แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน

พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564

งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต สุดตา)

(อาจารย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี)

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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PBRU OPEN HOUSE 2022 สถานีคนลาฝน
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมของผูสอนเขาสูเกณฑ UK PSF ระยะที่ 1
การพัฒนารายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูแบบ Blend learning
ทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการจัดประชุมออนไลน
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งานวิจัยเพื่อพัฒนางานสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิต
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พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ
จัดทําสื่อแนะแนวประชาสัมพันธออนไลนระดับบัณฑิตศึกษา
จัดทําสื่อแนะแนวประชาสัมพันธออนไลน

52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
103
106

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 2,521,540 บาท แบงเปนภารกิจยุทธศาสตร 1,531,580.93 บาท และเงินภารกิจประจํา
787,000 บาท เพื่อดําเนินโครงการภายใตภารกิจยุทธศาสตร จํานวน 10 โครงการ และภารกิจประจํา จํานวน 13 โครงการ รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ และมีการเบิกจายงบประมาณ ทั้งสิ้น 21 โครงการ คิดเปน
รอยละ 91.30
2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปงบประมาณ 2564 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินงาน ไดดําเนินงานตามแผนกลยุทธภายใตตัวชี้วัดทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 85.71 โดยทั้ง 21 ตัวชี้วัดนั้นสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตรที่ 2 การยกคุณภาพบัณฑิต ยุทธศาตรที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค ยุทธศาสตรที่ 6
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564
3. วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนา
3.1 วิสัยทัศน เปนหนวยงานที่มุงการสงเสริม สนับสนุนงานดานวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาในทุกมิติ พัฒนาระบบการใหบริการดานการศึกษาบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 พันธกิจ 1. พัฒนางานดานการบริการการศึกษา การประสานงานทาง วิชาการที่เปนระบบ ถูกตอง รวดเร็ว มีมาตรฐานดวยเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยภายใตหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2558 ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา และขับเคลื่อน
งานดานการพัฒนา หลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองความตองการของผูเรียน ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ไมหยุดนิ่ง
3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย ดานตําแหนงทางวิชาการ และดานการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค ที่ทันสมัยตอบสนองตอคุณลักษณะของผูเรียนในยุคปจจุบัน
4. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานระดับสาขาวิชาและระดับคณะ มีการพัฒนางานดานวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศ ดวยระบบประกัน คุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน
ระดับสากล
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3.3 วัตถุประสงค
1. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบไดทั้งดานการเงิน ดานทรัพยากร ดานบุคคล และดานการบริหารจัดการ
2. บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงานรวมกับผูบริหารระดับสูง
3. มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผานเกณฑในระดับดี
4. มีระบบและกลไกการประสานงานการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. มีนวัตกรรมที่เกิดจากผลการประสานงาน
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนุบสนุนการใหบริการดานวิชาการ ประกอบดวย ระบบการรับสมัครนักศึกษา การจัดแผนการเรียน การลงทะเบียน การประมวลผลสําเร็จการศึกษา
การสอบวัดประมวลผลกอนสําเร็จการศึกษา (exit exam) การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการบริหารหลักสูตร และระบบดูผลการเรียนของผูปกครอง
7. ระดับความพึงพอใจของผูบริการ
8. มีงานวิจัยเพื่อพัฒนางานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษาดานหลักสูตรหรือดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9. มีบทความวิจัย/วิชาการ
3.4 เปาหมาย

1. รอยละของการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ มากกวาหรือเทากับ 82
2. จํานวนครั้งการศึกษาดูงานกับหนวยงานภายนอก จํานวน 1 ครั้ง
3. จํานวนงานที่นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการ 2 งาน
4. จํานวนบุคลากรที่จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 4 คน
5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสํานักสีเขียว อยูในระดับที่ 4
6. ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมฯ มากวาหรือเทากับ 3.65
7.รอยละความสําเร็จการรับนักศึกษาจากแผนรับระดับปริญญาตรี มากกวาหรือเทากับ 60
8.ระดับความสําเร็จการจัดแผนการเรียนรอยละ 100
9. รอยละของหลักสูตรที่ผานเกณฑการประเมินองคประกอบที1่ มากกวาหรือเทากับ 93
10. รอยละความสําเร็จการจัดประชุมงานดานวิชาการตามกําหนดการ มากกวาหรือเทากับ 70
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11.รอยละการออกกลางคันของนักศึกษาลดลง นอยกวา 10
12. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลการประสานงาน 2 ชิ้นงาน
13.จํานวนวารสารทางวิชาการที่ผลิตตอป 3 เลม
14. จํานวนระบบสารสนเทศการรับสมัครนักศึกษาออนไลน 1 ระบบ
15.จํานวนระบบสารสนเทศจัดแผนการเรียน 1 ระบบ
16.จํานวนระบบสารสนเทศการลงทะเบียน 1 ระบบ
17.จํานวนระบบสารสนเทศประมวลผลสําเร็จการศึกษา 1 ระบบ
18.จํานวนระบบการสอบวัดประมวลผลกอนสําเร็จการศึกษา (exit exam) 1 ระบบ
19.จํานวนระบบการดูผลการเรียนของผูปกครอง 1 ระบบ
20.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ มากกวาหรือเทากับ 3.65
21.จํานวนบทความวิชาการ/วิจัย 2 เรื่อง
3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตร 1 การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร 2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตร 3 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใหบริการ
ยุทธศาสตร 4 การวิจัยเพื่อพัฒนางาน
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4. การวิเคราะหความเชื่อมโยง/สอดคลองของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ความสอดคลอง/เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1) ความสอดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- นโยบายขอที่ 4 พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาและมีทักษะการสอนเพื่อมุง
เปนเลิศทางวิชาการ
2) ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหนาที่ตามมาตรา 7 และ 8)
- ขอที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวน
และคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- ขอที่ 5 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
3) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
- รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น
- การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน (การไรทิศทาง ความซ้ําซอน การขาดคุณภาพ การขาดประสิทธิภาพ)
- เครือขายอุดมศึกษา
- การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
4) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
- การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
- การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
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ยุทธศาสตรหนวยงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปาประสงค :
1. มีระบบและกลไกการประสานงานการจัดการศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
2. มีนวัตกรรมที่เกิดจากผลการประสานงาน
ตัวชี้วัด/เปาหมาย :
1.รอยละความสําเร็จการรับนักศึกษาจากแผนรับระดับปริญญาตรี
มากกวาหรือเทากับ 60
2.ระดับความสําเร็จการจัดแผนการเรียนรอยละ 100
3.รอยละของหลักสูตรที่ผานเกณฑการประเมินองคประกอบที1่
มากกวาหรือเทากับ 93
4.รอยละความสําเร็จการจัดประชุมงานดานวิชาการตามกําหนดการ
มากกวาหรือเทากับ 70
5.รอยละการออกกลางคันของนักศึกษาลดลง นอยกวา 10
6.จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลการประสานงาน 2 ชิ้นงาน
7.จํานวนวารสารทางวิชาการที่ผลิตตอป 3 เลม

ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ความสอดคลอง/เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1) ความสอดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- นโยบายขอที่ 7 สงเสริม สนับสนุนการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยและตอบสนองความตองการของทองถิ่นและ
ประเทศชาติ รวมทั้งสรางองคความรู เพื่อการผลิตบัณฑิตและเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัย โดยการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
การทําวิจัยอยางตอเนื่องใหเกิดการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
2) ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหนาที่ตามมาตรา 8)
- ขอที่ 1 แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
- ขอที่ 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
- ขอที่ 8 ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
3) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
- บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
- การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
- การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
- การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

หน้าที� 5

ยุทธศาสตรหนวยงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนางาน
เปาประสงค :
1.มีงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ตัวชี้วัด/เปาหมาย :
1.จํานวนบทความวิชาการ/วิจัย 2 เรื่อง

