8. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน
ความก�าวหน�าของการวิจัย 

เหมาะสมในการ

ทดแทนแหลFง

โปรตีนหลักสําหรับ

การผลิตอาหาร

เลี้ยงปูม�า เพื่อเปJน

การนําเศษเหลือทิ้ง

จากการประมงมา

ใช�ให�เกิดประโยชน� 

และเปJนแนวทางใน

การลดต�นทุนการ

ผลิต ตลอดจนเปJน

แนวทางในการ

พัฒนาการผลิต

อาหารเลี้ยงปูม�าเชิง

พาณิชย�ตFอไป 

จากเศษเหลือทิ้งทางการประมงในการผลิต

อาหารปูม�า  - มีความเปJนไปได�ในการนําเนื้อ

หอยจากเศษเหลือทิ้งทางการประมงมาผลิต

เปJนอาหารปูม�าแบบเม็ดจมสําเร็จรูป  

เพื่อศึกษาระดับที่เหมาะสมของการใช�เนื้อหอย

จากเศษเหลือทิ้งทางการประมงทดแทนแหลFง

โปรตีนในการผลิตอาหารเลี้ยงปูม�า - ได�ระดับที่

เหมาะสมของการใช�เนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้ง

ทางการประมงทดแทนแหลFงโปรตีนในการผลิต

อาหารเลี้ยงปูม�า 

เพื่อเพิ่มมูลคFาเศษเหลือทิ้งทางการประมง - 

เนื้อหอยเศษเหลือทิ้งจากการประมงมี

มูลคFาเพิ่มขึ้น เชFน มีเกษตรกรผู�เลี้ยงสัตว�น้ํา

นําไปเปJนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว�น้ํา 

หรือนําไปให�สัตว�น้ํากินโดยตรง 

ð  ได�ดําเนินงานตามแผนที่วางไว�  ð  ไมF

สามารถดําเนินงานตามแผนที่วางไว�  

 

 ขณะนี้งานวิจัยได�ดําเนินไปแล�วประมาณ (ร�อย

ละ) 50 ของงานทั้งหมด 

 8.1.1 มีงานที่เปJนไปตามแผนงานวิจัย คือ  

             - ได�เนื้อหอยเศษเหลือทิ้งจากการ

ประมงถูกนํามาใช�ประโยชน�/เพิ่มมูลคFา โดย

การเปJนวัตถุดิบในการผลิตอาหารเลี้ยงปูม�า 

(เอกสารแนบที่ 1) 

             - นําเนื้อหอยเศษเหลือทิ้งจากการ

ทําประมง มาเปJนวัตถุดิบในการผลิตอาหาร

เลี้ยงปูม�า และได�ผลิตอาหารเลี้ยงปูม�าสําหรับ

การดําเนินงานวิจัย (เอกสารแนบที่ 2)  

             - จัดทําระบบเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียน 

(คอนโด) (เอกสารแนบที่ 3) 

   - นําอาหารทดลองแตFละชุดการทดลองสFง



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ตรวจวิเคราะห�โภชนาการ ณ สาขาวิชาสัตว

ศาสตร� คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

(อยูFระหวFางรอผลการวิเคราะห�) 

   - ปูม�ายอมรับอาหารเม็ดจมสําเร็จรูปที่ใช�ใน

การศึกษาวิจัย (เอกสารแนบที่ 4) 

 8.1.2 มีงานที่ไมFเปJนไปตามแผนงานวิจัย  

             การดําเนินงานไมFเปJนไปตาม

ระยะเวลาที่กําหนด   

         เนื่องจาก  

- สถานการณ�วิกฤตการณ�จากโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ทําให�ไมFสามารถเข�ามา

ดําเนินงานในชFวง 26 มีนาคม –  30 เมษายน 

2563 ภายในมหาวิทยาลัย ฯ ได� และไมF

สามารถสFงอาหารทดลองไปวิเคราะห�

โภชนาการอยFางละเอียดได�   

         ได�มีการเปลี่ยนแปลง/แก�ไขการศึกษา

วิจัย โดย  

                  - จัดเตรียมอุปกรณ�เพื่อจัดทํา

ระบบการเลี้ยงที่บ�าน ประสานงานกับ

ชาวประมงในการรวบรวมหอยและเนื้อหอย

เศษเหลือทิ้งจากการประมงและเมื่อได�เนื้อหอย

มา นํามาแชFแข็งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา  

                  - มีการวิเคราะห�โภชนาการแบบ

งFาย เพื่อให�สามารถคํานวณปริมาณเนื้อหอย

เศษเหลือทิ้งจากการประมงที่จะใสFเปJนวัตถุดิบ

อาหารเลี้ยงปูม�า 

8.2 คําชี้แจงเกี่ยวกับปcญหาและ/หรืออุปสรรค 

(ถ�ามี) – 

 8.3 ระบุรายละเอียดที่ได�แก�ไขปรับปรุงตาม

ข�อเสนอแนะของผู�ประเมิน (ถ�ามี) -   

 8.4 งบประมาณที่ได�ใช�จFายไปแล�วนับตั้งแตF



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

เริ่มทําการวิจัยเปJนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

 8.5 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะ

ทําตFอไป  

      - ดําเนินการทดลองเพื่อทราบอัตราการ

เจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการลอก

คราบ  

 อัตราการแลกเนื้อของปูม�า  

      - เมื่อสิ้นสุดการทดลอง จะดําเนินการสFง

ตัวอยFางปูม�าวิเคราะห�โภชนาการ เพื่อทราบ 

โปรตีนที่เพิ่มขึ้นใน 

ปูม�า และวิเคราะห�ผลการทดลอง 

      - ดําเนินการจัดทํารูปเลFมรายงาน และ

หรือสFงการเผยแพรFงานวิจัย 

8.6 แผนการสFง (รFาง) เลFมงานวิจัย  

 ð สFง (รFาง) เลFมงานวิจัยแล�ว เมื่อวันที่ 

 ð คาดวFาจะสFง (รFาง) เลFมงานวิจัย ในวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2563  

8.7 แผนการสFงการเผยแพรFผลงานวิจัย  

 ð ได�รับหนังสือตอบรับ/ผFานการเผยแพรF

ผลงานวิจัยแล�ว เมื่อวันที่ 

 ð คาดวFาจะสFงเผยแพรFผลงานวิจัย ในวันที่ 15 

ตุลาคม 2563 

กิจกรรมที่ 25 การพัฒนาสื่อสร�างเสรมิสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุตําบลสมอพลือ อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี (50,000.00) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 

1.โครงการ/กิจกรรม   การพัฒนาสื่อ
สร�างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู�สูงอายุตําบลสมอพลือ อําเภอ
บ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
2.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม  
         2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
เป�ดรับขFาวสาร ปcญหาด�านโรคและ
พฤติกรรมอันเสี่ยงตFอการเกิดการ

 

3. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) สื่อ

สร�างเสริมสุขภาพที่

พัฒนาจากการวิจัย

สามารถนําไปใช�

งานได�จริง 

4.ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

  ตัวชี้วัดความสําเร็จ       คFาเปLาหมาย 

เชิงปริมาณ  

 จํานวนสื่อสFงเสริมสุขภาพ       1 ชุด 

เชิงคุณภาพ 

ผู�สูงอายุตําบลสมอพลือสามารถนําสื่อที่

พัฒนาจากการวิจัยไปใช�เปJนแนวทางในการ

ดูแลสุขภาพ     สามารถนําไปใช�งานได�จริง 

50,000.00 50,000.00 6.ผลการดําเนินงาน ประเมินสื่อสร�างเสริม

สุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู�สูงอายุ ตําบลสมอพลือ อําเภอบ�านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี สรุปและจัดทําเลFมวิจัย 

 

7. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

  การพัฒนาต�องเกิด

จากความต�องการของ

ชุมชน และนวัตกรรมที่

ได�ต�องสามารถนําไปใช�

8. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

การระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

เจ็บปtวยในชีวิตประจําวันของผู�สูงอายุ 
ตําบลสมอพลือ อําเภอบ�านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 
  2.2 เพื่อพัฒนาสื่อสร�างเสริมสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู�สูงอายุ 
ตําบลสมอพลือ อําเภอบ�านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 
  2.3 เพื่อประเมินสื่อสร�างเสริมสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู�สูงอายุ 
ตําบลสมอพลือ อําเภอบ�านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 

เชิงเวลา  

โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด              

มีนาคม 2564 

เชิงต�นทุน  

คFาใชFจFายในการดําเนินโครงการ     50,000 

บาท 

 

5.งบประมาณ  ได�รับจัดสรร50,000บาท 

เบิกจFายจริง 50,000 คงเหลือเบิกจFายงวดที่ 

2- 3  

ประโยชน�ได�จริง  

กิจกรรมที่ 26 การพัฒนาผลิตภัณฑ�ผงโรยข�าว (ฟูริคาเกะ) เสรมิสาหรFายพวงองุFน เพื่อสุขภาพ (100,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 

1. กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ�ผงโรย
ข�าวปลา(ฟูริคาเกะ)เสริมสาหรFายพวง
องุFน (Caolerpalentillifera J. 
Agardh) 
2. โครงการวิจัยตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัย (มหาลัยสีเขียว, มหาลัย
ดิจิทัล, การเรียนการสอน) 
3. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการ
ผลิตผงโรยข�าวปลาเสริมสาหรFายพวง
องุFน 
 2. เพื่อทดสอบการยอมรับของผู�บริโภค
ตFอผลิตภัณฑ�ผงโรยข�าว 
 3. เพื่อศึกษาคุณคFาทางโภชนาการของ
ผงโรยข�าวปลาเสริมสาหรFายพวงองุFน 

4. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output)......ได�

สูตรและ

กระบวนการผลิต

ผงโรยข�าวปลาเสริม

สาหรFายพวงองุFน 

5. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) ........

มีผู�ประกอบการนํา

สูตรผลโรยข�าวไป

ผลิตเชิงการค�า 1 

ราย 

      6. ผลการดําเนินงาน 

    เริ่มทํางานวิจัยไปร�อยละ 70 เหลือ การ

ทดสอบผู�บริโภค 100 คน และการสFงตัวอยFาง

ไปวิเคราะห� คุณคFา ทางโภชนาการ 

7. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

 สูตรและกระบวนการ

ผลิตผงโรยข�าวปลา

เสริมสาหรFายพวงองุFน 

8. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 ติดปcญหาการ

ป�ด

มหาวิทยาลัย

เนื่องจาการ

แพรFระบาด

ของ โรค โค

วิด-19  จึงทํา

ให�งานวิจัย

ลFาช�า  

  

กิจกรรมที่ 28 การเปรียบเทียบผลระหวFางการใช�ครมีผสมสารสกัดงวงตาลตัวผู�และการใช�ครีมผสมสารสกัดงวงตาลตัวผู�รFวมกับการนวดราชสํานักในผู�ปtาวยข�อเขFาเสื่อม (70,000.00) คณะพยาบาลศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 

1. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
    1.1 เพื่อเปJนการศึกษาลักษณะทาง
กายภาพและเคมีของงวงตาลตัวผู� 
    1.2  เพื่อเปJนการตั้งตํารับครีม 

2. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)   

    2.1 ทราบ

3. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)  

4. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

- เปLาหมาย ได�สารสกัดงวงตาลตัวผู�ที่ทราบ

70,000.00 28,000.00 6. ผลการดําเนินงาน 

     จากการสกัดสารสําคัญจากงวงตาลตัวผู�

ด�วยตัวทําละลายเอทานอลตามขั้นตอนการทํา

 7. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

8. ปcญหาและ

อุปสรรค  

     - เนื่องจาก

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ประเมินลักษณะทางกายภาพและเคมี
ของครีมผสมสารสกัดงวงตาลตัวผู� 
    1.3  เพื่อเปรียบเทียบระดับความ
เจ็บปวดและความสามารถในการทํา
กิจกรรมตFางๆระหวFางกลุFมอาสาสมัครที่
ใช�ครีมผสมสารสกัดงวงตาลตัวผู�และ
กลุFมที่ใช�ครีมผสมสารสกัดงวงตาลตัวผู�
รFวมกับการนวดราชสํานัก 

ปริมาณสารสําคัญที่

อยูFในสารสกัดงวง

ตาลตัวผู�ที่สกัดด�วย

เอทานอลสําหรับ

ควบคุมคุณภาพ

สารสกัด 

    2.2 ได�ครีมผสม

สารสกัดงวงตาลตัว

ผู�ที่มีลักษณะทาง

กายภาพ ทางเคมี

และมีความคง

สภาพที่ดี 

    2.3 ความ

ปลอดภัยของครีม

ผสมสารสกัดงวง

ตาลตัวผู�ใน

อาสาสมัครสุขภาพ

ดี 

    2.4 ผลของการ

ใช�ครีมผสมสารสกัด

งวงตาลตัวผู�และ

การใช�ครีมรFวมกับ

การนวดแบบราช

สํานักในผู�ปtวยข�อ

เขFาเสื่อม 

 3.1 ครีมผสมสาร

สกัดงวงตาลตัวผู� 

 3.2 ได�ทราบถึงผล

ของการใช�ครีมผสม

สารสกัดงวงตาลตัว

ผู�เปรียบเทียบกับ

การใช�ครีมรFวมกับ

การนวดแบบราช

สํานัก 

ปริมาณสารสําคัญและได�ครีมผสมสารสกัด

งวงตาลตัวผู�ที่มีคุณภาพสามารถนํามาตFอยอด

งานวิจัยได�  ผลการดําเนินงาน ได�สารสกัด

จากงวงตาลตัวผู�ที่ใช�เอาทานอลเปJนตัวทํา

ละลาย 

เชิงคุณภาพ 

- เปLาหมาย ได�ข�อมูลของสารสําคัญที่อยูFใน

สารสกัดจากงวงตาลตัวผู� ผลการดําเนินงาน  

ทราบถึงปริมาณสารสําคัญที่อยูFในสารสกัด

งวงตาลตัวผู� 

เชิงเวลา 

-มีนาคม – มิถุนายน ผลการดําเนินงาน 

มีนาคม – มิถุนายน 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 70,000 บาท 

เบิกจFายจริง 28,000 บาท คงเหลือ  42,000  

บาท 

วิจัย พบวFาสารสกัดที่ได�มีสีน้ําตาลเข�ม เปJนผลึก

เหนียว โดยทําการสกัดซ้ํา 3 ครั้ง และได�แบFง

สารสกัดไปทดสอบหาปริมาณสารสําคัญโดยใช�

เทคนิค HPLC พบวFาสารสกัดงวงตาลตัวผู�พบ 

peak ที่ Retention time ตFางๆ โดยได�

ตรวจสอบกับข�อมูลของสารตFางๆที่มีอยูFใน 

Data base 

กิจกรรม 

    จากการดําเนินงาน

โครงการทําให�ได�ทราบ

ถึงลักษณะทาง

กายภาพและลักษณะ

ทางเคมีของสารสกัด

งวงตาลตัวผู� เพื่อที่จะ

ได�นําข�อมูลไปใช�

ควบคุมคุณภาพสาร

สกัดตFอไป 

ชFวงเดือน

มีนาคม-

เมษายน เปJน

ชFวงที่เชื้อ 

Covid-19 แพรF

ระบาด ทําให�

ไมFสามารถ

ดําเนินการวิจัย

ได�เต็มเวลา  

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 15 โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ให�ได�รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร และเผยแพรFในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

กิจกรรมที่ 2 วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน� (100,000.00) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-4 

โครงการสนับสนุนการเผยแพรF
ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค� 
3. โครงการ/กิจกรรม วารสารวิชาการ
มนุษยสังคมปริทัศน� 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)   

จัดตีพิมพ�วารสารป


ละ 2 ครั้ง 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)   

วารสารวิชาการมี

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

1 เชิงปริมาณ 

 1. จัดตีพิมพ�วารสารป
ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 250 

เลFมรวมป
ละ 500 เลFม เปLาหมาย 2 ฉบับ/ป
 

100,000.0

0 

56,000.00 9. ผลการดําเนินงาน 

สามารถดําเนินการจัดทําวารสารที่มีมาตรฐาน

ตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ได�จํานวน 2 ฉบับ

ตFอป
 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

ผู�เขียนบางราย

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1 เพื่อเผยแพรFผลงานวิชาการ 
งานวิจัยของคณาจารย�ภายในและ
บุคคลภายนอกในรูปแบบของ
วารสารวิชาการ 
 4.2 เพื่อเผยแพรFองค�ความรู�ที่ได�จาก
งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�สูFสารธารณะ
ในรูปแบบของสื่อออนไลน�  
 4.3 เพื่อให�วารสารเปJนไปตาม
มาตรฐานที่ TCI กําหนด  

มาตรฐานตาม

เกณฑ�มาตรฐานที่ 

TCI 

ผลการดําเนินงาน จัดตีพิมพ�วารสาร 2 ฉบับ 

   2. จํานวนวารสารที่มีมาตรฐานตามเกณฑ�

มาตรฐาน   สกอ. เปLาหมาย 1 ฉบับ ผลการ

ดําเนินงาน 2 ฉบับ 

2. เชิงคุณภาพ 

   วารสารวชิาการมีมาตรฐานตามเกณฑ�

มาตรฐานที่ TCI กําหนดไว� เปLาหมาย ตาม

เกณฑ� ผลการดําเนินงาน มีมาตรฐานตาม

เกณฑ� 

เชิงเวลา  กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด เปLาหมาย 1 ป
การศึกษา ผลการ

ดําเนินงาน  1 ป
การศึกษา 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร  100,000 บาท 

เบิกจFายจริง 56,000 คงเหลือ  44,000 บาท 

ได�องค�ความรู�ในการ

จัดทําวารสารฯ และ

ได�รับความรู�จากเรื่อง

ของบทความที่อFาน 

แก�บทความช�า

กวFาที่กําหนด 

กิจกรรมที่ 3 การจัดทําวารสารวิทยาศาสตร�แหFงมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี (100,000.00) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 

1. ยุทธศาสตร�ที่  4 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
2. โครงการหลัก ขับเคลื่อนการเผยแพรF
งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
3. โครงการ/กิจกรรม  การจัดทํา
วารสารวิทยาศาสตร�แหFงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1 สร�างโอกาสทางการผลิตผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการของนักศึกษา 
นักวิจัยและอาจารย�ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
4.2 เพิ่มศักยภาพของการเปJน
สถาบันการศึกษาด�านการผลิตผลงาน
วิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได�รับ
การยอมรับทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

 5.1 นักวิจัยด�าน

วิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยี ภายใน

มหาวิทยาลัยมี

ผลงานวิจัย หรือ

ผลงานวิชาการ

เผยแพรFมากขึ้น 

 5.2 วารสารยัง

สามารถคงคุณภาพ

ตามเกณฑ�การ

ประเมินคุณภาพ

วารสารของTCI 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

6.1งานวิจัยที่

วารสารเผยแพรF 

ได�รับการอ�างอิง 

หรือนําไปใช�

ประโยชน�มาก

ยิ่งขึ้น 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

- จํานวนของบทความวิจัยที่ได�รับการอ�างอิง 

(Citation) ในงานวิจัยที่อยูFในฐานข�อมูล

ระดับชาติและนานาชาติตFออาจารย�ประจํา 2 

เรื่อง 

- จํานวนวารสารที่เผยแพรF ตามเกณฑ�

มาตรฐาน สกอ. 2 รอบ 

7.2 เชิงคุณภาพ 

- ความพึงพอใจตFอวารสารวิทยาศาสตร�ฯ 

ระดับ 4 

 บรรลุเปLาหมายร�อยละ อยูFระหวFาง

ดําเนินงาน 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 100,000 บาท 

เบิกจFายจริง 17,500 บาท คงเหลือ 89,500 

บาท 

100,000.0

0 

17,500.00 9. ผลการดําเนินงาน 

อยูFระหวFางการดําเนินงานจัดทําวารสาร

ออนไลน� และรับบทความอยFางตFอเนื่อง 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

การผลิตวารสารวิจัย

เปJนงานที่ประกอบด�วย

หลายขั้นตอน และต�อง

ใช�ความละเอียดเพื่อให�

งานที่เผยแพรFถูกต�อง

ตามวิชาการมากที่สุด 

บุคลากรที่เกี่ยวข�อง

ต�องมีความเสียสละ

เพื่อสFวนรวมเปJน

เบื้องต�น จากการรFวม

กิจกรรมงานวิชาการ

ทําให�วารสารได�

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

ระยะเวลาใน

การบันทึก

ข�อมูลบทความ

วารสารไทยสูF

ฐานข�อมูล TCI 

แบบ Fast 

Track  ตาม 

TCI กําหนด 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

4.3เปJนแหลFงเผยแพรFที่มีคุณภาพในการ
สนับสนุนกิจกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษาด�านการเผยแพรFผลงาน
วิชาการและผลงานวิจัยของบุคลากร  

บทความจากภายนอก

มากขึ้น 

กิจกรรมที่ 4 วารสารวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร�สุขภาพ ป
งบประมาณ 2563 (50,000.00) คณะพยาบาลศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

1. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
    1.1  เพื่อพัฒนาวารสารวิจัยทางการ
พยาบาล และวิทยาศาสตร�สุขภาพที่มี
คุณภาพ ผFานการประเมินเข�าฐาน TCI 
ในป
 2563 
    1.2 เพื่อรองรับการตีพิมพ�
ผลงานวิจัย และบทความวิชาการ
ทางด�านการพยาบาล และวิทยาศาสตร�
สุขภาพทั้งบุคคลภายนอก และภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)   

    วารสารวิจัย

ทางการพยาบาล

และวิทยาศาสตร�

สุขภาพมีคุณภาพ

และสามารถตีพิมพ�

ได�ตรงตามเวลา  

3. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)  

   มีบทความตีพิมพ�

เผยแพรFจํานวน 8

เรื่อง/ป
  

4. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

- เปLาหมาย - 2ฉบับ - 4เรื่อง: ฉบับ 

- ผลการดําเนินงาน - 2 ฉบับ :ป
 - 8 เรื่อง: ป
 

เชิงคุณภาพ 

- เปLาหมาย - มิถุนายน และธันวาคม - ร�อย

ละ 100 (8เรื่อง) 

- ผลการดําเนินงาน  - วารสารออกตรงตาม

เวลาที่กําหนด - ผลงานวิจัยและบทความ

วิชาการผFานการตรวจสอบจากผู�ทรงคุณวุฒิ  

- เชิงเวลา 

- เปLาหมาย - มิถุนายน และธันวาคม ผลการ

ดําเนินงาน กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด  ร�อยละ 100  

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 50,000 บาท 

เบิกจFายจริง 34,000 บาท คงเหลือ  16,000  

บาท 

50,000.00 34,000.00 6. ผลการดําเนินงาน 

      วารสารออกตรงตามเวลาที่กําหนด 2 

ฉบับ :ป
 ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม 2562 

โดยมีผลงานวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ�

เผยแพรFจํานวน 8 เรื่อง: ป
 และผลงานทุกเรื่อง

ผFานการตรวจสอบจากผู�ทรงคุณวุฒิ 

 7. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

     การเขียนบทความ

วิจัย /บทความวิชาการ

เพื่อตีพิมพ�เผยแพรFใน

ฐาน TCI ระดับชาติ 

     ขั้นตอนการจัดทํา

วารสารวิชาการผFาน

ฐาน THaiJo  

8. ปcญหาและ

อุปสรรค  

     ไมFสามารถ

นําวารสารขอ

ประเมินเข�า

ฐาน TCI ได� 

เนื่องจากไมFมี

บุคลากรสาย

สนับสนุนที่ชFวย

ในการจัดทํา

ข�อมูลและนํา

ข�อมูลเข�าฐาน

ตามมาตรฐาน

ของฐานข�อมูล 

THaiJo  

9. 