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง

ความสอดคลอง/เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1) ความสอดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- นโยบายขอที่ 9 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสูองคกรแหงคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและใชเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) บูรณาการใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและการดําเนินงานทุกระบบขององคกรเพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรียนรูมุงสูคุณภาพ พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและไดรับการยอมรับมาตรฐานสากล
- นโยบายขอที่ 10 สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา และการใหประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
2) ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหนาที่ตามมาตรา 7 และ 8)
- ขอที่ 1 แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
- ขอที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวน
และคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- ขอที่ 3 เสริมสรางความรู ความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
- ขอที่ 4 เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่น ใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
- ขอที่ 5 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
- ขอที่ 6 ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอื่น
ทั้งในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
- ขอที่ 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
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ยุทธศาสตรหนวยงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค :
1. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจ
สอบไดทั้งดานการเงิน ดานทรัพยากร ดานบุคคล และดานการ
บริหารจัดการ
2. บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงานรวมกับผูบริหารระดับสูง
3. มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผานเกณฑในระดับดี
ยุทธศาสตรที่ 3 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใหบริการ
เปาประสงค :
4.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใหบริการ
5.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัด/เปาหมาย :
1. รอยละของการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ มากกวาหรือเทากับ 82
2. จํานวนครั้งการศึกษาดูงานกับหนวยงานภายนอก จํานวน 1 ครั้ง
3. จํานวนงานที่นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการ
2 งาน
4. จํานวนบุคลากรที่จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 4 คน
5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสํานักงานสีเขียว อยูในระดับ 4
6. ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
สงเสริมฯ มากวาหรือเทากับ 3.65
7. จํานวนระบบสารสนเทศการรับสมัครนักศึกษาออนไลน 1 ระบบ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ขอที่ 8 ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
3) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
- โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู
- ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
- การเงินอุดมศึกษา
- การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
4) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
- การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
- การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
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ยุทธศาสตรหนวยงาน
8.จํานวนระบบสารสนเทศจัดแผนการเรียน 1 ระบบ
9.จํานวนระบบสารสนเทศการลงทะเบียน 1 ระบบ
10.จํานวนระบบสารสนเทศประมวลผลสําเร็จการศึกษา 1 ระบบ
11.จํานวนระบบการสอบวัดประมวลผลกอนสําเร็จการศึกษา
(exit exam) 1 ระบบ
12.จํานวนระบบการดูผลการเรียนของผูปกครอง 1 ระบบ
13.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ มากกวาหรือเทากับ 3.65

5. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุป โครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หนวย : บาท

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
แผนดิน

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจนจบตามหลักสูตร
ไตรมาส 2
28,200.00
PBRU OPEN HOUSE 2022 สถานีคนลาฝน
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานแนะแนวและประชาสัมพันธการศึกษาตอ
ไตรมาส 2-4
แนะแนวและประชาสัมพันธการศึกษาตอ
ไตรมาส 2
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564
ไตรมาส 3
จัดทําสื่อประชาสัมพันธการศึกษาตอ (จัดทําสื่อสิ่งพิมพระดับปริญญาตรี)
ไตรมาส 2
จัดทําสื่อระดับบัณฑิตศึกษา
ไตรมาส 3
พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการฯ
ไตรมาส 3
บริการทางวิชาการกับโรงเรียนเครือขาย
ไตรมาส 3-4
คาดําเนินงานสําหรับโรงเรียนตามบันทึกลงนามความรวมมือ
ไตรมาส 3
พัฒนาระบบและสรางแอพพลิเคชันตามการออกกลางคันของนักศึกษา
ไตรมาส 2
สัมมนาอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาหัวหนาชั้น
ไตรมาส 3
พัฒนาระบบรายงานนักศึกษาแรกเขาแบบ real time
ไตรมาส 3
7.โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมของผูสอนเขาสูเกณฑ UK PSF ระยะที่ 1
ไตรมาส 2
92,600.00
การพัฒนารายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูแบบ Blend learning
ไตรมาส 2
121,600.00
13.โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนและสมรรถนะของผูเรียน (Outcome-based education : OBC)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะของผูเรียน OBE ตามประกาศพระราชบัญญัติ
ไตรมาส 2
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที� 8

งบประมาณ
รายได

15,000.00
50,000.00
287,000.00
30,000.00
50,000.00
15,000.00
200,000.00
100,000.00
80,000.00
25,000.00
50,000.00
125,100.00