ข�อเสนอแนะ 

    หาก

ต�องการขอ

ประเมิน

วารสารเข�า

ฐาน TCI 

วารสาร

จะต�อง

ตีพิมพ�อยFาง

ตFอเนื่องผFาน

ระบบ

มาตรฐาน

ของ

ฐานข�อมูล 

THaiJo และ

จะต�องมี

บุคลากรสาย

สนับสนุน

คอย

ชFวยเหลือใน

การบริหาร

จัดการอยFาง

เปJนระบบ

ตFอเนื่อง 

กิจกรรมที่ 5 จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120,000.00) สํานักสFงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
     1. เพื่อให�มีชFองทางในการเผยแพรF
ความรู�ทางด�านวิชาการและงานวิจัยใน
รูปบทความของอาจารย�มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี
     2. เพื่อให�มีชFองทางเผยแพรFความรู�
งานวิจัยในรูปแบบบทความของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     3. เพื่อผลิตวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)    

      ได�วารสาร 1 

เลFม ตามไตรมาส 

เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)   

      ผู�ที่สFงบทความ

ได�นําบทความของ

ตนไปใช�เปJนผลงาน

ที่ได�รับการตีพิมพ�

เผยแพรF 

ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

1. เชิงปริมาณ  

    1.1 จํานวนวารสาร 1 ฉบับ และบทความ

ไมFน�อยกวFา 15 เรื่อง/ป
 ผลการดําเนินงาน ได�

วารสารจํานวน 1 เลFม และมีบทความ 

จํานวน 15 เรื่อง 

 2. เชิงคุณภาพ 

     2.1 มีกระบวนการจัดทําวารสารตาม

มาตรฐานข�อมูลTCIและสกอ.ครบสมบูรณ�ทุก

ขั้นตอน ผลการดําเนินงาน มีผู�ทรงคุณวุฒิ

ประเมินบทความทุกบทความตามมาตรฐาน

ข�อมูลTCIและสกอ. 

3. เชิงเวลา 

     3.1 กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลา ผล

การดําเนินงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลา 

4. เชิงงบประมาณ 

      4.1 เบิกจFายตามงบประมาณที่ได�รับ

จัดสรร ผลการดําเนินงาน เปJนไปตาม

แผนการเบิกจFาย 

งบประมาณ   

      ได�รับจัดสรร 120,000 บาท เบิกจFายจริง   

96,000 บาท  คงเหลือ 24,000 บาท 

120,000.0

0 

96,000.00 ผลการดําเนินงาน 

      ได�รวมรวมเสนอบทความให�ผู�ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบและดําเนินการเพื่อเตรียมจัดทําเลFม

วารสารจํานวน 1 เลFม ซึ่งมีบทความวิจัยและ

บทความวิชาการ จํานวน 15 เรื่อง 

องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

      กระบวนการเขียน

บทความวิจัย และ

บทความวิชาการ 

ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

      การ

กําหนดรอบ

การจัดทํา

วารสาร ซึ่ง

กําหนดไว� 3 

ฉบับ/ป
 คือ 

ฉบับที่ 1 ม.ค. 

– เม.ย. ฉบับที่ 

2 พ.ค. – ส.ค. 

และ ฉบับที่ 3 

ก.ย. – ธ.ค. ซึ่ง

ในการ

ดําเนินการต�อง

ดําเนินการจัด

เสนอผลงาน

ให�กับผู�ทรง

ประเมินทั้งป
 

จึงทําให�รอบใน

การเบิกจFายไมF

ตรงกับรอบใน

การดําเนินการ 

ข�อเสนอแนะ 

       การ

ดําเนินการ

เบิกจFายจะ

ดําเนินการ

หลังจากป�ด

เลFมวารสาร 

ดังนั้น

จะต�อง

กําหนดการ

ดําเนินการ

ไตรมาสที่

สัมพันธ�กับ

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 16 โครงการตามยุทธศาสตร�ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ� 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรีเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต จังหวัดเพชรบุรี (120,000.00) สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4 

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพสหกรณ�เครดิต
ยูเนี่ยนเพชรบุรีเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี 
วัตถุประสงค� 

เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เกิดการ

ประชาสัมพันธ�การ

 เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

ประชาชนในจังหวัด

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

     ได�หนังสือ 40 ป
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีกับเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี 

120,000.0

0 

  ผลการดําเนินงาน 

        ได�มีการจัดพิมพ� หนังสือ 40 ป
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับเครดิตยูเนี่ยน

เพชรบุรี จํานวน 1000 เลFม และได�ผลการเนิน

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

1 เพื่อเปJนการประชาสัมพันธ�ให�
สาธารณชนได�รับทราบบทบาทที่โดด
เดFนของมหาวิทยาลัย   ราชภัฏเพชรบุรี 
ในฐานะที่เปJนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาท�องถิ่นที่ชัดเจน 
2. เพื่อน�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเรื่องการออมแกFประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี 
     

ดําเนินงานสหกรณ�

เครดิตยูเนี่ยนโดย

การสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรีแกF

ประชาชนชาว

จังหวัดเพชรบุรีและ

มหาวิทยาลัยทั่ว

ประเทศ 

เพชรบุรีมีการออม

เงินและเข�าถึงแหลFง

เงินทุนได�ในการ

ประกอบอาชีพ 

เชิงคุณภาพ 

     จํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น 

เชิงเวลา ไตรมาส 3-4  

งานดังนี้  ด�วยในป
 2563 เปJนป
ที่ 40 ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได�ดําเนินการนํา

ศาสตร�พระราชามาสFงเสริมให�ประชาชนมี

คFานิยมในการประหยัดอดออมเปJนประจําทุก

เดือนโดยการสFงเสริมประชาสัมพันธ�จัดตั้งและ

พัฒนาเครดิตยูเนี่ยนมาอยFางยาวนานและ

ตFอเนื่องจนทําให�มีสถาบันการเงินและ

สวัสดิการชุมชน (เครดิตยูเนี่ยน) ที่มั่นคง 

เข�มแข็ง ตั้งกระจายอยูFทุกท�องที่อําเภอใน

จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 47 แหFง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (วิทยาลัยครูเดิม) 

ได�ทําการสFงเสริมเผยแพรF จัดตั้งเครดิตยูเนี่ยน

ในจังหวัดเพชรบุรีมาตั้งแตFป
 2523 โดยทีมงาน

อาสาสมัครของอาจารย�วิทยาลัยครูสมัยนั้น 

รFวมกับผู�นําชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ที่เห็นคุณคFา

ของขบวนการสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนที่มุFงรวม

คน รวมเงิน เพื่อชFวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให�

เกิดการพัฒนาคนที่มีคุณธรรม 5 ประการ 

ซื่อสัตย� เสียสละ รับผิดชอบ เห็ฯใจและ

ไว�วางใจกัน สามารถจัดตั้งและพัฒนาสหกรณ�

เครดิตยูเนี่ยนที่มีความเข�มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนได�

ถึง 47 แหFง ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีสมาชิกกวFา 

270,000 คน มีเงินทุนหมุนเวียน ทั้งจังหวัด

เกือบ 10,000 ล�านบาท ทําให�เปJนที่พึงของ

ประชาชนทั้งจังหวัด ทําให�เพชรบุรีเปJนเมือง

เครดิตยูเนียน  

 ในวาระครบรอบ 40 ป
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีกับชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี  

จึงได�จัดพิมพ�หนังสือ “40 ป
 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

เพชรบุรี” และจัดประกวดเรียงความ เพื่อ

คัดเลือกบทความจัดพิมพ�ลงในหนังสือ 40 ป
 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนเพชรบุรี และจัดพิมพ�หนังสือ

เพื่อเผยแพรFจํานวน 1,000 เลFม โดยเผยแพรFไป

ยังชFองทางห�องสมุดสาธารณะและห�องสมุด

โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี และมหาวิทยาลัย

ทั่วประเทศเพื่อเผยแพรFการดําเนินงานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดเพชรบุรีโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปJนผู�บุกเบิกกFอตั้ง

สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี ทําให�ประชาชน

ได�มีการออมเงินและเข�าถึงแหลFงเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ อีกทั้งยังมีสหกรณ�เครดิตยู

เนี่ยนเปJนแหลFงเรียนรู�ด�านการสหกรณ�แกF

นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีทั่วทั้ง

จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีได�มอบโลFเชิดชูเกียรติให�กับผู�นําเครดิต

ยูเนี่ยนรุFนบุกเบิกที่ได�กFอตั้งสหกรณ�เครดิตยู

เนี่ยนจนเปJนสถาบันการเงินที่เข�มแข็ง 

ครอบคลุม และเปJนที่พึ่งพาให�กับชาวจังหวัด

เพชรบุรี รายชื่อผู�ได�รับโลFเชิดชูเกียรติในการ

เปJนผู�นํารุFนบุกเบิก ได�แกF 1.นายอรุณ คนหลัก 

2.นายวิเชียรเรียบร�อย 3.นายมงคล  อินงาม 4.

นายฟุLง  มั่นคง 5.นายสุเทพ จีนพก องค�ความรู�

และบทเรียนจากการดําเนินการจัดตั้งและ

พัฒนาเครดิตยูเนี่ยน แบFงออกเปJน 2 หัวข�อ 

ได�แกF 1) การบริหารจัดการสูFความสําเร็จของ

กระบวนการเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี และ 2) 

ปcจจัยในการบริหารสูFความสําเร็จ รายละเอียด 

ดังนี้ 1)การบริหารจัดการสูFความสําเร็จของ

กระบวนการเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี 

• มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนับสนุน

งบประมาณด�านการพัฒนาอยFางตFอเนื่อง 

• มีคณะสงฆ�จังหวัดเพชรบุรีมาชFวยขยายงาน



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ด�วย 

• มีทีมงานอาจารย�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีที่เข�มแข็ง 

• ผู�นําเครดิตยูเนี่ยนรุFนบุกเบิกยังชFวยทํางาน

ด�านนี้อยFางเต็มกําลังความสามารถ 

• คนเพชรบุรี เชื่อพรรคพวก เพื่อนฝูงและผู�นํา 

• ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี มี

ระบบกลุFมยFอย หัวหน�ากลุFมสมาชิกในแตFละ

สหกรณ� 

• มีชมรมเครดิตยูเนี่ยนเปJนตัวขับเคลื่อนที่เปJน

หลักและสําคัญโดยทําหน�าที่สFงเสริม 

ประชาสัมพันธ� จัดตั้งและพัฒนาเครดิตยู

เนี่ยนมาอยFางตFอเนื่อง 

• มีการประชุมเครือขFายเครดิตยูเนี่ยน วัน 

เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�แนว

ทางการบริหารจัดการสหกรณ�รFวมกัน 

• มีระบบพันธมิตรกับสหกรณ�  

Big : Strong 

สหกรณ�ขนาดใหญFต�องเข�มแข็งและต�องชFวย

สหกรณ�อื่นได� 

Small : Smart 

สหกรณ�ขนาดเล็กต�องมีความเดFนเฉพาะด�านที่

สหกรณ�อื่นสามารถเลียนแบบได� 

• สหกรณ�แตFละแหFงจัดสรรเงิน

สาธารณประโยชน�เพื่อเอื้ออาทรตFอสังคม เชFน 

มอบเงินทุนการศึกษารFวมกิจกรรมของสังคม

สFวนรวม เปJนต�น 

• สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนแตFละแหFงมีอาคาร

สํานักงานที่ดูดี มีสงFาใหญFโตสมฐานะการเงิน

ของแตFละสหกรณ� เปJนที่ยอมรับในความมั่นคง 

• มีสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนรุFนพี่ๆหลายแหFงเปJน

ต�นแบบให�เรียนรู� 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

 2) ปcจจัยในการบริหารสูFความสําเร็จ 

  ในทุกสหกรณ�คณะกรรมการบริหารจะต�อง

รู�จักใช�ปcจจัยในการบริหารอยFางบูรณาการ 

(Integration) เชื่อมโยงกันอยFางชาญฉลาด 

รู�จักพลิกแพลง คิดนอกกรอบ มีความคิดริเริ่ม

สร�างสรรค�โดยยึดประโยชน�ของมวลสมาชิกเปJน

สําคัญ ซึ่งปcจจัยในการบริหารจัดการ ได�แกF 

4M’s 

1. Man (คน:สมาชิก) ในสหกรณ�มีสมาชิกที่เพิ่ม

มากขึ้นทุกป
 สหกรณ�ที่มีจํานวนสมาชิกเพิ่มมาก

ขึ้นแสดงวFาประสานความสําเร็จ เปJนที่ยอมรับ

ของประชากรกลุFมเปLาหมายจึงสมัครเข�ามาเปJน

สมาชิกเพิ่มขึ้น 

2. Money (เงิน) ในสหกรณ�ทุกแหFงจะมีเงินทุน 

เงินฝากของสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทุกเดือน สหกรณ�ที่

ประสบความสําเร็จจะมีเงินเพิ่มมากขึ้น และ

แนวโน�มมีมากขึ้น เกินความต�องการที่จะ

ให�บริการสมาชิกได�ตามวัตถุประสงค� 

3. Machinery or technology ในสหกรณ�จะ

มีเครื่องจักร เครื่องมือ เทคโนโลยี และระเบียบ

ตFางๆ ซึ่งคณะกรรมการสามารถสร�างขึ้นมาใช� 

หรือคิดขึ้นมาใช�ในการบริหารจัดการสหกรณ�

เพื่อให�สามารถตอบสนองความต�องการของ

มวลสมาชิกให�ได�มากที่สุดเพื่อให�สมาชิกได�มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4. Management (การบริหารจัดการ) คือการ

ที่คณะกรรมการจะต�องใช�กลยุทธ� เทคนิควิธี 

บริหารจัดการโดยการบูรณาการเชื่อมโยง

สหกรณ�เงินทุน โดยสร�างระเบียบกฏเกณฑ�

ขึ้นมาใช� คณะกรรมการบริหารต�องเปJนผู�นําใน

การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมิใชFการบริหาร

จัดการแบบเดิมๆ ในแตFละป
ควรจะมีโรงการ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

กิจกรรม สวัสดิการใหมFๆบ�าง สหกรณ�เปJน

องค�กรทางเศรษฐกิจและสังคมจะต�องมีความ

เจริญเติบโต เชFน สหกรณ�ที่มีสภาพคลFองเกิน

ความต�องการ แทนที่จะนําเงินที่เหลือไปกับ

ธนาคารควรกระจายไปฝากไว�กับสหกรณ�ตFางๆ 

ที่มีความมั่นคง แหFงละ 1-2 ล�านบาท ซึ่งจะได�

ดอกเบี้ยสูงกวFาธนาคารและเพื่อเปJนการ

ชFวยเหลือกันในกระบวนการสหกรณ�อีกด�วย 

กิจกรรมที่ 2 สืบสานภาษาและวัฒนธรรมด�านดนตรีของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชุมชนบ�านยางน้ํากลัดใต� สูFการทFองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (34,000.00) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4 

1. ยุทธศาสตร�ที่  5 การพัฒนาท�องถิ่น 
2. โครงการหลัก โครงการตาม
ยุทธศาสตร�ของจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบฯ 
3. โครงการ/กิจกรรม สืบสานภาษาและ
วัฒนธรรมด�านดนตรีของชายไทยเชื้อ
สายกะเหรี่ยง ชุมชนบ�านยางน้ํากลัดใต� 
สูFการทFองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1 เพื่อกระตุ�นการทFองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ณ ชุมชน บ�านยางน้ํากลัดใต� 
4.2 เพื่ออนุรักษ� สืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรมกะเหรี่ยง ของชาวชุมชนบ�าน
ยางน้ํากลัดใต� 
4.3 เพื่อบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

มี CD เพลง

กะเหรี่ยง 1 เพลง 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

ศิลปวัฒนธรรมด�าน

ดนตรีกะเหรี่ยง

ได�รับการอนุรักษ�

และเผยแพรF 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ  

 1.1 เอกสารรวบรวมเพลงกะเหรี่ยง (ต�นฉบับ 

- หนังสือ / Music VDO) 2 ชุด CD 1 เพลง 

 1.2 ชุมชนได�รับการยกระดับ 1 ชุมชน  

ชุมชนบ�านยางน้ํากลัดใต� สูFการทFองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม  

 1.3 นักเรียนได�รับการพัฒนาความสามารถ

เปJนมัคคุเทศก�น�อยนําเที่ยวชุมชน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

 1.1 ความพึงพอใจของผู�เข�ารFวมกิจกรรม 

ร�อยละ 4.21 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 34,000 บาท 

เบิกจFายจริง 23,000 บาท คงเหลือ  11,000 

บาท 

34,000.00 23,000.00 9. ผลการดําเนินงาน 

     มีผลการดําเนินงานในด�านดนตรีกะเหรี่ยง 

เปJน cd เพลงกะเหรี่ยง 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

     แผนงานต�อง

ยืดหยุFนพร�อม

ปรับเปลี่ยน 

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

  11.1 

วิกฤตการณ�

การแพรFระบาด

ของเชื้อโรค 

coronavirus 

2019 (covid 

19) ทําให�ไมF

สามารถดําเนิน

โครงการได�ใน

หลายเปLาหมาย 

  11.2 ขาด

แคลนทีมงาน 

  11.3 ความไมF

ชํานาญงาน

ด�านเอกสาร 

และการ

เบิกจFาย 

12. 