รวม

28,200.00
15,000.00
50,000.00
287,000.00
30,000.00
50,000.00
15,000.00
200,000.00
100,000.00
80,000.00
25,000.00
50,000.00

ผูรับผิดชอบ

อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์

92,600.00 ผศ.ดร.สุดารัตน
121,600.00 ผศ.ดร.สุดารัตน
125,100.00 ผศ.ดร.สุดารัตน

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2565

หน้าที� 9

งบประมาณ
รายได

รวม

ผูรับผิดชอบ

ไตรมาส 2

242,400.00

20,000.00
1,047,100.00

20,000.00 อ..ดร.ธีรศักดิ์
1,289,500.00

ไตรมาส 2-3

242,400.00

75,000.00
75,000.00
1,122,100.00

75,000.00 นางสุปราณี
75,000.00
1,364,500.00

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
23.โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ
จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
รวม

งบประมาณ
แผนดิน

แบบ งป. 1/1

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จําแนกตามงบรายจาย

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ภาระกิจประจํา
ทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการจัดประชุมออนไลน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2564 สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานวิจัยเพื่อพัฒนางานสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ธัน
ทะเบียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิต
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สํานักงานสีเขียว
บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ครุภัณฑ)
บริหารจัดการครุภัณฑใหพรอมใชงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

งบแผนดิน
รวม
งบรายจาย
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากรงบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุนรายจายอื่น

หนวย : บาท

รวม

เงินรายได
งบรายจาย
งบบุคลากรงบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุนรายจายอื่น

รวม

17,400

-

-

-

-

-

-

17,400

-

-

-

17,400

562,390

-

-

-

-

-

-

562,390

-

-

-

562,390

20,400
7,800

-

-

-

-

-

-

20,400

-

-

-

20,400

-

-

-

-

-

-

7,800

-

-

-

7,800

-

-

-

-

-

-

10,800

-

-

-

10,800

10,000

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

10,000

11,000

-

-

-

-

-

-

11,000

-

-

-

11,000

8,800

-

-

-

-

-

-

8,800

-

-

-

8,800

9,000

-

-

-

-

-

-

9,000

-

-

-

9,000

44,800

-

-

-

-

-

-

44,800

-

-

-

44,800

11,550
110,160

-

-

-

-

-

-

11,550

-

-

-

11,550

-

-

-

-

-

-

110,160

-

-

-

110,160

10,800

หน้าที1
� 0

แบบ งป. 1/1

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จําแนกตามงบรายจาย

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

งบแผนดิน
รวม
งบรายจาย
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากรงบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุนรายจายอื่น

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
4.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจนจบตามหลักสูตร
28,200
28,200
PBRU OPEN HOUSE 2022 สถานีคนลาฝน
15,000
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานแนะแนวและประชาสัมพันธ
การศึกษาตอ
50,000
แนะแนวและประชาสัมพันธการศึกษาตอ
287,000
จัดทําสื่อแนะแนวประชาสัมพันธออนไลน หลักสูตรปริญญาและ
ระบบคลังหนวยกิต
30,000
จัดทําสื่อประชาสัมพันธการศึกษาตอ (จัดทําสื่อสื่งพิมพระดับ
ปริญญาตรี)
50,000
จัดทําสื่อระดับบัณฑิตศึกษา
15,000
พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการฯ
200,000
บริการทางวิชาการกับโรงเรียนเครือขาย
100,000
คาดําเนินงานสําหรับโรงเรียนตามบันทึกลงนามความรวมมือ
80,000
พัฒนาระบบกลไกเพื่อลดอัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษา
สัมมนาอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาหัวหนาชั้น
พัฒนาระบบรายงานนักศึกษาแรกเขาแบบ real time

หนวย : บาท

รวม

เงินรายได
งบรายจาย
งบบุคลากรงบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุนรายจายอื่น