ข�อเสนอแนะ  

   12.1 

สFงเสริมและ

สนับสนุนให�

คณาจารย�

ทําโครงการ

บริการ

วิชาการ 

   12.2 

คณะฯ ควร

จัดหา

บุคลากรที่

สามารถลง

พื้นที่รFวมกับ

คณาจารย�ได� 

กิจกรรมที่ 3 การขยายผลชุมชนต�นแบบการบริหารจัดการขยะตามศาสตร�พระราชา (49,220.00) สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 พัฒนาท�องถิ่น 
กิจกรรม พัฒนาชุมชนต�นแบบการ
บริหารจัดการขยะชุมชนหัวทุFง-ทุFงพร�าว
พัฒนา และขยายผลผล สูFชุมชนและ
โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี 
วัตถุประสงค� 
1.เพื่อขยายผลรูปแบบการจัดการขยะสูF
ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ใกล�เคียง 
2.เพื่อสร�างเครือขFายการพัฒนาและ
ขยายผลการบริหารจัดการขยะ 

เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เกิดรูปแบบการ

จัดการขยะ 

เปL�าหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

สามารถนํารูปแบบ

สูFการพัฒนาและ

ขยายผลไปยัง

ชุมชนและโรงเรียน 

ตัวชี้วัด  

1 เชิงปริมาณ 

   1)จํานวนประชาชนที่มีสFวนรFวมในการ

พัฒนา 

   2)จํานวนหนFวยงานที่เปJนเครือขFายรFวม

ดําเนินการ 

เชิงคุณภาพ 

   1) รูปแบบการจัดการขยะที่นําไปขยายผล 

   2) ชุมชน/หนFวยงานที่ได�รับการขยายผล 

เชิงเวลา ไตรมาส 3-4  

49,200.00   ผลการดําเนินงาน  

1. แกนนําชุมชน จํานวน 20 คนได�รับการ

พัฒนาโดยได�มีการไปศึกษาดูงานการจัดการ

ศูนย�การเรียนรู�ของชุมชนจัดการขยะ จํานวน 2 

แหFง   

2. จากการศึกษาดูงานศูนย�การเรียนรู�ชุมชน

ต�นแบบการจัดการขยะ  ศูนย�เรียนรู�ชุมชน

ปลอดขยะ บ�านปtาบุก ตําบลแมFแรง อําเภอปtา

ซาง จังหวัดลําพูน และ ศูนย�เรียนรู�ชุมชนบ�าน

ปtาตึงงาม ตําบลปtาสัก อําเภอเมือง จังหวัด

ลําพูน ระหวFางวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 ทํา

ให�คณะกรรมการชุมชนได�รFวมกับวางแผน

รFวมกันกับภาคีเครือขFายความรFวมมือ และจัด

ประชุมเพื่อทําข�อตกลงทางความรFวมมือในการ

จัดการขยะ  โดยมีการลงนามความรFวมมือ ไป

เมื่อวันที่ วันจันทร�ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ ห�องประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยาภิรมย� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปJนการบันทึก

ข�อตกลงความรFวมมือเพื่อสานพลังสร�าง

เครือขFายการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

และโรงเรียน ระหวFางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทFายาง 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลตําบลทFายาง อําเภอ

ทFายาง จังหวัดเพชรบุรี  โรงเรียนบ�านหนอง

แขม ตําบลทFายาง อําเภอทFายาง จังหวัด

เพชรบุรี  โรงเรียนสหกรณ�บํารุงวิทย� ตําบลทFา

ยาง อําเภอทFายาง จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียน

เทศบาล 3 วัดเนรัญชราราม ตําบลชะอํา 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  ชุมชนสหกรณ�

พัฒนา หมูF 10 ตําบลทFายาง อําเภอทFายาง 

จังหวัดเพชรบุรี และ ชุมชนหัวทุFง-ทุFงพร�าว

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

พัฒนา หมูF 8 ตําบลทFายาง อําเภอทFายาง 

จังหวัดเพชรบุรี  และรFวมกันจัดทําแผนปฏิบัติ

การดําเนินการเพื่อขยายผล  

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการน้ําอยFางมีประสิทธิภาพในแปลงปลูกกล�วยหอมทองเพื่อการสFงออก (100,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่ 5 การ
พัฒนาท�องถิ่น 
2. โครงการหลัก 34. โครงการตาม
ยุทธศาสตร�ของจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบฯ 
3. โครงการ/กิจกรรม การบริหาร
จัดการน้ําอยFางมีประสิทธิภาพในแปลง
ปลูกกล�วยหอมทองเพื่อการสFงออก     
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อสร�างต�นแบบการบริหารจัดการ
น้ําอยFางมีประสิทธิภาพในแปลงปลูก
กล�วยหอมทองของนายสรวัชร กลิ่น
เจริญ หมูF 5 ตําบลตําหรุอําเภอบ�านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 2. เพื่อเปJนแนวทางใน
การลดต�นทุนในการจัดการน้ําให�กับ
เครือขFายกลุFมเกษตรกรผู�ปลูกกล�วยหอม
ทองแปลงใหญF 

    7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

7.1.1  แหลFงเรียนรู�ต�นแบบในการเรียนรู�การ

บริหารจัดการน้ําในแปลงกล�วยหอมทองอยFาง

มีประสิทธิภาพ คFาเปLาหมาย 1 แปลง ผลการ

ดําเนินงาน  สร�างแหลFงเรียนรู�ต�นแบบ 

จํานวน 1 แปลง ที่แปลงสาธิตกล�วยหอมทอง 

ตําบลตําหรุ อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบรี  

7.1.2 ต�นแบบการจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ  

คFาเปLาหมาย 1 แบบ  ผลการดําเนินงาน สร�าง

ต�นแบบ จํานวน 1 แบบที่แปลงสาธิต  

7.1.3 กลุFมเกษตรกรที่ได�รับการถFายทอด

เทคโนโลยี คFาเปLาหมาย 1 กลุFม ผลการ

ดําเนินงาน กลุFมเกษตรกรปลูกกล�วยหอมทอง

แปลงใหญFในอําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

จํานวน 1 กลุFม 

7.1.4 จํานวนเกษตรกรที่เข�ามาเรียนรู�ใน

แหลFงเรียนรู� คFาเปLาหมาย 40 คน ผลการ

ดําเนินงาน เกษตรกรที่เข�ามาเรียนรู�ในแหลFง

เรียนรู�ต�นแบบ จํานวน 40 คน 

7.1.5 การเผยแพรF/ถFายทอดองค�ความรู�สูF

ชุมชน คFาเปLาหมาย 1 ครั้ง ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการเผยแพรF/ถFายทอดองค�ความรู�

จํานวน 1 ครั้ง 

7.2 เชิงคุณภาพ 

7.2.1 ต�นทุนในการบริหารจัดการน้ําลดลง คFา

เปLาเหมาย ร�อยละ 20 ผลการดําเนินงาน คิด

100,000.0

0 

  9. ผลการดําเนินงาน 

 ดําเนินกิจกรรมโครงการโดยสร�างต�นแบบการ

บริหารจัดการน้ําอยFางมีประสิทธิภาพในแปลง

ปลูกกล�วยหอมทองเพื่อการสFงออกของกลุFม

กล�วยหอมทองแปลงใหญF ตําบลตําหรุอําเภอ

บ�านลาด จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเปJนแหลFงเรียนรู�

ให�กับเกษตรกลุFมเกษตรกรผู�ปลูกกล�วยหอม

ทองและผู�สนใจทั่วไป สําหรับการลดต�นทุนการ

ผลิต ลดต�นทุนการใช�ทรัพยากรน้ํา และทําให�

เกิดการใช�น้ําได�อยFางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

  องค�ความรู�เรื่องการ

สร�างต�นแบบการ

บริหารจัดการน้ําอยFาง

มีประสิทธิภาพใน

แปลงปลูกกล�วยหอม

ทอง เพื่อลดต�นทุนการ

ผลิตและเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิต  

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

เปJน ร�อยละ 25 

7.2.2 สมาชิกในกลุFมเกษตรกรนําเทคโนโลยี

มาประยุกต�และปรับใช� ร�อยละ 50 ผลการ

ดําเนินงาน คิดเปJน ร�อยละ52 

7.2.3 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข�ามา

เรียนรู�ในแหลFงเรียนรู� ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน คิดเปJน ร�อยละ 82.20 

 

 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาหมูFบ�านต�นแบบเกษตรอินทรีย� บ�านห�วยเกรยีบ สูFการพัฒนาอยFางยั่งยืน (97,323.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย�ยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร�พระราชา) / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

4.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
    4.1เพื่อลดรายจFายเพิ่มรายได�ของ
เกษตรกรในหมูFบ�านห�วยเกรียบ ต.ทอง
มงคล อ.บางสะพาน  
จ.ประจวบคีรีขันธ� 
     4.2เพื่อน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูFการปฏิบัติตาศาสตร�พระราชา 
     4.3 เพื่อพัฒนากลุFมเกษตรปลอดภัย
ต�นแบบให�เกิดขึ้นในชุมชน 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

ผลผลิตทาง

การเกษตรจากการ

รFวมกิจกรรมครึ่งไรF

คลายวิกฤติ 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) การ

รFวมมือกันของ

ประชาชนในชุมชน 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ  

      1. จํานวนผู�เข�ารFวมกิจกรรม เปLาหมาย 

20 คน  

      2. ชุมชนต�นแบบที่มหาวิทยาลัยเข�าไป

รFวมพัฒนา เปLาหมาย 1 ชุมชน 

      3. รายได�ของชุมชนที่เข�ารFวมโครงการ

เพิ่มขึ้น เปLาหมาย ร�อยละ 15 

      4. แผนชุมชนที่ได�จากการบูรณาการ 

การทํางานรFวมกันของหนFวยงาน เปLาหมาย 1 

แผน 

7.2 เชิงคุณภาพ  

 1. ผู�เข�ารFวมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�

ประโยชน� เปLาหมาย ร�อยละ 80 

        2. มีการนําผลจากการเข�ารFวมโครงการ

ไปตFอยอดสูFการทําเกษตรอินทรีย�สร�างสรรค� 

เปLาหมาย ร�อยละ 80 

7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 3 เปLาหมายกิจกรรม

สําเร็จตามกําหนด 

7.4 เชิงงบประมาณ 97,323 บาท  

 

97,323.00 66,780.00 9. ผลการดําเนินงาน 

1. ได�ชุมชนต�นแบบการทําเกษตร ตามรอย

เศรษฐกิจพอเพียงได� 

2. ชุมชนสามารถลดรายจFายจากการผลิตสินค�า

ทางการเกษตรได� 

3. ชุมชนมีรายได�เพิ่มขึ้นจากการขายสินค�าทาง

การเกษตร 

4. ชุมชนลดรายจFายในเรื่องของการใช�สารเคมี 

5. ได�ผลผลิตทางการเกษตร ไปแจกจFายให�กับ

บุคลากรทางการแพทย�และผู�ที่ได�รับผลกระทบ

จากการระบาดของเชื้อ โคโรนFา2019 

1. ชุมชนได�เรียนรู�

ระบบการทํางานเปJน

กลุFม 

2. ได�ลงมือทําแปลง

ปลูกพืชโดยไมFใช�

สารเคมี 

ปcญหา

สถานการณ�

การระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโร

นFา 2019 ทํา

ให�ผู�เข�ารFวม

กิจกรรมบาง

ทFานไมFสามารถ

มารFวมกิจกรรม

ได� 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 97,323.00 

บาท เบิกจFายจริง  66,780.00 คงเหลือ 

30,543 .00 บาท 

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได�ชุมชนฐานราก (ความยากจน) อันผลกระทบจากไวรสัโคโรนา 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ�สมุนไพรสูFมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอทFายาง จังหวัดเพชรบุรี (300,000.00) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

1. ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 
2. โครงการหลัก โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได�ชุมชน
ฐานราก  
3. โครงการ/กิจกรรม อบรมการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน การอบรมบุคลิกภาพ 
(เตรียมความพร�อมการทํางานในรี
สอร�ท) และอบรมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร และ
การจัดจําหนFายผลิตภัณฑ� การสนับสนุน
สถานประกอบการใหมF 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1 เพื่ออบรมให�ความรู�การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน และการบันทึกข�อมูลรายรับ
รายจFายของชุมชน 
4.2 เพื่ออบรมบุคลิกภาพ (เตรียมความ
พร�อมการทํางานในรีสอร�ทและการขาย
ผลิตภัณฑ�ชุมชน) 
4.3 เพื่อจัดทําผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพจาก
สมุนไพรในปtาชุมชนโค�งตาบาง ให�มี
ความหลากหลาย  
มีความนFาสนใจ 
4.4 เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ�และ
สินค�าของชุมชนให�ได�มาตรฐานเพิ่ม
สูงขึ้น 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)  

 5.1 จํานวนบันทึก

ข�อตกลง (MOU 

รFวมกับสถาน

ประกอบการ) 

 5.2 จํานวน

ครัวเรือนเปLาหมาย

ที่เข�ารFวมกิจกรรม 

 5.3 จํานวน

ผลิตภัณฑ�เพื่อ

สุขภาพจาก

สมุนไพรปtาชุมชน 

เชFน   ลูกประคบ 

น้ํามันนวด พิมเสน

น้ํา       ยาหมFอง 

สบูFสมุนไพร 

สมุนไพรขัดหน�า 

สมุนไพรสปาขัดผิว 

และผลิตภัณฑ�

ชุมชน เปJนต�น 

 5.4 จํานวน

ผลิตภัณฑ�เพื่อ

สุขภาพจาก

สมุนไพรปtาชุมชนที่

ได�รับการรับรอง

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)  

 6.1 รายได�ของ

ครัวเรือน

กลุFมเปLาหมายที่เข�า

รFวมโครงการ

เพิ่มขึ้นและมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

 

 

 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

- แผนการดําเนินกิจกรรมตFอเนื่องเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได�ให�กับชุมชน

ฐานรากอยFางยั่งยืน1 แผน 

- จํานวนบันทึกข�อตกลง (MOU รFวมกับสถาน

ประกอบการ) 1 ฉบับ ยังไมFได�ดําเนินการ

เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด-19 

- จํานวนครัวเรือนเปLาหมายที่เข�ารFวมกิจกรรม 

13 คน 

- จํานวนผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร

ปtาชุมชน เชFน   ลูกประคบ น้ํามันนวด 

พิมเสนน้ํา ยาหมFอง สบูFสมุนไพร สมุนไพรขัด

หน�า สมุนไพรสปาขัดผิว และผลิตภัณฑ�ชุมชน    

เปJนต�น ผลิตภัณฑ� (จํานวน 1,000 ชิ้น) 

- จํานวนผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร

ปtาชุมชน ที่ได�รับการรับรองมาตรฐาน อยFาง

น�อย 2 ผลิตภัณฑ� ได�รับการรับรอง 6 

ผลิตภัณฑ� 

- ร�อยละรายได�ของครัวเรือนกลุFมเปLาหมายที่

เข�ารFวมโครงการเพิ่มขึ้น ≥15 รายได�เพิ่มมาก

ขึ้น (รายบุคคลกFอนโควิดและหลังโควิด) 

- ชFองทางการจัดจําหนFายผลิตภัณฑ�และ

สินค�าชุมชน เชFน เพจเฟสบุ�ค เว็บไซต� รพสต. 

เปJนต�น อยFางน�อย 3 ชFองทาง ดําเนินการ 3 

ชFองทาง 

300,000.0

0 

300,000.00 9. ผลการดําเนินงาน 

 9.1 จัดอบรมอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

การอบรมบุคลิกภาพ (เตรียมความพร�อมการ

ทํางาน      ในรีสอร�ท) ระหวFางวันที่ 12 – 13 

มีนาคม 2563 และอบรมเชิงปฏิบัติการการทํา

ผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพ จากสมุนไพร และการ

จัดจําหนFายผลิตภัณฑ� ระหวFางวันที่ 18 – 20 

มีนาคม 2563 ทั้ง 2 กิจกรรม ดําเนินการเสร็จ

สิ้นเรียบร�อยแล�ว 

9.2 ได�ตกแตFงห�องนวด และจัดห�องนวด เพื่อ

สนับสนุนสถานประกอบการใหมF ระหวFางวันที่ 

25 – 26 มิถุนายน 2563 ดําเนินการเสร็จ

เรียบร�อยแล�ว เหลือวางระบบการให�บริการ

และจัดทํา MOU 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

 10.1 ชาวบ�านได�รับ

ความรู�ความเข�าใจใน

การจัดทําบัญชี

ครัวเรือน 

 10.2 ชุมชนใน

ครัวเรือนได�รับความรู�

ในการยกระดับ

ผลิตภัณฑ�และสินค�า

ชุมชน 

 10.3 ชุมชนใน

ครัวเรือนได�รับความรู�

ในการทําตลาด

ออนไลน� การทํา

เว็บไซต� การ

ประชาสัมพันธ� 

ชFองทางการตลาด และ

เทคนิคการจัดจําหนFาย

ผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพ 

ให�เกิดรายได�เพิ่มขึ้นใน

ครัวเรือนและชุมชน 

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 เกิด

สถานการณ�โค

วิด-19 ทําให�

การดําเนิน

หยุดชะงัก การ

ดําเนินงานไมF

ตFอเนื่อง หมอ

นวดขาดรายได�

จากอาชีพเสริม

ด�านนวด 

12. 

ข�อเสนอแนะ  

 สถานการณ�

โควิด-19 

สงบลง 

โครงการที่

วางไว�

สามารถ

ดําเนินการ

ตFอได�และ

เปลี่ยนวิกฤต

ให�เปJน

โอกาสใน

ด�านการ

ทFองเที่ยว 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

มาตรฐาน 

 5.5 ร�อยละรายได�

ของครัวเรือน

กลุFมเปLาหมายที่เข�า

รFวมโครงการ

เพิ่มขึ้น 

 5.6 จํานวน

นักศึกษาที่เข�ารFวม

โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได�

ให�กับชุมชนฐาน

รากตFอจํานวน

นักศึกษาในรายวิชา

ที่เกี่ยวข�อง 

 5.7 จํานวนแลนด�

มาร�คสถานที่

ทFองเที่ยวเขตชุมชน

โค�งตาบาง อําเภอ

ทFายาง จังหวัด

เพชรบุรี 

 5.8 มีสถาน

ประกอบการใหมF 

(สวนเพชรรีสอร�

ทให�บริการนวด

แผนไทย) 

- จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได�ให�กับคนใน

ชุมชน รายวิชาดังนี ้

- รายวิชาโครงงานทางคอมพิวเตอร� (รหัสวิชา 

7094705) นักศึกษา 16 คน 

- รายวิชาธุรกิจสปากับการประยุกต�ใช�ในงาน

แพทย�แผนไทย (รหัสวิชา 8033201) 

นักศึกษา 19 คน 

- รายวิชาการนวดไทย (รหัสวิชา 8032502)  

นักศึกษา 16 คน 3 รายวิชา บูรณาการไป

แล�ว 2 รายวิชาและยังไมFได�ดําเนินการ

ตFอเนื่องเนื่องจากติดสถานการณ�โควิด-19 

- จํานวนนักศึกษาที่เข�ารFวมโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได�ให�กับชุมชน

ฐานรากตFอจํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่

เกี่ยวข�อง 30  ดําเนินการไปแล�ว 20 คน ใน

การลงพื้นที่และยังไมFได�ดําเนินการตFอเนื่อง

เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด-19 

- จํานวนแลนด�มาร�คสถานที่ทFองเที่ยวเขต

ชุมชนโค�งตาบาง อําเภอทFายาง จังหวัด

เพชรบุรี  1ยังไมFได�ดําเนินการเนื่องจากติด

สถานการณ�โควิด-19 

7.2 เชิงคุณภาพ 

- ชาวบ�านได�รับความรู�ความเข�าใจในการ

จัดทําบัญชีครัวเรือน ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 

- ชุมชนในครัวเรือนได�รับความรู�ในการ

ยกระดับผลิตภัณฑ�และสินค�าชุมชน ร�อยละ 

80 ร�อยละ 80 

- ชุมชนในครัวเรือนได�รับความรู�ในการทํา

ตลาดออนไลน� การทําเว็บไซต� การ

ประชาสัมพันธ� ชFองทางการตลาด และ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

เทคนิคการจัดจําหนFายผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพ 

ให�เกิดรายได�เพิ่มขึ้นในครัวเรือนและชุมชน 

ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 

- ชุมชนได�รับความรู�แลนด�มาร�คสถานที่

ทFองเที่ยวเขตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอทFายาง 

จังหวัดเพชรบุรี ร�อยละ 80 ยังไมFได�

ดําเนินการเนื่องจากติดสถานการณ�โควิด-19 

บรรลุเปLาหมายร�อยละ 100 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 300,000 บาท 

เบิกจFายจริง 300,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาชุมชนต�นแบบการบริหารจัดการขยะ ชุมชนหัวทุFง - ทุFงพร�าวพัฒนา และการขยายผลสูFชุมชนอื่นในจังหวัดเพชรบุรี (30,000.00) สถาบันวิจัยและสFงเสริมศิลปวัฒนธรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 พัฒนาท�องถิ่น     
กิจกรรม พัฒนาชุมชนต�นแบบการ
บริหารจัดการขยะชุมชนหัวทุFง-ทุFงพร�าว
พัฒนา และขยายผลผล สูFชุมชนและ
โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี 
วัตถุประสงค� 
1.เพื่อขยายผลรูปแบบการจัดการขยะสูF
ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ใกล�เคียง 
2.เพื่อสร�างเครือขFายการพัฒนาและ
ขยายผลการบริหารจัดการขยะ 

เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เกิดรูปแบบการ

จัดการขยะ 

เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

สามารถนํารูปแบบ

สูFการพัฒนาและ

ขยายผลไปยัง

ชุมชนและโรงเรียน 

ตัวชี้วัด  

1.จํานวนประชาชนที่มีสFวนรFวมในการพัฒนา 

2.จํานวนหนFวยงานที่เปJนเครือขFายรFวม

ดําเนินการ 

เชิงคุณภาพ   

1.รูปแบบการจัดการขยะที่นําไปขยายผล 

2.ชุมชน/หนFวยงานที่ได�รับการขยายผล 

เชิงเวลา  ไตรมาส 3 -4 

30,000.00   ผลการดําเนินงาน 

           ได�เครือขFายรFวมดําเนินการ ได�แกF 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอทFายาง สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัด

เพชรบุรี เทศบาลตําบลทFายาง อําเภอทFายาง 

จังหวัดเพชรบุรี  โรงเรียนบ�านหนองแขม ตําบล

ทFายาง อําเภอทFายาง จังหวัดเพชรบุรี  โรงเรียน

สหกรณ�บํารุงวิทย� ตําบลทFายาง อําเภอทFายาง 

จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญ

ชราราม ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี  ชุมชนสหกรณ�พัฒนา หมูF 10 ตําบล

ทFายาง อําเภอทFายาง จังหวัดเพชรบุรี และ 

ชุมชนหัวทุFง-ทุFงพร�าวพัฒนา หมูF 8 ตําบลทFา

ยาง อําเภอทFายาง จังหวัดเพชรบุรี 

องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

           สถาบันวิจัยฯ 

ได�มีการถอดบทเรียน 

รูปแบบการบริหาร

จัดการชุมชนหัวทุFง-ทุFง

พร�าวพัฒนาสูFชุมชน

ต�นแบบการจัดการขยะ 

โดย การนําเสนอ

บทเรียนแบFงออกเปJน 

5 ตอน คือ 1) บริบท

ชุมชนกFอนการพัฒนา

เปJนชุมชนจัดการขยะ/  

จุดเริ่มต�นของการ

พัฒนาสูFชุมชนจัดการ

ขยะ 2) รูปแบบ/

วิธีการในการขับเคลื่อน

ชุมชนจัดการขยะ 3) 

ปcจจัยสูFความสําเร็จใน

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

การขับเคลื่อนชุมชน

จัดการขยะ  4) ผล

ความสําเร็จ/ประโยชน�

จากการดําเนินการ

ชุมชนปลอดขยะ และ 

5) แนวทางการพัฒนา

ชุมชนจัดการขยะ จะ

นําเสนอเปJนโมเดลโย

ภาพรวม 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุFมเกษตรอินทรีย� จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ� (250,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่5 การ
พัฒนาท�องถิ่น 
2. โครงการหลัก 35. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและระดับรายได�ชุมชนฐาน
ราก (ความยากจน) 
3. โครงการ/กิจกรรม “การยกระดับ
คุณภาพอาหารปลอดภัยสูFมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย� สําหรับกลุFมเกษตร
อินทรีย�จังหวัดเพชรบุรี ”(ผู�ตรวจแปลง) 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อพัฒนากลุFมเกษตรปลอดภัยใน
จังหวัดเพชรบุรี 2. เพื่อสFงเสริมให�กลุFม
เกษตรอินทรีย�จังหวัดเพชรบุรีสามารถ
บริหารจัดการได�อยFางสมดุล 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

จํานวนครัวเรือนที่

เข�ารFวมโครงการ 

จํานวน 50 

ครัวเรือน 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

เกษตรกรที่ผFานการ

อบรมมี่รายได�

เพิ่มขึ้น ร�อยละ 60 

และผFานการเปJน

ผู�ตรวจแปลงที่ได�

มาตรฐาน ร�อยละ 

80 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

   1. จํานวนครัวเรือนที่เข�ารFวมโครงการ คFา

เปLาหมาย 50.00 ครัวเรือน  ผลการ

ดําเนินงาน 50 ครัวเรือน 

   2. ร�อยละของครัวเรือนที่เข�ารFวมโครงการ

พ�นเกณฑ�ความยากจนและหรือยกระดับ

รายได� 

คFาเปLายหมาย ร�อยละ 60.00 ผลการ

ดําเนินงาน  60 

   3. ร�อยละรายได�ของครัวเรือน

กลุFมเปLาหมายที่เข�ารFวมโครงการเพิ่มขึ้น 

คFาเปLาหมาย มาากวFาหรือเทFากับร�อยละ 

15.00 ผลการดําเนินงาน มาากวFาหรือเทFากับ

ร�อยละ 15.00 

   4. จํานวนผู�ผFานการอบรมการเปJนผู�ตรวจ

แปลง คFาเปLาหมาย ร�อยละ80.00 ผลการ

ดําเนินงาน 80 

   5. จํานวนรายวชิาที่บูรณาการกับการ

ยกระดับชุมชน 

คFาปLายหมาย มากวFาหรือเทFากับรายวิชา 2.00 

250,000.0

0 

250,000.00 9. ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการอบรมไปแล�ว 2 กิจกรรม ได�แกF 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู�ตรวจ

แปลงเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย) 

อบรมวันที่ 17-19 กุมภาพันธ� 2563 ผู�เข�า

อบรม 50 คน สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทําข�อมูลระบบสารสนเทศเครือขFาย

เกษตรอินทรีย� วันที่อบรม 2 มีนาคม 2563 ผู�

เข�าอบรม 30 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยังเหลืออีก 2 กิจกรรม คือ การยืดอายุการเก็บ

รักษา ผัก-ผลไม�อินทรีย� และการแปรรูปเยลลี่

อินทผาลัมที่จะต�องเลื่อนกิจกรรมไปกFอน

เนื่องจากสถานการณ�โควิด-19  

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

การเปJนผู�ตรวจแปลง

ผักเกษตรอินทรีย�ที่เปJน

มาตรฐานเดียวกัน 

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

รายวิชา ผลการดําเนินงาน2 รายวิชา 

   6. จํานวนนักศึกษาที่เข�ารFวมโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้นและยกระดับรายได�

ชุมชนตFอจํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่

เกี่ยวข�อง คFาเปLาหมาย 22 คน ผลการ

ดําเนินงาน 10 คน 

เชิงคุณภาพ  

1. ประชาชนที่เข�ารFวมโครงการมีคุณภาพชีวิต

ดีขึ้นทั้งกายและใจ สติปcญญา อารมณ�และ

สังคม คFาเปLาหมาย ร�อยละ 70 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 70 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 250,000บาท 

เบิกจFายจริง250,000...คงเหลือ ......0.00....

บาท 

กิจกรรมที่ 7 การยดือายุและเก็บรกัษาผักหลังการเก็บเกี่ยวและการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสูFมาตรฐานเกษตรอินทรีย�สําหรับกลุFมเกษตรอินทรีย� จังหวัดเพชรบุรี (13,090.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่ 5 การ
พัฒนาท�องถิ่น 
2. โครงการหลัก 35. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและระดับรายได�ชุมชนฐาน
ราก (ความยากจน) 
3. โครงการ/กิจกรรม “การยืดอายุและ
เก็บรักษาผักหลังการเก็บเกี่ยวและการ
ยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสูF
มาตรฐานเกษตรอินทรีย�สําหรับกลุFม
เกษตรอินทรีย� จังหวัดเพชรบุรี 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อสนองตFอปณิธานของในหลวง
รัชกาลที่ 10ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อสFงเสริมให�
กลุFมเกษตรอินทรีย�จังหวัดเพชรบุรี
สามารถบริหารจัดการได�อยFางสมดุล 3. 
เพื่อบูรณาการการทํางานของหนFวยงาน
ที่เกี่ยวข�องในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

      13,090.00   5. ผลการดําเนินงาน 

ได�ดําเนินโครงการเปJนบางสFวนและ แตFไมF

สามารถดําเนินกิจกรรมตFอได�เนื่องจาก

สถานการณ�โควิด-19 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ของคนในชุมชน 
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร�างวิสาหกิจชุมชนต�นแบบผู�เลี้ยงไกFพื้นเมืองเพชรบุรี ตําบลไรFส�ม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สูFการค�าเชิงพานิช (368,956.00) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  5 การพัฒนาท�องถิ่น 
2. โครงการหลัก 35  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและระดับรายได�ชุมชนฐาน
ราก (ความยากจน) 
3. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร�างวิสาหกิจชุมชนต�นแบบผู�
เลี้ยงไกFพื้นเมืองเพชรบุรีต.ไรFส�ม อ.เมือง 
จ.เพชรบุรี สูFการค�าเชิงพาณิชย� 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1 เพื่อจัดทําข�อมูลกระบวนการเลี้ยง
ไกF ต�นทุนการผลิตและรายได�ของ
วิสาหกิจ “ผู�เลี้ยงไกFพื้นเมืองเพชรบุรี” 
ต.ไรFส�ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี  
4.2 เพื่อยกระดับระบบการเลี้ยงไกFของ
วิสาหกิจ “ผู�เลี้ยงไกFพื้นเมืองเพชรบุรี”ต.
ไรFส�ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ให�เกิด
มาตรฐานในระดับสากล  
4.3 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ�ไกFของ
วิสาหกิจ “ผู�เลี้ยงไกFพื้นเมืองเพชรบุรี” 
ต.ไรFส�ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในรูปแบบไกF
สด ไกFแปรรูป และเมนูอาหารจากไกF 
เพื่อจัดจําหนFายผลิตภัณฑ�ไปยังตลาด
ผู�บริโภค และสามารถสร�างรายได�ที่
เพิ่มขึ้นให�ครัวเรือน (ผลิตภัณฑ�ไกFบรรจุ
กระป�อง/ซอง 500 ชิ้น โดยแบFงให�กับ
ชุมชน 50 % (250 ชิ้น) เพื่อจัดจําหนFาย 
และแบFงให�กับคณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
50 % (250 ชิ้น) เพื่อจัดแสดงและมอบ
เปJนที่ระลึกในกิจกรรมตFาง ๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร�ฯ นิทรรศการสัปดาห�
วิทยาศาสตร�ฯ กิจกรรมตรวจเยี่ยมการ

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)  

- จํานวนครัวเรือน

เปLาหมายที่เข�ารFวม

กิจกรรม  

- จํานวนผลิตภัณฑ�

จากไกF 

- จํานวนสูตร

เมนูอาหารจากไกF 

- ร�อยละรายได�ของ

ครัวเรือน

กลุFมเปLาหมายที่เข�า

รFวมโครงการ

เพิ่มขึ้น 

- ร�อยละของ

ครัวเรือนที่เข�ารFวม

โครงการมีการ

ยกระดับรายได�

ครัวเรือน 

- จํานวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูร

ณาการจัดการเรียน

การสอนเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายได�

ให�กับคนในชุมชน 

- จํานวนนักศึกษาที่

เข�ารFวมโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายได�

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) รายได�

ที่เพิ่มขึ้นใน

ครัวเรือนของ

ชาวบ�านในวิสาหกิจ 

“ผู�เลี้ยงไกFพื้นเมือง

เพชรบุรี”ต.ไรFส�ม 

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

สFงผลทําให�มี

คุณภาพชีวิตและวิถี

ชีวิตดีมากขึ้น 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

- จํานวนครัวเรือนเปLาหมายที่เข�ารFวมกิจกรรม 

15 ครัวเรือน 17 ครัวเรือน 

- ผลิตภัณฑ�จากไกFของวิสาหกิจ “ผู�เลี้ยงไกF

พื้นเมืองเพชรบุรี” ต.ไรFส�ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

อยFางน�อย 2 ผลิตภัณฑ� 5 ผลิตภัณฑ�  (1. ไกF

แดดเดียว 2. ไกFฝอย 3. น้ําพริกไกFฝอย

ทรงเครื่อง 4. ซุปไกFสกัด 5. คุกกี้เสริม

แคลเซียม) 

- เมนูอาหารจากไกFของวิสาหกิจ “ผู�เลี้ยงไกF

พื้นเมืองเพชรบุรี” ต.ไรFส�ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

อยFางน�อย 2 สูตรอาหาร 5 สูตรอาหาร (1. ไกF

แดดเดียว 2. ไกFฝอย 3. น้ําพริกไกFฝอย

ทรงเครื่อง 4. ซุปไกFสกัด 5. คุกกี้เสริม

แคลเซียม) 

- ผลิตภัณฑ�จากไกFของวิสาหกิจ “ผู�เลี้ยงไกF

พื้นเมืองเพชรบุรี” ต.ไรFส�ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

500 ชิ้น 500 ชิ้น 

- ร�อยละรายได�ของครัวเรือนกลุFมเปLาหมายที่

เข�ารFวมโครงการเพิ่มขึ้น ร�อยละ ≥15 ไมF

สามารถดําเนินการได� (เนื่องจากการแพรF

ระบาดไวรัสโคโรนา (2019) 

- ร�อยละของครัวเรือนที่เข�ารFวมโครงการมี

การยกระดับรายได�ครัวเรือน (ของ 15 

ครัวเรือน) ร�อยละ ≥60 ไมFสามารถดําเนินการ

ได� (เนื่องจากการแพรFระบาดไวรัสโคโรนา 

(2019) 

- จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา

368,956.0

0 

228,540.10  9.1) กิจกรรมลงพื้นทีของคณะทํางานจากคณะ

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อสํารวจ

กระบวนการเลี้ยงไกF ต�นทุนการผลิตและรายได�

ของวิสาหกิจ “ผู�เลี้ยงไกFพื้นเมืองเพชรบุรี” ต.ไรF

ส�ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี จํานวน 1 วัน เมื่อวันที่ 

20 มีนาคม พ.ศ. 2563 สรุปข�อมูลดังนี้ 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

เข�าดูงานของทFานองคมนตรี ฯลฯ เปJน
ต�น) 

ให�กับชุมชนฐาน

ราก 

- ชาวบ�านได�รับ

ความรู�ความเข�าใจ

ของชาวบ�านในการ

อบรมและทบทวน

กระบวนการผลิต

ตามมาตรฐาน

ฟาร�มเลี้ยงไกFเนื้อ

สําหรับ

ผู�ประกอบการ 

กระบวนการ

วิเคราะห�ต�นทุน-

รายได� และองค�

ความรู�การพัฒนา

ผลิตภัณฑ�และ

จัดทําผลิตภัณฑ� 

“ไกFพริบพรี” เพื่อ

จัดจําหนFาย 

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได�ให�กับคนใน

ชุมชน รายวิชา ≤1 ไมFสามารถดําเนินการได� 

(เนื่องจากการแพรFระบาดไวรัสโคโรนา 

(2019) 

- จํานวนนักศึกษาที่เข�ารFวมโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได�ให�กับชุมชน

ฐานราก 

 30 คน ไมFสามารถดําเนินการได� (เนื่องจาก

การแพรFระบาดไวรัสโคโรนา (2019) 

7.2 เชิงคุณภาพ 

- ชาวบ�านได�รับความรู�ความเข�าใจในการ

อบรมและทบทวนกระบวนการผลิตตาม

มาตรฐานฟาร�มเลี้ยงไกFเนื้อสําหรับ

ผู�ประกอบการกระบวนการวิเคราะห�ต�นทุน-

รายได�  และองค�ความรู�การพัฒนาผลิตภัณฑ�

และจัดทําผลิตภัณฑ� “ไกFพริบพรี” เพื่อจัด

จําหนFาย ร�อยละ 80 ไมFสามารถดําเนินการได� 

(เนื่องจากการแพรFระบาดไวรัสโคโรนา 

(2019) 

7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 

7.4 เชิงงบประมาณ 368,956 บาท (100.00 

%) 228,540.10 บาท  

(61.94 %)  

 บรรลุเปLาหมายร�อยละ 54.55  (สําเร็จ 6 

ตัวชี้วัด  จาก 11 ตัวชี้วัด) 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 368,956 บาท  

เบิกจFายจริง 228,540.10 บาท คงเหลือ 

140,415.90 บาท 

กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาผลิตภัณฑ�จากกล�วยหอมทองสูFการค�าเชิงพานิชย� (99,900.00) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

      อยูFระหวFางดําเนินการจัดทํารายงานสรุปตัวชี้วัด    

โครงการที่  18 โครงการสFงเสริม ความรัก ความสามัคคี ความเปJนระเบียบ วินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเองและผู�อื่นภายใต�พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เปJนประมุข 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 1 สFงเสริม ความรัก ความสามคัคี ความเปJนระเบียบ วินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเอง และผู��อื่นภายใต�พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ�เปJนประมุขจังหวัดเพชรบุรี (1,212,663.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย�ยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร�พระราชา) / ดําเนินการไตรมาสที่ 

2-3-4 

กิจกรรมสFงเสริม ความรัก ความสามัคคี 
ความเปJนระเบียบ วินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่
ของตนเอง และผู�อื่นภายใต�พื้นฐานของ
สังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�เปJนประมุขจังหวัด
เพชรบุรี  
 
4.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
   4.1 เพื่อพัฒนาชุมชนต�นแบบด�าน
ความรัก ความสามัคคี ความเข�าใจสิทธิ
หน�าที่ของตนเอง และผู�อื่นภายใต�
พื้นฐานประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�เปJนประมุข 
   4.2 เพื่อนําแนวทางการพัฒนาชุมชน
ต�นแบบความรัก ความสามัคคี ความ
เข�าใจในสิทธิหน�าที่ ของตนเอง และ
ผู�อื่นภายใต�พื้นฐานประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�เปJนประมุขไปเผยแพรF
ในพื้นที่ชุมชนที่มีความจําเปJนในการ
พัฒนา 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

ความสามัคคี ให�

ประชาชนในชุมชน 

ตระหนักถึงจิต

สาธารณะ 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

ประชาชนในชุมชน

เกิดความคิดที่จะ

ทําประโยชน�เพื่อ

สาธารณะแกชุมชน 

และเกิดความ

รFวมมือรFวมใจกัน

ขึ้นในชุมชน  

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ   

      1. ชุมชนต�นแบบความรัก ความสามัคคี 

ความเข�าใจในสิทธิหน�าที่ ของตนเองและผู�อื่น

ภายใต�พื้นฐานประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย�เปJนประมุข เปLาหมาย 1 

ชุมชน 

      2. ชุมชนที่มีความรัก ความสามัคคี 

ความเข�าใจในสิทธิหน�าที่ ของตนเอง และ

ผู�อื่นภายใต�พื้นฐานประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย�เปJนประมุข เปLาหมาย 10 

ตําบล 

      3. จํานวนนักศึกษาที่เข�ารFวมได�รับการ

สFงเสริมความเข�าใจในความรัก ความสามัคคี 

ความมีระเบียบวินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่ของ

ตนเอง และผู�อื่น และสมัครเปJนจิตอาสา

เพิ่มขึ้น เปLาหมาย ร�อยละ 10 

      4. รายวิชาที่บูรณาการสFงเสริมความ

เข�าใจในความรัก ความสามัคคี ความมี

ระเบียบวินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเอง และ

ผู�อื่น เปLาหมาย ร�อยละ 10  

      5. จํานวนผู�เข�ารFวมโครงการเกี่ยวกับ

น�อมนําพระราโชบายด�านการจัดการศึกษา 

เพื่อเสริมคุณลักษณะคนไทยสFงเสริม 4 

ประการ เปLาหมาย 1,000 คน/จังหวัด 

      6. จํานวนโครงการที่เกิดจากการมีสFวน

รFวมคิดรFวมทําระหวFางภาคีเครือขFาย ผู�นํา

ชุมชนและประชาชนอยFางน�อย 20 โครงการ 

เปLาหมาย 5 เครือขFาย 

7.2 เชิงคุณภาพ  

1,212,663

.00 

649,828.00 9. ผลการดําเนินงาน การดําเนินงานใน

กิจกรรมแล�วเสร็จ 

    9.1 เกิดชุมชนต�นแบบความรัก ความ

สามัคคี ความเข�าใจในสิทธิหน�าที่ ของตนเอง 

และผู�อื่นภายใต�พื้นฐานประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย�เปJนประมุข 

    9.2 ชุมชนมีแนวทางในการพัฒนาชุมชน

ต�นแบบความรัก ความสามัคคี ความเข�าใจใน

สิทธิหน�าที่ ของตนเอง และผู�อื่นภายใต�พื้นฐาน

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เปJนประมุข

ไปเผยแพรFในพื้นที่ชุมชนที่มีความจําเปJนในการ

พัฒนา 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

     10.1 ประชาชนใน

ชุมชนเกิดความเห็นอก

เห็นใจกัน  รFวมมือ 

รFวมใจกัน สามารถ

ทํางานเพื่อสFวนรวม

รFวมกันได�อยFางมี

ประสิทธิภาพ  

     10.2 เกิดกิจกรรม

รFวมกันในชุมชน ชุมชน 

รFวมกันคิด รFวมกันทํา 

โดยมีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี เปJนผู�

แนะนํา และเปJนที่

ปรึกษา 

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน   

     11.1 การ

รวมคนใน

ชFวงแรก 

เนื่องจากใน

การทํากิจกรรม

แตFละครั้งใช�คน

จํานวนมาก แตF

สุดท�ายแล�ว 

เมื่อชาวบ�าน

ได�รับรู� เข�าใจ

สิ่งที่ราชภัฏ

นําเสนอ ทําให� 

ชาวบ�านเกิด

ความพร�อม

เพรียงกัน รวม

มือรFวมใจกัน

มากขึ้น 

      11.2 

ปcญหา

สถานการณ�

การแพรFระบาด

ของเชื้อไวรัสโค

โรนFา 2019 

 

 

 

 

12. 

ข�อเสนอแนะ 

เปJน

โครงการทํา

ให�เกิดการ

รวมตัวกัน

ทํางานของ

ชาวบ�าน 

เกิด

ประโยชน�ตFอ

ชุมชนอยFาง

มาก 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

      1. จํานวนจิตอาสาเพิ่มขึ้น 

      2. รูปแบบการพัฒนาชุมชนต�นแบบรู�รัก

สามัคคี 

      เปLาหมาย จํานวน 9 ตําบล 

7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 4  

      1. โครงการสําเร็จตามกําหนดเวลา 

7.4 เชิงงบประมาณ 2,090,000 บาท 

ดําเนินงานแล�วเสร็จ 

 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 1,212,663.00 

บาท เบิกจFายจริง  649,828.00 คงเหลือ 

562,835.00บาท 

 

 

กิจกรรมที่ 2 จิตอาสาเพื่อสร�างความสามคัคีในชุมชนการทําเจลล�างมือเพื่อรFวมกันแก�ไขปcญหาการแพรFระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (357,730.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย�ยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร�พระราชา) / ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4 

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร�างความสามัคคี
ในชุมชนการทําเจลล�างมือเพื่อรFวมกัน
แก�ไขปcญหาการแพรFระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 
 
4.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
    4.1 เพื่อสFงเสริมกระบวนการทํางาน
รFวมกันในชุมชนให�เกิดความรัก ความ
สามัคคี ความมีระเบียบวินัยความเข�าใจ
สิทธิหน�าที่ของตนเองและผู�อื่นภายใต�
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�เปJนประมุข 
    4.2 เพื่อสFงเสริมกิจกรรมจิตอาสาใน
ชุมชน 
    4.3 เพื่อชFวยเหลือประชาชนที่ได�รับ
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

ได�เจลแอลกอฮอล�

จํานวน 2,000 ลิตร 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

ประชาชนในชุมชน

เปLาหมายได�รFวม

เปJนจิตอาสา เกิด

การเสียสละเพื่อ

สFวนรวม  

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

     1. ได�เจลแอลกอฮอร�ขนาด 50 ML 

เปLาหมาย 12,000 ชิ้น 

     2. เจลแอลกอฮอร�ขนาด 500 ML 

เปLาหมาย 800 ชิ้น 

     3. ชุมชนที่เข�ารFวมกิจกรรม เปLาหมาย 8 

ชุมชน 160 คน  

     4. กิจกรรมที่เกิดจากการมีสFวนรFวมคิดทํา

ระหวFางภาคีเครือขFาย ผู�นําชุมชน ประชาชน 

เปLาหมาย 8 กิจกรรม 

7.2 เชิงคุณภาพ 

      1. ชุมชนมีความสามัคคีและเกิดความ

ตระหนักในการรFวมกิจกรรมจิตอาสาของ

ชุมชน ร�อยละ 10 

7.3 เชิงเวลา ไตรมาสที่ 4 การจัดซื้อและ

เบิกจFายแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

7.4 เชิงงบประมาณ 357,730 บาท  

    9. ผลการดําเนินงาน 

 1. ได�เจลล�างมือเพื่อนํามาใช�ประโยชน�สําหรับ

พื้นที่/หนFวยงานที่มีความต�องการเพื่อปLองกัน

การแพรFระบาดของไวรัสโคโรนFา 2019 

 2. ได�เกิดการรวมกลุFมในการทํากิจกรรมจิต

อาสาขึ้นในแตFละชุมชน 

 3. ได�สFงมอบเจลล�างมือให�กับสาธารณสุข

จังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ และกระจายไป

ตาม  

 4. รพ.สต.ตFางๆ อยFางทั่วถึง อีกทั้งประชาชนที่

เข�ารFวมโครงการทําเจลครั้งนี้  

 1. กี่ชุมชน  8 ชุมชน 1.ชุมชนหัวทุFง 2.ชุมชน

นายาง 3.ชุมชนบ�านในดง 4.ชุมชนหนองกะปุ 

5.ชุมชนไรFสะท�อน 6.ชุมชนทFาเสน 7.ชุมชนโค�ง

ตาบาง 8.ชุมชนต�นมะมFวง 

 5. จํานวนผู�เข�ารFวม 160 คน 

 6. ผลผลิตที่ได� เจลล�างมือ จํานวน 2,000 ลิตร 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

 1. ประชาชนได�เรียนรู�

การผลิตเจล

แอลกอฮอล� 

 2. ได�ความรู�เรื่องการ

ทําความสะอาดมือเพื่อ

ปLองกันการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนFา 2019 

 3. ได�นําเจลที่เกิดจาก

ความมีจิตอาสาไปสFง

ตFอให�กับบุคลากรทาง

การแพทย�และ

ผู�ด�อยโอกาส 

 

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 1. ปcญหา

สถานการณ�

การแพรFระบาด

ของเชื้อไวรัสโค

โรนFา 2019 ทํา

ให�ต�องเว�น

ระยะหFางทาง

สังคมมากขึ้น 

การดําเนินงาน

บางอยFางจึง

เปJนไปได�ยาก 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

งบประมาณที่ได�รับการจัดสรร 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 357,730.00 

บาท เบิกจFายจริง 318,283.92 คงเหลือ 

39,446.08 บาท 

โดยกระจายไปยังหนFวยงานที่เกี่ยวข�อง 

กิจกรรมที่ 3 จิตอาสาการทําหน�ากากผ�า เพื่อรFวมกันแก�ไขปcญหาการแพรFระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (42,572.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย�ยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร�พระราชา) / ดําเนินการไตรมาสที่ 3-5 

กิจกรรมจิตอาสาการทําหน�ากากผ�า 
เพื่อรFวมกันแก�ไขปcญหาการแพรFระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 
 
4.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
   4.1. เพื่อตFอยอดการพัฒนาอาชีพ 
   4.2. เพื่อสร�างรายได�ให�กับคนใน
ชุมชน 
   4.3. เพื่อชFวยเหลือประชาชนที่ได�รับ
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
   4.4. เพื่อชFวยเหลือสนับสนุน
หนFวยงานในการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

หน�ากากผ�าจํานวน 

300 ชิ้น 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

ประชาชนมีรายได�

เพิ่มขึ้นจากการเย็บ

หน�ากากผ�า และได�

พัฒนาอาชีพให�สอด

รับกับสถานการณ�ที่

เกิดขึ้นในปcจจุบัน 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ  

1. ได�หน�ากากผ�า เปLาหมาย จํานวน 1,000 

ชิ้น 

 

7.2 เชิงคุณภาพ 

1. ประชาชนในรายได�เพิ่มมากขึ้นในชFวงถาน

การณ�การแพรFระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนFา 

2019 ร�อยละ 10 

2.ชุมชนสามารถพัฒนาอาชีพให�สอดรับกับ

สถานการณ�บ�านเมือง ร�อยละ 15 

7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 3 การจัดซื้อและ

เบิกจFายแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

7.4 เชิงงบประมาณ 42,572.00 งบประมาณ

ที่ได�รับการจัดสรร 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 42,572.00 

บาท เบิกจFายจริง  32,879.25 คงเหลือ 

9,692.75 บาท 

42,572.00 32,879.25 9. ผลการดําเนินงาน 

   9.1 ได�หน�ากากผ�า จํานวน 1000 ชิ้น 

   9.2. ได�ชุมชนจิตอาสารFวมทํางานกับ

มหาวิทยาลัย 4 ชุมชน 

   9.3. จํานวนผู�เข�ารFวมโครงการ 40 คน  

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

 10.1 ประชาชนที่เข�า

ได�เรียนรู�วิธีการเย็บ

หน�ากากผ�าแบบตFางๆ

จากคุณครูผู�สอน 

 

 

 

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 11.1 ปcญหา

การแพรFระบาด

ของเชื้อไวรัสโค

โรนFา ทําให�

ผู�เข�ารFวม

กิจกรรมได�

อยFางจํากัด 

เปJนผลตFอเนื่อง

ให�การผลิต

หน�ากากเปJนไป

ได�ช�า 

  

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 19 โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

กิจกรรมที่ 1 เว็บไซต�ประชาสัมพันธ�โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุร ี(10,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่5 การ
พัฒนาท�องถิ่น 
2. โครงการหลัก 37. โครงการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

เว็บไซต�

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) การ

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมภายใต�งานโครงการ

10,000.00   8. ผลการดําเนินงาน 

  ขออนุมัติดําเนินงานเรียบร�อยแล�ว ปรับปรุง

เว็บไซต� อพ.สธ.มรภ.เพชรบุร ีเรียบร�อยแล�ว 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

พระราชดําริฯ 
3. โครงการ/กิจกรรม เว็บไซต�
ประชาสัมพันธ�โครงการ อพ.สธ.-มรภ.
เพชรบุรี 
4.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 4.1 เพื่อสนองพระราชดําริตาม
โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  
4.2เพื่อปรับปรุงเว็บไซต�ประชาสัมพันธ�
โครงการอพ.สธ. -มรภ.เพชรบุรี  

ประชาสัมพันธ�

โครงการอพ.สธ.-

มรภ.เพชรบุรี 

เผยแพรขFาว

ประชาสัมพันธ� ขFาว

กิจกรรม และ

งานวิจัย 

อนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

เชFน  ขFาวประชาสัมพันธ� ขFาวกิจกรรม และ

งานวิจัยที่เผยแพรF คFาเปLาหมาย อยFางน�อย9 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 9 โครงการ 

เชิงคุณภาพ 

1. ความพึงพอใจของผู�เข�ารFวมกิจกรรมไมF

น�อยกวFาระดับ 3.51 

2. สามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน�ไมFน�อย

กวFาระดับ 3.51 

และได�มีการเผยแพรFงานกิจกรรม จํานวน 2 

กิจกรรม รFวมจัดนิทรรศการและประชุม

วิชาการ ครั้งที่ 10  ทรัพยากรไทย : ชาวบ�าน

ไทยได�ประโยชน� ณ ศูนย�การศึกษาหนองระ

เวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

จังหวัดนครราชสีมา  และการศึกษาดูงาน

เทศบาลตําบลหนองเต็ง จังหวัดบุรีรัมย� 

กิจกรรมที่ 2 สํารวจและติดตามการเปลีย่นแปลงพันธุ�สตัว�น้ําชนิดอื่นที่ไมFใชFปลา ที่ได�จากการทําประมงบริเวณชายฝc�งจังหวัดเพชรบุรี (70,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่4 การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
2. โครงการหลัก 29. โครงการพัฒนา
งานวิจัยสร�างสรรค�องค�ความรู� และ
นวัตกรรม /เพื่อเปJนต�นแบบหรือ
นํามาใช�ประโยชน�ในการพัฒนาชุมชน
และท�องถิ่นตามศาสตร�พระราชา 
3. โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มมูลคFาเนื้อ
หอยจากเศษเหลือทิ้งทางการประมงสูF
การผลิตอาหารเลี้ยงปูม�า     
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อศึกษาถึงความเปJนไปได�ของการ
ใช�เนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้งทางการ
ประมงในการผลิตอาหารปูม�า   
 2. เพื่อศึกษาระดับที่เหมาะสมของการ
ใช�เนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้งทางการ
ประมงทดแทนแหลFงโปรตีนในการผลิต
อาหารเลี้ยงปูม�า  
 3. เพื่อเพิ่มมูลคFาเศษเหลือทิ้งทางการ
ประมง 

      70,000.00   ผลการดําเนินงาน  

1. พบพันธุ�สัตว�น้ําชนิดอื่นที่ไมFใชFปลาได�จาก

การทําประมง 49 ชนิดโดยจัดอยูFในกลุFม 

1. Malacostroca27 ชนิด 

2. Merostomata 2 ชนิด 

3. Bivalvia 12 ชนิด 

4. Gastopoda 5ชนิด 

5. Cephalopoda2 ชนิด 

6. Echinoidea1 ชนิด 

.................................................. 

2. การเผยแพรFผลการดําเนินงาน ได�สFงผลงาน

เข�ารFวมนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ใน

การประชุมหาดใหญFวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 11  (ได�รับพิจารณาให�เข�ารFวม

นําเสนอผลงาน)โดยนําเสนอผลงานแบบ

ออนไลน�ในวันที่ 17 ก.ค.63  

ปcญหาและอุปสรรค� 

- ในชFวงปลายเดือน มีนาคม และเดือน เม.ย.63 

ได�รับผลกระทบจากการเกิดการระบาดไวรัสโค

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

วิด-19 และจากการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ทํา

ให�ไมFสามารถลงพื้นที่เก็บข�อมูลได�  

- ชFวง  

พ.ค. – 2 0มิ.ย. 63 เปJนชFวงเดือนที่มีลมมรสุม

ทําให�ชาวประมงไมFสามารถออกทําการประมง

ได� 

- ชFวงปลายเดือน มิ.ย. – ต�นเดือน ก.ค. เปJน

ชFวงที่ชาวประมงออกทําการประมงชFวง

กลางคืนและเข�าฝc�งประมาณ 03.00 น. จากนั้น

ชาวประมงจะนําสัตว�น้ําที่จับมาได�สFงให�แกFแพ

ปลา จึงไมFสามารถเก็บตัวอยFางสัตว�น้ําได� 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาอาหารกึ่งสําเรจ็รูปจากเนื้อตาลสุกที่มสีารแคโรทีนอยด�และใยอาหารสูง (180,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 

1. กิจกรรม การพัฒนาอาหารกึ่ง
สําเร็จรูปจากเนื้อตาลสุกที่มีสารแคโรที
นอยด�และใยอาหารสูง 
2.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อสนองโครงการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพื่อพัฒนาอาหารกึ่งสําเร็จรูปจาก
เนื้อตาลสุกที่มีสารแคโรทีนอยด�และใย
อาหารสูง 
 3. เพื่อศึกษาสัดสFวนของข�าวและเนื้อ
ตาลสุกที่เหมาะสมในการพัฒนาเปJน
อาหารกึ่งสําเร็จรูปจากเนื้อตาลสุก  
 4. เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาอาหาร
กึ่งสําเร็จรูปจากเนื้อตาลสุก  
 5. เพื่อถFายทอดองค�ความรู�ให�ผู�สนใจ 
 6. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต�ประชาสัมพันธ�
โครงการอพ.สธ. -มรภ.เพชรบุรี  

3. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output)... 

จํานวนผลิตภัณฑ�

อาหารกึ่งสําเร็จรูป

จากเนื้อตาลสุก 1 

ผลิตภัณฑ� 

4. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) ... 

..อาหารกึ่ง

สําเร็จรูปที่มีสารแค

โรทีนอยด�และใย

อาหารสูง 1 

ผลิตภัณฑ� 

5. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผลิตภัณฑ�อาหารกึ่งสําเร็จรูปจากเนื้อ

ตาลสุก เปLาหมาย1 ผลิตภัณฑ� 

เชิงคุณภาพ  

1. อาหารกึ่งสําเร็จรูปที่มีสารแคโรทีนอยด�

และใยอาหารสูง เปLาหมาย1 ผลิตภัณฑ� 

2. ความพึงพอใจของผู�เข�ารFวมถFายทอดองค�

ความรู� เปLาหมายร�อยละ 80 

180,000.0

0 

  6. ผลการดําเนินงาน 

 ยังไมFได�ดําเนินการตามโครงการฯ เนื่องจากรอ

การเซ็นอนุมัติโครงการ ฯ จากผู�บริหารของ

มหาวิทยาลัยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ� 2563 

และมีการเปลี่ยนรหัสงบประมาณระหวFาง

ป
งบประมาณ ทําให�ต�องรอรหัสงบประมาณ

ใหมFตั้งแตFปลายเดือนกุมภาพันธ�จนถึงสัปดาห�ที่ 

3 ของเดือนมีนาคม ตFอมามีสถานการณ�การ

ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทําให�มีการประกาศ

ป�ดทําการของมหาวิทยาลัยตั้งแตFวันที่ 24 

มีนาคม จึงไมFสามารถเริ่มดําเนินโครงการได� 

7. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

 ยังไมFได�ดําเนิน

โครงการ ฯ จึงยังไมF

สามารถสรุปองค�

ความรู�ได�  

8. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

การเซ็นอนุมัติ

โครงการฯ 

ลFาช�าจนถึงต�น

เดือน

กุมภาพันธ�จึง

ได�รับอนุมัติ มี

การเปลี่ยนรหัส

งบประมาณ

ประจําป
 จึง

ต�องรอรหัส

งบประมาณ

ใหมFประมาณ 

2-3 สัปดาห� 

และเกิด

สถานการณ�

ระบาดของ

9. ข�อ

เสนอแนะ... 

ผู�บริหารแตF

ละฝtายของ

มหาวิทยาลั

ย ควรมีการ

ปรับการ

ตรวจสอบ

และเซ็น

อนุมัติ

โครงการ ฯ 

จนสามารถ

นํามาดําเนิน

โครงการได�

ภายใน ไตร

มาสแรกของ

ป
งบประมา

ณ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ไวรัสโควิด 19 

ทําให�มี

ประกาศการ

ป�ดทําการของ

มหาวิทยาลัย

จึงยังไมFได�เริ่ม

ดําเนิน

โครงการ ฯ 

กิจกรรมที่ 5 บริหารจัดการโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ (241,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่5 การ
พัฒนาท�องถิ่น 
2. โครงการหลัก 37. โครงการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
3. โครงการ/กิจกรรม บริหารจัดการ
โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
4.วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อสนองพระราชดําริงานโครงการ
อนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพื่อบริหารจัดการโครงการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

กิจกรรม/โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

ความสําเร็จของ

การดําเนินงาน 

กิจกรรม/โครงการ 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

1. กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการได�ตาม

เปLาหมาย คFาเปLาหมายหมาย14 โครงการ ผล

การดําเนินงาน 1โครงการ 

2. การประชุมคณะทํางานโครงการ อพ.สธ.-

มรภ.เพชรบุรี คFาเปLาหมาย2 ครั้งผลการ

ดําเนินงาน 2 ครั้ง 

3. ประชุมวิชาการทรัพยากรไทย : ชาวบ�าน

ไทยได�ประโยชน� คFาเปLาหมาย4 เรื่อง ผลการ

ดําเนินงานอ 4 เรื่อง 

4. จัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ�าน

ไทยได�ประโยชน� คFาเปLาหมาย1 นิทรรศการ 

ผลการดําเนินงาน 1 นิทรรศการ 

เชิงคุณภาพ 

1. การดําเนินกิจกรรมบรรลุตามเปLาหมายไมF

น�อยกวFา คFาเปLาหมายร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน 82.35 

241,000.0

0 

  8. ผลการดําเนินงาน 

  ขออนุมัติดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ

เรียบร�อยแล�ว จํานวน 14 โครงการ ดําเนินการ

แล�วเสร็จ 2 โครงการ  และอยูFระหวFาง

ดําเนินงาน 12 โครงการ การประชุม

คณะทํางานโครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี 

ดําเนินประชุมตามไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2  

จํานวน 2 ครั้ง  การจัดนิทรรศการและประชุม

วิชาการ ครั้งที่ 10  ทรัพยากรไทย : ชาวบ�าน

ไทยได�ประโยชน� ณ ศูนย�การศึกษาหนองระ

เวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

จังหวัดนครราชสีมา  ในระหวFางวันที่ 29 

พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2563 จํานวน 1 

นิทรรศการ  และนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

ในการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงาน

วิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 ทั้งหมด 4 เรื่อง 

แบFงเปJนภาคบรรยาย 2 เรื่อง ได�แกF1. 

องค�ประกอบทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารใน

ข�าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี 2. การขยายพันธุ�

ไอยเรศ (Rhynchostylisretusa (L.) Blume) 

ในหลอดทดลอง ภาคโปสเตอร� 2 เรื่อง ได�แกF1. 

การใช�เครื่องหมาย RAPD ในการแยกเพศของ

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ตาล (Borassusflabellifer L.) ในจังหวัด

เพชรบุรี 2. พรรณไม�น้ําในสวนพฤกษศาสตร�

เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

กิจกรรมที่ 6 การศึกษาและรวบรวมภูมิปcญญาการปลูกละมดุอําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี (38,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่5 การ
พัฒนาท�องถิ่น 
2. โครงการหลัก 37. โครงการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
3. โครงการ/กิจกรรม การศึกษาและ
รวบรวมภูมิปcญญาการปลูกละมุดอําเภอ
บ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ
อนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 2. เพื่อศึกษาและรวบรวมภูมิปcญญา
การปลูกละมุดในพื้นที่อําเภอบ�านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

     380,000.0

0 

  8. ผลการดําเนินงาน 

โครงการได�รับการอนุมัติแล�ว และมีการ

ประสานงานกับเกษตรอําเภอ และปราชญ�

ชาวบ�านในพื้นที่แล�ว แตFยังไมFสามารถ

ดําเนินการตFอได� เนื่องจากติดขัดสถานการณ�

โรค COVID-19  จึงยังไมFได�ดําเนินการเบิกจFาย 

คาดวFาจะดําเนินการในชFวงเดือนสิงหาคม โดยมี

การบูรณาการในรายวิชาการผลิตไม�ผล 

  10. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

สถานการการ

ระบาดของโรค 

COVID-19 ทํา

ให�ไมFสามารถ

จัดกิจกรรมที่มี

การประชุมนัด

หมายเกษตรกร

จํานวนมากได�  

มีการแก�ไขโดย

การได�สFงแบบ

เก็บข�อมูลให�

ผู�เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบแล�ว 

จะมีการนัด

หมายเพื่อเก็บ

ข�อมูลจาก

เกษตรกรอีก

ครั้งในเดือน

สิงหาคม  

  

กิจกรรมที่ 8 ดําเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร�เพชรวนาลัย (150,000) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการและ
พัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร�เพชร
วนาลัย 
 

เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)   

จํานวนพรรณไม�ใน

เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) แหลFง

ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

 

เชิงปริมาณ 

150,000.0

0 

150,000.00 ผลการดําเนินงาน 

      สาขาวิชาชีววิทยาขออนุมัติดําเนิน

กิจกรรม ดําเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวน

องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ
อนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
2. เพื่อสร�างสวนพฤกษศาสตร�ที่ได�
มาตรฐานสําหรับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย   
และบริการวิชาการ 
3. เพื่อให�มีสวนพฤกษศาสตร�ที่ได�
มาตรฐานสําหรับการวิจัย บริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สวนพฤกษศาสตร�

เพชรวนาลัย  

เรียนรู�ทาง

ธรรมชาติ สวน

พฤกษศาสตร�เพชร

วนาลัย 

1. จํานวนพรรณไม�หายากในสวน

พฤกษศาสตร�เพชรวนาลัย 50 ชนิด 

2. จํานวนผู�เข�าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร�

เพชรวนาลัย  มากกวFา 100 คน 

 

เชิงคุณภาพ 

1.มีพรรณไม�ในสวนพฤกษศาสตร� กลุFมพืชไมFมี

ทFอลําเลียงพืชมีทFอลําเลียงไร�เมล็ดพืชเมล็ด

เปลือย และพืชดอก 4 กลุFม 

2. ความพึงพอใจของผู�เข�ารFวมโครงการ ร�อย

ละ 80 

 

บรรลุเปLาหมาย ดําเนินการเบิกจFาย และ

ดําเนินกิจกรรมเรียบร�อยแล�ว อยูFในระหวFาง

การสรุปผลกิจกรรม 

 

งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 150,000 บาท 

เบิกจFายจริง 150,000 บาท คงเหลือ - บาท 

พฤกษศาสตร�เพชรวนาลัย  ภายใต�โครงการ

หลักโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ได�ดําเนินกิจกรรม

และการเบิกจFายไปแล�วและอยูFในระหวFางการ

สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 

      ศูนย�เรียนรู�ทาง

ธรรมชาติ “สวน

พฤกษศาสตร�เพชร

วนาลัย” 

        

เนื่องจาก

กิจกรรม

ดําเนินการ

ในชFวง

สถานการณ�โค

วิด -19 ทําให�

การดําเนินการ

ลFาช�ากวFาแผน

ที่วางไว� 

กิจกรรมที่ 11 เป�ดและจัดแสดงศูนย�เรียนรู�ความหลากหลายทางชีวภาพ (100,000.00) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่ 5  
2. โครงการหลัก โครงการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
3. โครงการ/กิจกรรม เป�ดและจัดแสดง
ศูนย�เรียนรู�ความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 4.1 เพื่อสนองพระราชดําริตาม
โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 4.2 เพื่อปรับปรุงศูนย�เรียนรู�ความ

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)   

มีการเก็บรวบรวม

พันธุ�พืช พันธุ�สัตว�

และจุลินทรีย�  

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)  ศูนย�

เรียนรู�ทางชีวภาพ 

1 ศูนย� 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

   จํานวนพืชที่เก็บรวบรวมได� ไมFน�อยกวFา 30 

ชนิด 

   จํานวนสัตว�ที่เก็บรวบรวมได� ไมFน�อยกวFา 

30 ชนิด 

   จํานวนจุลินทรีย�ที่เก็บรวบรวมได� ไมFน�อย

กวFา 15 ชนิด 

   ศูนย�เรียนรู�ความหลากหลายทางชีวภาพ 1 

ศูนย� 

 จํานวนผู�เข�าเยี่ยมชม จํานวน  250  คน 

เชิงคุณภาพ 

100,000.0

0 

100,000.00 9. ผลการดําเนินงาน 

     สาขาวิชาชวีวิทยาขออนุมัติดําเนินกิจกรรม

เป�ดและจัดแสดงศูนย�เรียนรู�ความหลากหลาย

ทางชีวภาพภายใต�โครงการหลักโครงการ

อนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ  โดยระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 

คือ 1 กุมภาพันธ� 2563– 31 กรกฎาคม 2563 

ได�ดําเนินกิจกรรมและการเบิกจFายไปแล�วและ

อยูFในระหวFางการสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

      ศูนย�เรียนรู�

ทางด�านชีวภาพที่

เกี่ยวกับพืช สัตว� 

จุลินทรีย� เปJนแหลFงให�

ความรู�และศึกษาของ

นักเรียน นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป 

11. ปcญหาและ

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

หลากหลายทางชีวภาพที่ได�มาตรฐาน
สําหรับการจัดการเรียนการสอน     
การวิจัย และ บริการวิชาการ 
 4.3 เพื่อให�มีศูนย�เรียนรู�ความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ได�มาตรฐาน
สําหรับการวิจัย บริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ผู�เข�ารFวมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�

ประโยชน� ไมFน�อยกวFาร�อยละ 80 

- จํานวนโรงเรียน/สถานศึกษา ที่ได�รับ

ประโยชน� อยFางน�อย 2 โรงเรียน/สถานศึกษา 

 - บูรณาการกับกรเรียนการสอน อยFางน�อย 4 

รายวิชา 

บรรลุเปLาหมายร�อยละ ดําเนินการเบิกจFาย

แล�วและอยูFในระหวFางการดําเนินกิจกรรม

และสรุปผลกิจกรรม 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร......100,000.....

บาท เบิกจFายจริง....100,000.....บาท...

คงเหลือ ......-......บาท 

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

        เนื่องจาก

กิจกรรมดําเนินการ

ในชFวงสถานการณ�โค

วิด -19 ทําให�การ

ดําเนินการลFาช�ากวFา

แผนที่วางไว� 

กิจกรรมที่ 12 ศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพของตาลเบื้องต�น (100,000.00) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่ 5  
2. โครงการหลัก โครงการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
3. โครงการ/กิจกรรม ศึกษา
เทคโนโลยีชีวภาพของตาลเบื้องต�น 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 4.1  เพื่อสนองพระราชดําริตาม
โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 4.2  เพื่อการศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของตาลเบื้องต�น เปรียบเทียบลักษณะ
สําคัญของตาลแตFละชนิด 
 4.3  เพื่ออนุรักษ�พันธุกรรมตาลที่ลด
จํานวนลงอยFางตFอเนื่อง และใช�ในการ
เรียนการสอน 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

 1. งานวิจัยการ

แยกสายพันธุ� และ

การแยกเพศตาล 

 2. และพืชท�องถิ่น 

(ตาลโตนด) ได�รับ

การขยายพันธุ� 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) ได�

องค�ความรู�เกี่ยวกับ

พืชในท�องถิ่น

(ตาลโตนด) 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ    

1.งานวิจัยการแยกสายพันธุ� และการแยกเพศ

ตาล 1 เรื่อง 

2.จํานวนผู�เข�ารFวมกิจกรรม 50 คน   

3. บูรณาการกับรายวิชารายวิชา ชีววิทยา 1, 

2 พฤกษศาสตร� 2 รายวิชา   

เชิงคุณภาพ     

  1. ความพึงพอใจของผู�เข�ารFวมกิจกรรม ร�อย

ละ 80  

  2. ผู�เข�ารFวมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�

ประโยชน� ร�อยละ 80  

  3.พืชท�องถิ่นที่ได�รับการขยายพันธุ�ตาลโตนด 

1 ชนิด  

 

บรรลุเปLาหมายร�อยละ อยูFในระหวFางการ

ดําเนินกิจกรรมและสรุปผลกิจกรรม 

 

100,000.0

0 

  9. ผลการดําเนินงาน 

     สาขาวิชาชวีวิทยาขออนุมัติดําเนินกิจกรรม

ศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพของตาลเบื้องต�น  

ภายใต�โครงการหลักโครงการอนุรักษ�พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  โดย

ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม คือ 1 กุมภาพันธ� 

2563– 31 กรกฎาคม 2563 ได�ดําเนินกิจกรรม

และการเบิกจFายไปแล�วและอยูFในระหวFางการ

สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

       องค�ความรู�

เกี่ยวกับพืชในท�องถิ่น

(ตาลโตนด) 

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

        

เนื่องจาก

กิจกรรม

ดําเนินการ

ในชFวง

สถานการณ�โค

วิด -19 ทําให�

การดําเนินการ

ลFาช�ากวFาแผน

ที่วางไว� 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 100,000 บาท 

เบิกจFายจริง 100,000 บาท คงเหลือ ......-......

บาท 
กิจกรรมที่ 13 การพัฒนาผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพจากพันธุ�ข�าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่มีคณุคFาทางโภชนาการสูง (156,750.00) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

2. โครงการหลัก โครงการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพจากพันธุ�ข�าวหอม
พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่มีคุณคFาทาง
โภชนาการสูง 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 4.1 เพื่อสนองพระราชดําริตาม
โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 4.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพ
จากข�าวหอมพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่มี
คุณคFาทางโภชนาการสูง 
    4.3 เพื่ออนุรักษ�พันธุ�ข�าวพื้นเมือง
จังหวัดเพชรบุรี       
                                                       

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)  

         มีการจัดทํา

ผลิตภัณฑ�เพื่อ

สุขภาพจากข�าว

พันธุ�พื้นเมือง

เพชรบุรีที่มีคุณคFา

ทางโภชนาการสูง 

การเผยแพรFผลการ

ดําเนินงาน เชFน 

อบรมเชิง

ปฏิบัติการถFายทอด

เทคโนโลยีการแปร

รูปผลิตภัณฑ�เพื่อ

สุขภาพ หรือมีการ

ประชุมเพื่อนํา

ข�อมูลสูFชุมชนหรือ

กลุFมเปLาหมาย หรือ

เผยแพรFผลการ

ดําเนินทางสื่อ

ออนไลน� หรือรFวม

จัดนิทรรศการเพื่อ

เผยแพรFผลการ

ดําเนินงาน และ

บูรณาการใน

รายวิชาวิชา

ชีววิทยา 1 และ

วิชาชีวิทยาของ

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)  

          ผลิตภัณฑ�

เพื่อสุขภาพจากข�าว

พันธุ�พื้นเมือง

เพชรบุรีที่มีคุณคFา

ทางโภชนาการสูง 

2 ชนิด จํานวน 

500 ชิ้น และ

การบูรณาการใน

รายวิชาวิชา

ชีววิทยา 1 และ

วิชาชีวิทยาของ

เซลล� สFงผลให�

นักศึกษาได�

ประโยชน�และเข�า

รFวมในการทํา

กิจกรรม 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ  

1. ผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพจากข�าวพันธุ�

พื้นเมืองเพชรบุรีที่มีคุณคFาทางโภชนาการสูง 

500 ชิ้น 

2. ผลิตภัณฑ�ที่ได�ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ� 2 

ผลิตภัณฑ� 

3. มีการเผยแพรFผลการดําเนินงาน เชFน รFวม

จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรFผลการดําเนินงาน 

หรือเผยแพรFผลการดําเนินทางสื่อออนไลน� 

หรือ แผFนพับ โปสเตอร� เผยแพรFผลการ

ดําเนินงาน  

4. บูรณาการในรายวิชา วิชาชีววิทยา 1 และ

วิชาชีวิทยาของเซลล�  2 รายวิชา  

เชิงคุณภาพ  

1. นักศึกษาได�ประโยชน�และเข�ารFวมในการ

ทํากิจกรรม 30 คน  

2. การมีสFวนรFวมของชุมชนและ บุคคลผู�สนใจ

ทั่วไป 30 คน  

บรรลุเปLาหมายร�อยละ 80 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร...165,000....

บาท  

                    เบิกจFายจริง....156,750...

บาท... 

                    คืนมหาวิทยาลัยในสFวน

ถFายทอดองค�ความรู�สูFชุมชน จํานวน 8,250 

บาท  

156,750.0

0 

156,750.00 9. ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาชีววิทยาขออนุมัติดําเนินกิจกรรมการ

พัฒนาผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพจากพันธุ�ข�าวหอม

พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่มีคุณคFาทาง

โภชนาการสูง ภายใต�โครงการหลักโครงการ

อนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ  โดยระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 

คือ ระหวFางเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๓  ได�ดําเนินกิจกรรมและการ

เบิกจFายไปแล�วและอยูFในระหวFางการสรุปผล

การดําเนินกิจกรรม 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ�

จากข�าวพื้นเมือง

เพชรบุรีที่มีคุณคFาทาง

โภชนาการสูง เปJนการ

เพื่อสร�างมูลคFาเพิ่มให�

กับข�าวพันธุ�พื้นเมือง

จังหวัดเพชรบุรี ชFวย

จุดประกายและสร�าง

กระแสการหันมานิยม

บริโภคข�าวพันธุ�

พื้นเมืองให�เกิดขึ้นได�

ด�วย ซึ่งเปJนสิ่งสําคัญที่

จะทําให�เกษตรกรใน

พื้นที่หรือในสังคมไทย

เกิดความตระหนักใน

คุณคFาของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มี

อยูFใกล�ตัวและสามารถ

นํามาใช�ประโยชน�ได�

จริงรวมถึงเกิดแนวคิด

ที่จะวิจัยและพัฒนา

องค�ความรู�เพื่อใช�

ประโยชน�อยFางยั่งยืน

ตFอไป อีกทั้งยังเปJนการ

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

เนื่องจาก

กิจกรรม

ดําเนินการ

ในชFวง

สถานการณ�โค

วิด -19 ทําให�

การดําเนินการ

ลFาช�ากวFาแผน

ที่วางไว�

เล็กน�อย และ

ได�ยกเลิก

กิจกรรม

ถFายทอดองค�

ความรู�สูFชุม 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

เซลล�                     คงเหลือ ......-......บาท อนุรักษ�ข�าวพันธุ�

พื้นเมืองให�ชุมชน

ตระหนักถึงคุณคFาของ

ข�าวพื้นเมืองมากขึ้น 

และเพื่อเปJนการสนอง

พระราชดําริตาม

โครงการอนุรักษ�

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี   
กิจกรรมที่ 15 การพัฒนาผลิตภัณฑ�ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากเนื้อตาล (35,500.00) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ....ยุทธศาสตร�ที่ 5  
2. โครงการหลัก ....การพัฒนาท�องถิ่น 
3. โครงการ/กิจกรรม ......การพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจาก
เนื้อตาล  
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1 เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ
อนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
4.2 เพื่อสร�างพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ�
อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจาก
ตาลโตนด 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

.... ได�สูตร

ผลิตภัณฑ�ขนมขบ

เคี้ยวเพื่อสุขภาพ

จากเนื้อตาลโตนด 

สามารถนําไปตFอ

ยอดในการ

ประกอบอาชีพได� 

  7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 1 ผลิตภัณฑ� หรือ 1 สูตร  1 

ผลิตภัณฑ� หรือ1 สูตร 

7.2 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู�เข�ารFวม

กิจกรรมนิทรรศการ “ผลิตภัณฑ�ขนมขบเคี้ยว

เพื่อสุขภาพจากเนื้อตาล” ณ  อบต.ไรFสะท�อน 

ไมFน�อยกวFาร�อยละ 80 ไมFได�จัดกิจกรรม

นิทรรศการ เนื่องจากสถานการณ�โควิด 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร...35,500.......

บาท เบิกจFายจริง.......35,340.........คงเหลือ 

......160.........บาท 

35,500.00 35,500.00 9. ผลการดําเนินงาน 

        ได�ผลิตภัณฑ�/สูตร จํานวน 1 ผลิตภัณฑ�/

สูตร ได�แกFคุกกี้เสริมเนื้อตาลสุก  

  9. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

เนื่องจาก

สถานการณ�โค

วิด ทําให�งาน

ลFาช�า 

  

กิจกรรมที่ 16 จัดทําหนังสือข�าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี (100,000.00) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่ 5 
2. โครงการหลัก โครงการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
3. โครงการ/กิจกรรม  จัดทําหนังสือ
ข�าวพื้นเมืองจังเพชรบุรี 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)  

มีการจัดทําหนังสือ

หนังสือข�าว

พื้นเมืองจังหวัด

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)..หนังสื

อข�าวพื้นเมือง

จังหวัดเพชรบุรี 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ   

จํานวนหนังสือข�าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

1,000 เลFม  

เชิงคุณภาพ 

100,000.0

0 

  9. ผลการดําเนินงาน 

     สาขาวิชาชวีวิทยาขออนุมัติดําเนินจัดทํา

หนังสือข�าวพื้นเมืองจังเพชรบุรี ภายใต�โครงการ

หลักโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  โดยระยะเวลา

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

 “หนังสือพันธุ�ข�าว

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

        

เนื่องจาก

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 4.1 เพื่อสนองพระราชดําริตาม
โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 4.2 เพื่อจัดทําหนังสือหนังสือข�าว
พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

เพชรบุรี จํานวน 1,000 เลFม -จํานวนงาน/นิทรรศการที่นําหนังสือไป

เผยแพรF อยFางน�อย ๑ งาน/นิทรรศการ 

-เผยแพรFหนังสือสูFชุมชนและบุคคลผู�สนใจ

ทั่วไป อยFางน�อย 100 คน  

บรรลุเปLาหมายร�อยละ 80 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร......100,000.....

บาท เบิกจFายจริง....100,000.....บาท...

คงเหลือ ......-......บาท 

ดําเนินกิจกรรม คือ ๑ ตุลาคม 2562 – 31 

สิงหาคม 2563 ได�ดําเนินกิจกรรมและการ

เบิกจFายไปแล�วและอยูFในระหวFางการสรุปผล

การดําเนินกิจกรรม 

พื้นเมืองจังหวัด

เพชรบุรี” เพื่อเปJนสื่อ

ที่ให�ข�อมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะประจําพันธุ�

ของข�าวแตFละพันธุ� ทั้ง

ลักษณะทางการเกษตร 

ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร� ลักษณะ

ทางกายภาพของเมล็ด

และคุณสมบัติทางเคมี

ของเมล็ด รวมถึงข�อมูล

คุณคFาทางโภชนาการ

ของที่สําคัญ ซึ่งจะมี

รายละเอียดเกี่ยวกับ

ข�อมูลเหลFานี้ที่สําคัญ

ของข�าวแตFละพันธุ� 

เพื่อใช�เปJนข�อมูล

พื้นฐานที่สําคัญในการ

พัฒนาพันธุ�หรือ

ปรับปรุงพันธุ�ข�าวและ

เพื่อประโยชน�ในการ

เรียนการสอนและ

ผู�สนใจศึกษาทั่วไป

รวมถึงหนFวยงานที่

เกี่ยวข�องนําไปใช�

ประโยชน�ตFอไปได� อีก

ทั้งเพื่อสนองงานใน

โครงการอนุรักษ�

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา 

กิจกรรม

ดําเนินการ

ในชFวง

สถานการณ�โค

วิด -19 ทําให�

การดําเนินการ

ลFาช�ากวFาแผน

ที่วางไว� 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง

เปJนการบริการวิชาการ

ที่กFอให�เกิดประโยชน�

แกFสังคมอยFางตFอเนื่อง

สืบไป 

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 20 โครงการสร�างมลูคFาเพิ่ม จากภูมิปcญญาท�องถิ่นสูFเศรษฐกิจสร�างสรรค� 

กิจกรรมที่ 1 เผยแพรFองค�ความรู� "มวยไทย (30,000) คณะครุศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

กิจกรรม เผยแพรFองค�ความรู� "มวยไทย" 
วัตถุประสงค�ของ 
1. เพื่อรวบรวมสังเคราะห�ข�อมูลสร�าง
องค�ความรู�ด�านกีฬามวยไทย 
2. เพื่อเผนแพรFหรือใช�เปJนสื่อในการ
เรียนการสอนให�กับโรงเรียนตFางๆ 
3. เพื่ออนุรักษ�และสFงเสริมภูมิปcญญา
ไทย 

เปLาหมายเชิง

ผลผลิต  

- โรงเรียนตFางๆใน

จังหวัดเพชรบุรีหรือ

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ� 

- มีโรงเรียนตFางๆใน

จังหวัดเพชรบุรีนํา

องค�ความรู�ไปไปใช�

ในการเรียนการ

สอน  

  ตัวชี้วัด  

เชิงปริมาณ 

- 1 องค�ความรู� 5 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

- ร�อยละ 80  โรงเรียนสามารถนําความรู�ไป

ตFอยอดเพื่อพัฒนานักเรียนมวยไทยมีโรงเรียน

ทFาโล� โรงเรียนบ�านดอนขุนห�วย โรงเรียนห�วย

ทรายประชาสรรค� 

เชิงเวลา 

- ไตรมาสที่ 2-3 

เชิงงบประมาณ 

-  ได�รับจัดสรร 30,000 บาท เบิกจFายจริง... 

30,000. คงเหลือ ........-..............บาท 

30,000.00 30,000.00 ผลการดําเนินงาน 

           การงานในครั้งนี้ได�จัดทําเอกสารและ

การเผยแพรFเปJนวิดิทัศน�ในกับโรงเรียนตFาง ๆ ที่

เข�ารFวมโครงการพร�อมทั้งเอกสารประกอบการ

เรียนการสอนให�กับโรงเรียนด�วยเพื่อให�นักเรียน

ได�ศึกษาค�นคว�าในกีฬามวยไทยที่ถูกต�อง 

องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

             โรงเรียน

ตFาง ๆนักเรียนจะได�

เกิดองค�ความรู�ด�าน

กีฬามวยไทย และ

โรงเรียนยังใช�เปJนสื่อใน

การเรียนการสอน

พร�อมทั้งเกิดความ

ตระหนักถึงการอนุรักษ�

และสFงเสริมกีฬาภูมิ

ปcญญาไทยอีกด�วย 

ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

              ใน

การทําครั้งนี้

เปJนชFวงที่มีการ

เกิดโรคระบาด 

โควิด 19 มา

พอดีจึงทําให�

การติดตามเก็บ

ข�อมูลมีปcญหา

เกิดขึ้นและ

ลFาช�าเพราะ

สFวนหนึ่งก็

จะต�องรอให�

สถานการณ�ดี

ขึ้นจึงจะมี

ข�อมูลที่ดี

กวFาเดิม 

ข�อเสนอแนะ  

                

จะมีการ

พัฒนาองค�

ความรู�ด�าน

กีฬามวย

ไทยซึ่งเปJน

ในด�าน

ศิลปะวัฒนธ

รรมดีให�ดียิ่ง

กวFาเดิมและ

พัฒนาด�าน

เทคโนโลยี

ให�มีหลาย

ชFองทางเพื่อ

นักเรียนที่มี

ความสนใจ

ในด�านกีฬา

มวยไทยได�

เข�ามาชม

และหา

ข�อมูลตFอไป 
 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

          

กิจกรรมที่ 2 สFงเสริมการจัดตั้งศูนย�แหFงการเรยีนรู�ภูมิปcญญากีฬาไทย (43,000.00) คณะครุศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

กิจกรรม สFงเสริมการจัดตั้งศูนย�แหFงการ
เรียนรู�ภูมิปcญญากีฬาไทย 
วัตถุประสงค� 
   1. เพื่อมีแหลFงเรียนรู�ภูมิปcญญาไทย
ให�กับโรงเรียนตFางๆ ในจังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดใกล�เคียง 
   2. เพื่ออนุรักษ� สFงเสริมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปcญญาไทย 
   3. เพื่อสร�างเครือขFายความเข็มแข็ง
ด�านศิลปวัฒนธรรมและความเปJนไทย 

เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

- โรงเรียนตFางๆ ใน

จังหวัดเพชรบุรีและ

จังหวัดใกล�เคียง 

เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)  

- อนุรักษ� สFงเสริม

และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปcญญาไทย 

ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

- แหลFงเรียนรู�ศิลปวัฒนธรรม จํานวน  1 

แหลFงเรียนรู�  

- จํานวนเครือขFายเรียนรู�ศิลปวัฒนธรรม 

จํานวน 1 แหFง 

- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ� และอุปกรณ�เพื่อใช�ใน

การจัดตั้งศูนย�การเรียนรู� จํานวน 1 แหFง 

 

เชิงคุณภาพ 

-  

 

เชิงเวลา 

- ไตรมาสที่ 3 

 

เชิงงบประมาณ 

- คFาใช�จFายของกิจกรรมเปJนไปตามที่ได�รับ

อนุมัติ 

 

งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 160,000 บาท 

เบิกจFายจริง 160,000  คงเหลือ ...........-

...........บาท 
    

ผลการดําเนินงาน 

1. มีแหลFงเรียนรู�ภูมิปcญญาไทยให�กับโรงเรียน

ตFาง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล�เคียง 

2. มีการสร�างเครือขFายความเข�มแข็งด�าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปJนไทย 

 

 

ปcญหาและ

อุปสรรค 

- เนื่องจาก

สถานการณ�

ไวรัสโคโรนFา 

2019 (COVIT-

19) ทําให�การ

ดําเนินการ

ลFาช�ากวFาปกติ 

  

กิจกรรมที่ 9 Hand wash gel มะนาวผีและต�นหว�า ภูมิปcญญาท�องถิ่นชุมชนบ�านโปtงสลอด (36,000.00) คณะพยาบาลศาสตร� / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3 

1. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
    1.1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ
จากมะนาวผีและต�นหว�า ในเชิงอนุรักษ�
ภูมิปcญญาบนฐานวิชาการ 
    1.2 เพื่อสร�างการเรียนรู�ของ
นักศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ

2. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)   

    2.1 จํานวน

นวัตกรรม Hand 

Wash Gel มะนาว

3. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)  

    3.1 ได�มีการ

พัฒนานวัตกรรม

4. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ  

1. จํานวนนวัตกรรม Hand Wash Gel 

มะนาวผีและต�นหว�า ภูมิปcญญาท�องถิ่นชุมชน

บ�านโปtงสลอด  เปLาหมาย 1 นวัตกรรม  ผล

36,000.00 28,049.00 6. ผลการดําเนินงาน 

      ผลการดําเนินการสรุปได�วFาจากการจัด

กิจกรรม Hand Wash Gel มะนาวผีและต�น

หว�า ภูมิปcญญาท�องถิ่นชุมชนบ�านโปtงสลอด ได�

มีการทํากิจกรรมประกอบด�วยการถอดองค�

 7. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

     การบFงชี้ความรู� : 

8. ปcญหาและ

อุปสรรค  

     - ปcญหา

การแพรFระบาด

ของเชื้อไวรัสโค

9. 

ข�อเสนอแนะ 

       - ควร

มีการขยาย

ผลสูFชุมชน



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ของมะนาวผีและต�นหว�า ด�วยการบูรณา
การการเรียนการสอนบนภูมิปcญญา
ท�องถิ่น 

ผีและต�นหว�า ภูมิ

ปcญญาท�องถิ่น

ชุมชนบ�านโปtง

สลอด 

    2.2 จํานวนองค�

ความรู�การทํา

นวัตกรรมHand 

Wash Gel มะนาว

ผีและต�นหว�าภูมิ

ปcญญาท�องถิ่น

ชุมชนบ�านโปtง

สลอด และ

สมุนไพรที่เกี่ยวข�อง 

    2.3 จํานวน

รายวิชาที่บูรณา

การการเรียนการ

สอน 

จากภูมิปcญญา

ท�องถิ่น 

     3.2 นักศึกษา

และประชาชน

ได�รับการถFายทอด

องค�ความรู� 

การดําเนินงาน 2 นวัตกรรม (สเปรย�และเจล

แอลกอฮอล�  

สูตรมะนาวผี ต�นหว�า) 

2. จํานวนองค�ความรู�การทํานวัตกรรมHand 

Wash Gel มะนาวผีและต�นหว�าภูมิปcญญา

ท�องถิ่นชุมชนบ�านโปtงสลอด และสมุนไพรที่

เกี่ยวข�อง  เปLาหมาย 1   ผลการดําเนินงาน 1 

เลFม 

3. จํานวนรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการ

สอน เปLาหมาย 2   ผลการดําเนินงาน 2 

รายวิชา (เภสัชกรรมไทย 2 และเภสัชกรรม

ไทย 4) 

เชิงคุณภาพ 

1. ความพึงพอใจของผู�เข�ารFวมกิจกรรม  

เปLาหมาย  ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน 

ร�อยละ 96.2 

2. ผู�เข�ารFวมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�

ประโยชน�   เปLาหมาย  ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 100 

- ผลการดําเนินงาน  - วารสารออกตรงตาม

เวลาที่กําหนด - ผลงานวิจัยและบทความ

วิชาการผFานการตรวจ 

 

สอบจากผู�ทรงคุณวุฒิ  

 เชิงเวลา ดําเนินการแล�วเสร็จในไตรมาส  

เปLาหมาย ไตรมาส 3   ผลการดําเนินงาน  

ไตรมาส 3 

 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 36,000 บาท 

เบิกจFายจริง 28,049 บาท คงเหลือ  7,951  

บาท 

ความรู�เกี่ยวกับสมุนไพรที่สําคัญในปtาชุมชนโปtง

สลอด และกิจกรรมการถFายทอดองค�ความรู�เชิง

นวัตกรรมทางสุขภาพให�แกFนักศึกษาและ

ประชาชน จังหวัดเพชรบุรี มีการประเมินผล

ของนักศึกษาและประชาชน พบวFานักศึกษาทุก

คนมีความรู� และทักษะเพิ่มขึ้น และร�อยละ 

81.4 มีความพึงพอใจมากที่สุดตFอภาพรวมใน

การเข�ารFวมโครงการนี้ สFวนด�านประชาชน

พบวFา ร�อยละ 60.0 มีความพึงพอใจมากที่สุด

ในเรื่องการได�ความรู�เรื่องการปฏิบัติ และ 

ร�อยละ 77.5 มีความพึงพอใจมากที่สุดตFอความ

พึงพอใจโดยรวมในการเข�ารFวมโครงการนี้ 

การแพทย�แผนไทย 

เปJนศาสตร�ที่สืบเนื่อง

กันมาตั้งแตFสมัย

โบราณ และเปJนภูมิ

ปcญญาความรู�ที่มาจาก

บรรพบุรุษ โดยมี

แนวคิดพื้นฐาน

การแพทย�แบบองค�

รวมเน�นการสFงเสริม

สุขภาพ การปLองกัน

โรค เปJนสําคัญ ด�วย

องค�ความรู�ตFาง ๆ เชFน 

องค�ความรู�เรื่อง

สมุนไพร เปJนต�น 

ปcจจุบันประชาชนใน

จังหวัดเพชรบุรี ยังมี

การดําเนินชีวิตและให�

ความสําคัญกับการ

ดูแลสุขภาพด�วย

ศาสตร�การแพทย�แผน

ไทยอยูFอยFางตFอเนื่อง 

เห็นได�จากการมีหมอ

พื้นบ�านในจังหวัด

เพชรบุรีจํานวนมาก 

และการให�บริการด�าน

การแพทย�แผนไทยใน

สถานประกอบการตFาง 

ๆสาขาวิชาการแพทย�

แผนไทย คณะ

พยาบาลศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี มีภารกิจหลัก

วิด 19 ทําให�ไมF

สามารถดําเนิน

โครงการตาม

แผนงาน จึงทํา

ให�มีการ

ปรับเปลี่ยน

แผนงานของ

โครงการ 

     - รูปแบบ

กิจกรรม ควรมี

รูปแบบ

กิจกรรมให�มี

ความ

หลากหลาย

มากขึ้น  

     - ควรมีการ

ประเมินผลที่

หลากหลาย

มากขึ้น 

อื่น ๆ ตFอไป 

       - 

หนFวยงาน

ตFาง ๆ ที่

เกี่ยวข�อง 

ควรนํา

ความรู�ไปใช�

ในหนFวยงาน

นั้น ๆ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ในการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรแพทย�

แผนไทยบัณฑิต การ

ให�บริการวิชาการแกF

ชุมชน การวิจัยและ

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น

สาขาวิชาการแพทย�

แผนไทยจึงได�จัด

โครงการบริการ

วิชาการนี้ขึ้นเพื่อให�

ความรู� และสFงเสริม

สุขภาพด�วยศาสตร�

การแพทย�แผนไทย

ให�แกFประชาชนใน

จังหวัดเพชรบุรี โดยมี

วัตถุประสงค�เพื่อ

พัฒนานวัตกรรม

สุขภาพจากมะนาวผี

และต�นหว�า ในเชิง

อนุรักษ�ภูมิปcญญาบน

ฐานวิชาการ และเพื่อ

สร�างการเรียนรู�ของ

นักศึกษาในการพัฒนา

นวัตกรรมสุขภาพของ

มะนาวผีและต�นหว�า 

ด�วยการบูรณาการการ

เรียนการสอนบนภูมิ

ปcญญาท�องถิ่น  

 การสร�างและแสวงหา

ความรู� : สมุนไพรใน

ปtาชุมชนโปtงสลอด มี



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

หลากหลายชนิดและมี

ความสําคัญตFอการ

เรียนการสอนของ

นักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป อาทิ

เชFน มะนาวผี มีชื่อ

วิทยาศาสตร� 

Atalantia 

monophylla DC. ชื่อ

วงศ� RUTACEAE ชื่อ

ท�องถิ่นคือ กรูดเปรย 

กรูดผี กะนาวผี ขี้ติ้ว 

จ�าลิว นางกาน  

มะลิว การใช�สมุนไพร

ในท�องถิ่นของชุมชน

โปtงสลอด ชาวบ�านใน

ท�องถิ่นจะนํามาใช�ทํา

ยาดม เนื่องจากใบ

มะนาวผีมีกลิ่นหอม 

และใช�ใบตํา และทา

บริเวณที่มีอาการคัน 

ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร�ของ

มะนาวผี พบวFาเปJนไม�

พุFม หรือไม�ยืนต�น 

ขนาดเล็ก สูงได� ถึง 6 

เมตร ลําต�นและกิ่ง

คFอนข�างเปJนเหลี่ยม มี

หนามยาวหนึ่งอันตาม

ซอกใบ เปลือกลําต�นสี

น้ําตาล มีรอยแตกตื้นๆ 

ตามยาวของลําต�น ใบ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

เดี่ยว เรียงเวียน รูปไขF 

หรือรูปรี ปลายปLาน

เปJนติ่ง โคนรูปลิ่ม 

กว�าง ขอบเรียบ หรือ

เปJนคลื่นเล็กน�อย แผFน

ใบแผFเรียบ เกลี้ยงทั้ง

สองด�าน สรรพคุณทาง

ตํารายาไทย ใบ มีกลิ่น

คล�ายใบมะกรูดหรือใบ

มะนาว แก�โรคทางเดิน

หายใจ แก�จุกเสียด แก�

ท�องเสีย รักษาโรค

ผิวหนัง ผล รักษาโรค

ทางเดินหายใจ น้ํามัน

จากเปลือกผล ใช�ทา

ภายนอก แก�โรคไขข�อ

อักเสบ ต�นหว�า มีชื่อ

ท�องถิ่นวFา ห�าขี้แพะ 

(เชียงราย) ชื่อ

วิทยาศาสตร� 

Syzygium cumini 

(L.) Skeels ชื่อวงศ� 

MYRTACEAE ลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร� 

ลักษณะทั่วไป ไม�ต�น 

เนื้อแข็ง ขนาดกลางถึง

ขนาดใหญF อาจสูงได�ถึง 

30 เมตร ไมFผลัดใบ 

เรือนยอดโปรFง เปลือก

นอกสีเทาปนน้ําตาล 

ขรุขระ หรือแตกเปJน

สะเก็ดเล็กน�อย เปลือก



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ในสีน้ําตาลแดง 

ลักษณะใบ ใบเดี่ยว 

เรียงตรงข�าม รูปรีหรือ

รูปขอบขนาน กว�าง 4 

– 7 เซนติเมตร ยาว 9 

– 14 เซนติเมตร โคน

ใบสอบ ขอบใบเรียบ 

ปลายใบแหลมเรียว 

แผFนใบหนา ด�านบนสี

เขียวเข�มเปJนมัน 

ด�านลFางสีอFอนกวFา ผิว

เกลี้ยงเส�นกลางใบนูน

เห็นชัด เส�นแขนงใบไมF

ชัดเจน มีจุดน้ํามัน

บริเวณขอบใบ การใช�

ประโยชน� เนื้อไม�: ใช�

ทําสิ่งปลูกสร�างที่อยูFใน

รFม เปลือก: ต�มน้ําดื่ม

แก�ท�องรFวง อมแก�ปาก

เป��อย ใบ: ยอดอFอน

รับประทานเปJนผักสด 

ผล: ผลดิบแก�ท�องเสีย 

ผลสุกใช�ทําเครื่องดื่ม 

หรือรับประทานสด 

เมล็ด: ลดน้ําตาลใน

เลือด แก�ท�องเสีย ถอน

พิษจากเมล็ดแสลงใจ 

การใช�สมุนไพรใน

ท�องถิ่นของชุมชนโปtง

สลอด ชาวบ�านใน

ท�องถิ่นจะนําใบมาใช�

ในการรักษาโรคผิวหนัง 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

โดยการบดและทา

บริเวณผิวหนัง 

 การจัดความรู�ให�เปJน

ระบบ :  สมุนไพรใน

ท�องถิ่นโปtงสลอด 

ได�แกFมะนาวผีและต�น

หว�า มะนาวผีมี

สFวนผสมของน้ํามัน

หอมระเหยหลากหลาย

ชนิด และสารที่มีอยูFใน

ลูกหว�าจะเปJนสารกลุFม

แอนโธไซยานิน (ไซยา

นิดิน) กรดเอลลาจิก 

กรดเฟอรูลิก ซึ่งสาร

กลุFมนี้จะมีฤทธิ์ต�าน

อนุมูลอิสระ ต�านฤทธิ์

ของสารกFอมะเร็ง โดย

พบวFาสามารถยับยั้ง

เซลล�มะเร็งลําไส� 

มะเร็งชFองปาก และ

มะเร็งเต�านมได� จึงนํา

ใบมะนาวผีและใบต�น

หว�า มาใช�ในการสกัด

ด�วยแอลกอฮอล�โดย

การหมักเปJนเวลา 7 

วัน ตามศาสตร�

การแพทย�แผนไทย 

เพื่อใช�ในการเปJน

สFวนผสมของเจลและ

สเปรย�แอลกอฮอล� 

กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู�ด�านศิลปวัฒนธรรมภูฒิปcญญาท�องถิ่น เพื่อการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (50,000.00) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
  4.1 เพื่อรวบรวม ศึกษา และจัดทํา
สารสนเทศ/องค�ความรู�ด�าน
ศิลปวัฒนธรรมของท�องถิ่นจังหวัด
เพชรบุรีในฐานข�อมูลท�องถิ่นจังหวัด
เพชรบุรี ที่ถูกต�อง ได�มาตรฐาน 
  4.2 เพื่อพัฒนาสื่อสารสนเทศหรือ
เทคโนโลยีการถFายทอดองค�ความรู�ด�าน
ศิลปวัฒนธรรมของท�องถิ่นจังหวัด
เพชรบุรี ตลอดจนสารสนเทศทั่วไปของ
จังหวัดเพชรบุรี ที่ถูกต�อง ได�มาตรฐาน 
  4.3 เพื่อเปJนแหลFงเรียนรู� ที่มีการ
รวบรวม จัดระบบสารสนเทศ และ
เผยแพรFองค�ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรม
ท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจน
สารสนเทศทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรี ที่
ตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู�
แหFงศตวรรษที่ 21 

     

    

 ขอเลื่อนการดําเนินกิจกรรมเปJนไตรมาสที่ 4       

งบประมาณป
 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 24 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

กิจกรรมที่ 1 การแปรรูปผลติภณัฑ�มะพร�าวน้ําหอมชุมชนบ�านดอนหอยแครง สูFการค�าเชิงพานิช (2,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

1. ยุทธศาสตร�ที่  ยุทธศาสตร�ที่5 การ
พัฒนาท�องถิ่น 
2. โครงการหลัก 42. โครงการตาม
บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3. โครงการ/กิจกรรม “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ�และชFองทางทางการตลาด
ผลิตภัณฑ�มะพร�าวน้ําหอมสูFเชิงพานิช” 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อสFงเสริมให�กลุFมแปรรูปมะพร�าว
น้ําหอมชุมชนบ�านดอนหอยแครง อ.
บ�านแหลม จังหวัดเพชรบุรีสามารถเพิ่ม
มูลคFาผลิตภัณฑ�และเพิ่มยอดขายที่
สูงขึ้น 2. เพื่อบูรณาการการทํางานของ
หนFวยงานที่เกี่ยวข�องในการพัฒนา   

    2,000.00   มีการดําเนินงานลงพื้นที่เพื่อรับทราบปcญญา

จากชุมนบ�างแล�วเนื่องจากสถานการณ�โควิด-19 

จึงไมFสามารถดํานินกิจกรรมตFอได� 

    

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาโรงเรียนพัฒนาสมรรถนะผู�สูงอายุในการสร�างเสริมสุขภาพและปLองกันภาวะแทรกซ�อนจากโรคไมFติดตFอเรื้อรัง ศูนย�สุขภาพผู�สูงวัยตาํบลหนองขนาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (50,000.00) คณะพยาบาลศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

1. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
    1.1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู�สูงอายุให�สามารถดํารงชีวิตอยูFได�อยFาง
มีความสุขและมีคุณภาพ 
 
ชีวิตที่ดี  
    1.2 เพื่อสFงเสริมการพึ่งตนเองได�ทาง
สุขภาพของผู�สูงอายุโดยเน�นการสร�าง
เสริมสุขภาพและการปLองกันโรค  
 
รวมทั้งปLองกันภาวะแทรกซ�อนจากโรค
ไมFติดตFอเรื้อรัง 
    1.3 เพื่อสร�างความเข�มแข็งและการ
มีสFวนรFวมของภาคีเครือขFายในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุ 

2. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต 

(Output)นวัตกร

ผู�สูงอายุ 

3. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) 

หลักสูตรโรงเรียน

ผู�สูงอายุที่

ตอบสนองความ

ต�องการของบริบท

ชุมชน 

     

4. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

4.1 เชิงปริมาณ  

4.1.1 ผู�เข�ารFวมโครงการ เปLาหมาย จํานวน 

30 คน ผลการดําเนินงาน จํานวน 35 คน 

4.1.2 จํานวนโรงเรียนฯ ในพื้นที่ตําบลหนอง

ขนาน  เปLาหมาย จํานวน 1 โรงเรียน   ผล

การดําเนินงาน จํานวน 1  

 

โรงเรียน  

4.1.3. จํานวนชุมชนที่ได�รับการพัฒนา

สมรรถนะผู�สูงอายุ  เปLาหมาย จํานวน 1 

ชุมชน   ผลการดําเนินงาน  

 

จํานวน 2 ชุมชน 

4.2 เชิงคุณภาพ 

4.2.1. ผู�สูงอายุที่เข�ารFวมโครงการนําความรู�

ไปใช�ประโยชน�ได� เปLาหมาย  ร�อยละ 80 ผล

การดําเนินงาน ไมF 

 

สามารถประเมินได� 

4.2.2. ผู�สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตามหลัก 

3 อ. 2 ส. ได�ดีขึ้น   เปLาหมาย  ร�อยละ 80 

ผลการดําเนินงาน ไมF 

 

สามารถประเมินได� 

4.2.3. ผู�สูงอายุมีภาวะสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น เปLาหมาย  ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ไมFสามารถ 

 

50,000.00 17,550.00 6. ผลการดําเนินงาน 

       การประเมินผลการจัดโครงการวัดจาก

ผู�สูงอายุ พบวFามีผู�สูงอายุเข�ารFวมโครงการ

จํานวน 35 คน เปJนเพศชาย 4 คน เพศหญิง 

31 คน ในจํานวนนี้ เปJนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูFบ�าน (อสม.) จํานวน 8 คน อาชีพ

ของประชากรร�อยละ 71.4 ทําการเกษตร และ

เลี้ยงสัตว� การดําเนินโครงการมีการจัดกิจกรรม

ทั้งในรูปแบบการให�ความรู� การฝiกปฏิบัติทักษะ

การดูแลสุขภาพ และการประเมินสมรรถภาพ

ทางกายของผู�สูงอายุ โดยนําหลักสูตรโรงเรียน

ผู�สูงอายุที่ผFานการวิจัยจากป
งบประมาณ 2561 

มาปรับปรุงให�เหมาะสมกับบริบทชุมชน โดยได�

เพิ่มหัวข�อเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย� ซึ่งเปJนหัวข�อ

ที่ประธานชมรมผู�สูงอายุเสนอแนะวFาควรมี 

เนื่องจากประชากรสFวนใหญFประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  ทั้งนี้ได�วางแผนการดําเนินงานไว�

ในชFวงเวลาระหวFางวันที่ 12 มีนาคม – 1 

พฤษภาคม 2563 แตFประสบกับสถานการณ�

การแพรFระบาดของไวรัสโคโรนFา 2019 

(COVID-19) จึงทําให�ต�องยุติกิจกรรมเนื่องจาก

ผู�สูงอายุเปJนกลุFมเปราะบางที่เสี่ยงตFอการติด

เชื้อได�งFาย  

 7. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

      หลักสูตรโรงเรียน

ผู�สูงอายุที่ได�ผFานการ

วิจัยมาแล�วนั้น นับได�

วFามีความนFาเชื่อถือ

และสามารถนํามาใช�

กับชุมชนอื่น ๆ ได� 

อยFางไรก็ตาม เมื่อมี

การหารือกับประธาน

ชมรมผู�สูงอายุ องค�กร

การปกครองสFวน

ท�องถิ่น ทําให�ทราบถึง

ความต�องการที่

แตกตFางกันไปตาม

บริบทของชุมชน 

ดังนั้น จึงเสนอแนะให�

มีการจัดหลักสูตรกลาง

ในหัวข�อที่สําคัญ

สําหรับผู�สูงอายุ และ

เพิ่มเติมรายวิชาเลือก

เสรีที่เหมาะสมกับ

บริบทชุมชน เพื่อจูงใจ

ให�ผู�สูงอายุเกิดความ

กระตือรือร�นที่จะเข�า

รFวมกิจกรรมกับทาง

โรงเรียน และสามารถ

8. ปcญหาและ

อุปสรรค  

     - 

ประชาชนมี

ภาระทางบ�าน 

หรืออาชีพที่ทํา

ให�ไมFสะดวกใน

การเข�าอบรม

เปJนระยะ

เวลานาน  

     - ไมF

สามารถดําเนิน

กิจกรรมจน

ครบตามแผนที่

วางไว� 

เนื่องจากมี

ประกาศวFาด�วย

การปLองกัน

สถานการณ�

การ 

 

แพรFระบาด

ของไวรัสโคโร

นFา 2019 

(COVID-19) 

ทําให�ต�อง

ยกเลิกการจัด

กิจกรรมที่มี

การรวมกลุFม

9. 

ข�อเสนอแนะ 

       - 

อยากให�

เรียนแคFวัน

ละ 3 ชั่วโมง

ตอนเช�าพอ 

มีภารกิจทาง

บ�านต�องไป

ทํา  

       - อยูF

รFวมกิจกรรม

ได�ไมFครบ

ตามเวลา 

ต�องกลับ

บ�านไปเลี้ยง

วัว 

       - 

อยากเพิ่ม

กิจกรรมด�าน

เกษตร

อินทรีย� หรือ

เรื่องที่

เกี่ยวกับ

การเกษตร 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ประเมินได� 

4.2.4. ความพึงพอใจของผู�สูงอายุที่เข�ารFวม

โครงการ เปLาหมาย ระดับดี ผลการ

ดําเนินงาน ระดับดี 

 4.3 เชิงเวลา ดําเนินการแล�วเสร็จในไตรมาส  

เปLาหมาย ไตรมาส 3   ผลการดําเนินงาน  

ติดสถานการณ�การ 

 

แพรFระบาดของไวรัสโคโรนFา 

4.4 เชิงงบประมาณ เปLาหมาย คFาใช�จFาย

เปJนไปตามที่ได�รับอนุมัติ ผลการดําเนินงาน 

การเบิกจFายไมFเปJนไปตาม 

 

งบประมาณที่ตั้งไว� เนื่องจากยุติโครงการกFอน

กําหนด  

 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 50,000 บาท 

เบิกจFายจริง 17,550 บาท คงเหลือ  32,450  

บาท 

นําความรู�ไปใช�

ประโยชน�ได�จริงใน

ชีวิตประจําวัน และ

การประกอบอาชีพ  

กัน  

 

เพื่อเว�น

ระยะหFางทาง

สังคม (Social 

distancing) 

และเปJนลด

ความเสี่ยงตFอ

การติดเชื้อใน 

 

กลุFมผู�สูงอายุซึ่ง

เปJนกลุFม

เปราะบางและ

รับเชื้อได�งFาย 

ทั้งนี้โครงการ

สามารถจัดได�

เพียง 2 วัน คือ

วันที่ 12 -13  

 

มีนาคม 2563  

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพการทFองเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดนไทยสิงขร-มะรดิ ระยะที่ 2 (289,080.00) สถาบันวิจัยและสFงเสริมศิลปวัฒนธรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 

กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพการทFองเที่ยว
ในเขตพื้นที่ชายแดนไทยสิงขร มะริด 
ระยะที่ 2 
วัตถุประสงค� 
1.เพื่อพัฒนาเส�นทางการทFองเที่ยว
ทFองเที่ยวประวัติศาสตร�การค�าโบราณ
ทางน้ําในเส�นทางคลองบางจาก-คลอง
บางลําภู และเส�นทางการค�าโบราณโคก
เศรษฐีเชื่อมโยงเส�นทางท�าวอูFทอง 
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ�ของชุมชน
ตามเส�นทางการทFองเที่ยวประวัติศาสตร�

เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output)    

มีเส�นทางการ

ทFองเที่ยวเพิ่มขึ้น 2 

เส�นทาง 

1) เส�นทางการ

ทFองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร�

การค�าโบราณทาง

น้ําในเส�นทางคลอง

เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome)   

1.สามารถเพิ่ม

รายได�ของ

ประชาชน

กลุFมเปLาหมาย

ตามที่เข�ารFวม

โครงการ ได�ไมFน�อย

กวFาร�อยละ 15 

ตัวชี้วัด  

1.จํานวนผู�เข�ารFวมกิจกรรม 

   1) ชุมชนบ�านสระ อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี จํานวน 10 คน 

   2) ชุมชนบางจาก อําเภอเมือง จังหวัด

เพชรบุรี จํานวน 7 คน 

   3) ชุมชนบางลําภู อําเภอบ�านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 10 คน  

   4) นักทFองเที่ยวที่เปJนกลุFมทดลองเส�นทาง

ทFองเที่ยว 2 เส�นทางๆ ละ 15 คน รวม

289,080.0

0 

  ผลการดําเนินงาน 

1.จํานวนผู�เข�ารFวมกิจกรรม เปLาหมายตั้งไว� 57 

คน มีผู�เข�ารFวม 27 คน (กิจกรรม 1-3) 

1) ชุมชนบ�านสระ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

จํานวน 10 คน 

2) ชุมชนบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

จํานวน 7 คน 

3) ชุมชนบางลําภู อําเภอบ�านแหลม จังหวัด

เพชรบุรี จํานวน 10 คน  

4) นักทFองเที่ยวที่เปJนกลุFมทดลองเส�นทาง     

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

การค�าโบราณทางน้ําในเส�นทางคลอง
บางจาก-คลองบางลําภูและเส�นทาง
การค�าโบราณโคกเศรษฐีเชื่อมโยง
เส�นทางท�าวอูFทอง 
3.เพื่อเพิ่มรายได�ของชุมชน
กลุFมเปLาหมายตามเส�นทางการทFองเที่ยว
ประวัติศาสตร�การค�าโบราณทางน้ําใน
เส�นทางคลองบางจาก-คลองบางลําภู
และเส�นทางการค�าโบราณโคกเศรษฐี
เชื่อมโยงเส�นทางท�าวอูFทอง 

บางจาก-คลอง

บางลําภู 

2) เส�นทาง

ทFองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร�

การค�าโบราณโคก

เศรษฐีเชื่อมโยง

เส�นทางท�าวอูFทอง 

 มีผลิตภัณฑ�ของ

ชุมชนเพิ่มขึ้นอยFาง

น�อย 4 ผลิตภัณฑ� 

คือ 

1) ผลิตภัณฑ�จาก

ผ�ามัดย�อมสี

ธรรมชาติของ

ชุมชนบ�านสระ 

2) ผลิตภัณฑ�จาก

ผ�ามัดย�อมสี

ธรรมชาติของ

ชุมชนบางจาก 

3) ผลิตภัณฑ�โลชั่น

จากสารสกัดของ

ดอกบัวหลวงใน

คลองบางจาก 

4) ผลิตภัณฑ�เสื่อ

กกของชุมชน

บางลําภู 

จํานวน 30 คน 

เชิงคุณภาพ 

   1) ได�เส�นทางการทFองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร� ได�แกF 1) เส�นทางการ

ทFองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร�เส�นทางการค�า

โบราณทางน้ําในเส�นทางคลองบางจาก-คลอง

บางลําพู 2) เส�นทางทFองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร�เส�นทางการค�าโบราณโคก

เศรษฐีเชื่อมโยงเส�นทางท�าวอูFทอง 

   2) ผลิตภัณฑ�ของชุมชน ประกอบด�วย 1) 

ผ�ามัดย�อมสีธรรมชาติของชุมชนบ�านสระ 2) 

ผ�ามัดย�อมสีธรรมชาติของชุมชนบางจาก 3) 

ผลิตภัณฑ�เครื่องใช�จากสารสกัดจากบัวที่

คลองบางจาก ของชุมชนบางจาก และ 4) 

ผลิตภัณฑ�จากเสื่อกกที่ชุมชนบางลําภู  

   3) เพิ่มรายได�ของประชาชนกลุFมเปLาหมาย

ตามที่เข�ารFวมโครงการ  

   4) หนังสือองค�ความรู�เกี่ยวกับสิงขร-ตะนาว

ศรี-มะริด 

   5) หนังสือองค�ความรู�ในพื้นที่ทFองเที่ยว

อําเภอชะอํา 

   6) คูFมือเส�นทางทFองเที่ยว 2 เส�นทางๆ ละ 

50  

เชิงเวลา 1 ป
งบประมาณ  พ.ศ.2563 

ทFองเที่ยว 2 เส�นทางๆ ละ 15 คน รวมจํานวน 

30 คน 

2. ได�เส�นทางการทFองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร� 

ได�แกF 1) เส�นทางการทFองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร�เส�นทางการค�าโบราณทางน้ําใน

เส�นทางคลองบางจาก-คลองบางลําพู 2) 

เส�นทางทFองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร�เส�นทาง

การค�าโบราณโคกเศรษฐีเชื่อมโยงเส�นทางท�าวอูF

ทอง (อยูFระหวFางดําเนินการ) 

3.ผลิตภัณฑ�ของชุมชน ประกอบด�วย 1) ผ�ามัด

ย�อมสีธรรมชาติของชุมชนบ�านสระ 2) ผ�ามัด

ย�อมสีธรรมชาติของชุมชนบางจาก 3) 

ผลิตภัณฑ�เครื่องใช�จากสารสกัดจากบัวที่คลอง

บางจาก ของชุมชน บางจาก และ 4) 

ผลิตภัณฑ�จากเสื่อกกที่ชุมชนบางลําภู  (ได� 4 

ผลิตภัณฑ�) 

4.เพิ่มรายได�ของประชาชนกลุFมเปLาหมายตามที่

เข�ารFวมโครงการ (ได�ร�อยละ 20) 

5.หนังสือองค�ความรู�เกี่ยวกับสิงขร-ตะนาวศรี-

มะริด  จํานวน 1000 เลFม 

6.หนังสือองค�ความรู�ในพื้นที่ทFองเที่ยวอําเภอ

ชะอํา  (อยูFระหวFางดําเนินการ) 

7.คูFมือเส�นทางทFองเที่ยว 2 เส�นทางๆ ละ 50 

เลFม   (อยูFระหวFางดําเนินการ) 

กิจกรรมที่ 7 ศูนย�ต�นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีตาลโตนดครบวงจรตลอดหFวงโซFคุณคFา (130,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 

      ไมFได�ดําเนินกิจกรรม    

กิจกรรมที่ 10 จ�างเหมาบริการปฏบิัติงานสนับสนุนการพัฒนาท�องถิ่น (510,000.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย�ยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร�พระราชา) / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

กิจกรรมจ�างเหมาบริการปฏิบัติงาน
สนับสนุนการพัฒนาท�องถิ่น 
 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1 เพื่อขับเคลื่อนงานด�านการพัฒนา
ท�องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ� 
4.2 เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานให�
เปJนไปตามแผนของโครงการ 

  

  7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

      1. จํานวนเจ�าหน�าที่ เปLาหมาย 3 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ  

      1. เจ�าหน�าที่สามารถปฏิบัติงานตาม

แผนงานได�อยFางมีประสิทธิภาพ  เปLาหมาย 3 

คน 

7.3 เชิงเวลา  

      1. การเบิกจFายแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด เปLาหมาย ร�อยละ 100  

7.4 เชิงงบประมาณ 510,000 บาท เปLาหมาย 

คFาใช�จFายของโครงการเปJนไปตามที่ได�รับ

อนุมัติ 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 510,000.00 

บาท เบิกจFายจริง 353,170.00 คงเหลือ 

156,830.00 บาท 

510,000.0

0 

353,170.00 9. ผลการดําเนินงาน 

    9.1  เกิดการขับเคลื่อนงานด�านการพัฒนา

ท�องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ� 

    9.2  เกิดการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

เขตชนบทในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ�  

    9.3 สามารถรายงานผลการดําเนินงานใน

มหาวิทยาลัยทราบได�ทันตามเวลา 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

 เกิดการศึกษาและนํา

องค�ความรู�ในศาสตร�

ตFางๆโดยเฉพาะ 

ศาสตร�การพัฒนา

ท�องถิ่น ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ให�ประชาชน

ได�มีความเปJนอยูFที่ดีขึ้น 

มีรายได�เพิ่มขึ้น 

 

 

 

  

  

กิจกรรมที่ 11 กํากับติดตามยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถิ่น (250,000.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย�ยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร�พระราชา) / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4 

กิจกรรม กํากับติดตามยุทธศาสตร�การ
พัฒนาท�องถิ่น 
 
4. วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม 
    4.1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ผู�รับผิดชองโครงการและเจ�าหน�าที่ 
    4.2 เพื่อกํากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู�รับผิดชอบโครงการ 
    4.3 เพื่อรายงานผลการดําเนินการ
โครงการตFอมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

5. เปLาหมายเชิง

ผลผลิต (Output) 

กํากับติดตามผล

การทํางานให�

เปJนไปตามระเบียบ 

และแล�วเสร็จตาม

เวลาที่กําหนด 

6. เปLาหมายเชิง

ผลลัพธ� 

(Outcome) ได�

ข�อมูลที่เปJนจริง 

และถูกต�องตาม

ระเบียบ

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

7. ตัวชี้วัด เปLาหมาย และผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ   

      1. โครงการที่ได�รับการติดตามของ

จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ� 

เปLาหมาย 21 ชุมชน 

      2. ผลการดําเนินงานโครงการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

และประจวบคีรีขันธ� เปLาหมาย 1 เลFม 

7.2 เชิงคุณภาพ  

     1. ชุมชนเปLาหมายนําผลการดําเนินงาน

ไปพัฒนาและปรับปรุงการทํางานได�อยFางเปJน

รูปธรรม เปLาหมาย ร�อยละ 80 

7.3 เชิงเวลา  

19,500.00 8,000.00 9. ผลการดําเนินงาน 

    9.1 เกิดการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ� 

     9.2 ผู�รับผิดชอบโครงการ,  ผู�กํากับติดตาม,  

และเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานได�อยFางมีประสิทธิภาพ

และบรรลุเปLาหมาย 

10. องค�ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

   แนวทางการ

ดําเนินงานตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุร ี

11. ปcญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

   ปcญหา

สถานการณ�

ไวรัสโคโรนFา 

2019 ทําให�

การทํางานที่

ต�องลงพื้นที่ 

ต�องหยุดเพื่อ

ความปลอดภัย 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

      1. การจัดซื้อและเบิกจFายแล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด เปLาหมาย ร�อยละ 80 

      2. การกํากับติดตามโครง เปLาหมาย ไตร

มาส 4  

7.4 เชิงงบประมาณ 19,500.00 บาท 

งบประมาณที่ได�รับการจัดสรร 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 19,500.00 

บาท เบิกจFายจริง 8,000 บาท คงเหลือ 

11,500.00 บาท 

  
กิจกรรมที่ 13 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาทุกชFวงวัย จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2563 – 2567) (79,550.00) คณะครุศาสตร� / ดําเนินการไตรมาสที่ 3-4 

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทําแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษา
ทุกชFวงวัย จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2563 
– 2567) 
วัตถุประสงค� 
     1. เพื่อระดมความคิดเห็นจาก
หนFวยงานผู�ที่เกี่ยวข�องทุกภาคสFวนใน
พื้นที่ ถึงความเหมาะสมและความ
เปJนไปได� ในการกําหนดแนวทาง
เปLาหมายและกิจกรรมการพัฒนา
การศึกษาตลอดทุกชFวงวัยของจังหวัด
เพชรบุรีได�อยFางเปJนรูปธรรม 
     2 .เพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนา
การศึกษาทุกชFวงวัย จังหวัดเพชรบุรี 
(พ.ศ. 2563 – 2567) ได�ตามนโยบาย
รัฐบาลด�านการผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย�ของประเทศ 
กลุFมเปLาหมาย 
- ทุกหนFวยงานทางการศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี ที่จัดการศึกษาทุกชFวงวัย ทุก
ประเภท ทุกระดับ ทุกภาคสFวน ทั้ง

    ตัวชี้วัด 

1. ทุกหนFวยงานทางการศึกษาในจังหวัด

เพชรบุรี รFวมจัดทําแผนบูรณาการพัฒนา

การศึกษาทุกชFวงวัย จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 

2563 – 2567) 461 แหFง 

2. จังหวัดเพชรบุรี มีแผนบูรณาการพัฒนา

การศึกษาทุกชFวงวัย จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 

2563 – 2567) 1 เลFม 

3. ทุกหนFวยงานทางการศึกษาในจังหวัด

เพชรบุรี Swot  ในแตFละระดับเพื่อจัดทําแผน

บูรณาการพัฒนาการศึกษาตามภารกิจของ

หนFวยงาน 461 แหFง 

เชิงคุณภาพ  

1. จังหวัดเพชรบุรี สามารถบรรลุเปLาหมาย 

การสFงเสริม สนับสนุน คนทุกชFวงวัย ให�มี

ทักษะ ความรู� ความสามรถและสมรรถนะที่

ได�มาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตาม

ศักยภาพอยFางเหมาะสม ตามแผนบูรณาการ

พัฒนาการศึกษาทุกชFวงวัย จังหวัดเพชรบุรี 

(พ.ศ. 2563 – 2567) ร�อยละ 80 

79,550.00           



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป1าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป1าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู?และบทเรียนที่
ได?รับ 

ปBญหาและ
อุปสรรค 

ข?อเสนอแนะ 

ภาครัฐและเอกชน  จํานวน  120 คน  
 1) หัวหน�าหนFวยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดเพชรบุรีทุกหนFวยงาน ที่จัด
การศึกษาทุกชFวงวัย ทุกประเภททุก
ระดับ ทุกภาคสFวน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 2) หัวหน�าสFวนราชการด�านการพัฒนา
เศรษฐกิจและแรงงานในจังหวัดเพชรบุรี 
 3) หัวหน�าสFวนราชการด�านสังคมและ
วัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี 
 4) ผู�อํานวยการสถานศึกษาในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี 

2. ทุกหนFวยงานทางการศึกษาในจังหวัด

เพชรบุรี สามารถบรรลุเปLาหมาย การสFงเสริม

สนับสนุน คนทุกชFวงวัยให�มีทักษะ ความรู� 

ความสามรถและสมรรถนะที่ได�มาตรฐาน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพ

อยFางเหมาะสม ตามภารกิจของหนFวยงาน 

ร�อยละ 80 

3. การจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

สามารถพัฒนาผู�เรียนให�เปJนคนดี มีวินัย 

ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได�ตามความ

ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ ตFอ

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ร�อยละ 80 

เชิงเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม ไตรมาสที่ 

2-3 
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