รวม

-

-

-

-

15,000

-

-

-

15,000

-

50,000

-

-

-

50,000

-

-

287,000

-

-

-

287,000

-

-

-

30,000

-

-

-

30,000

-

-

-

50,000

-

-

-

50,000

-

-

-

15,000

-

-

-

15,000

-

-

-

200,000

-

-

-

200,000

-

-

-

100,000

-

-

-

100,000

-

-

-

80,000

-

-

-

80,000

-

28,200

-

-

-

-

-

-

-

25,000

-

-

-

-

-

-

-

25,000

-

-

-

25,000

50,000

-

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

-

50,000

หน้าที1
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จําแนกตามงบรายจาย

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

งบแผนดิน
รวม
งบรายจาย
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากรงบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุนรายจายอื่น

7.โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม
92,600
92,600
การเตรียมความพรอมของผูสอนสูเกณฑ UK PSF
121,600
การพัฒนารายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูแบบ Blended learning 121,600

13. โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Outcome-based)
125,100
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะของ
ผูเรียน OBE ตามประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2564 ใหสอดคลองกับเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
50,000
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2565
ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
23.โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ
75,000
จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
214,200
รวม
2,218,600
28,200

หน้าที1
� 2

หนวย : บาท

รวม

เงินรายได
งบรายจาย
งบบุคลากรงบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุนรายจายอื่น

รวม

92,600

-

-

-

-

-

121,600

-

-

-

-

-

-

-

125,100

-

-

-

125,100

-

-

50,000

-

-

-

50,000

-

-

75,000

-

-

-

75,000

242,400

-

1,976,200

-

-

-

1,976,200

แบบ งป. 1/2

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
ภาระกิจประจํา
ทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการจัด
ประชุมออนไลน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป
การศึกษา 2564 สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
งานวิจัยเพื่อพัฒนางานสํานักงานสํานัก
ธัน
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดี
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิต
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สํานักงานสีเขียว

งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)
งบแผนดิน เงินรายได
รวม

แผนการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)
ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)
งบแผนดิน เงินรายได
รวม งบแผนดิน เงินรายได
รวม
-

-

-

-

17,400

17,400

-

562,390

-

92,085

92,085

-

140,910

140,910

-

20,400

-

-

-

-

20,400

20,400

-

-

-

-

-

-

7,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,800

7,800

10,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,800

10,800

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

11,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,000

11,000

8,800
9,000

-

-

-

-

-

-

-

9,000

9,000

-

8,800
-

8,800
-

196,990

-

ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)
งบแผนดิน เงินรายได
รวม

17,400
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-

หนวย : บาท

196,990

-

132,405

132,405

แบบ งป. 1/2

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (ครุภัณฑ)
บริหารจัดการครุภัณฑใหพรอมใชงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาบุคลากรของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งบประมาณ
44,800
11,550
110,160

ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)
งบแผนดิน เงินรายได
รวม
-

44,000

44,000

-

6,750
26,000

6,750
26,000

แผนการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)
ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)
งบแผนดิน เงินรายได
รวม งบแผนดิน เงินรายได
รวม
-

800

800

-

-

-

-

-

-

-

4,800
84,160

28,200

-

5,000

-

50,000

-

-

-

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
4.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจนจบตามหลักสูตร
PBRU OPEN HOUSE 2022 สถานีคน
28,200
28,200
ลาฝน
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานแนะแนว
15,000
5,000
และประชาสัมพันธการศึกษาตอ
แนะแนวและประชาสัมพันธการศึกษาตอ
50,000
50,000
จัดทําสื่อแนะแนวประชาสัมพันธออนไลน
หลักสูตรปริญญาและระบบคลังหนวยกิต

287,000

-

-

-

-
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-

หนวย : บาท
ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)
งบแผนดิน เงินรายได
รวม
-

-

-

4,800
84,160

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

-

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

287,000

287,000

แบบ งป. 1/2

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)
งบแผนดิน เงินรายได
รวม

แผนการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)
ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)
งบแผนดิน เงินรายได
รวม งบแผนดิน เงินรายได
รวม

จัดทําสื่อประชาสัมพันธการศึกษาตอ
30,000
30,000
(จัดทําสื่อสิ่งพิมพระดับปริญญาตรี)
จัดทําสื่อระดับบัณฑิตศึกษา
50,000
พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการฯ
15,000
บริการทางวิชาการกับโรงเรียนเครือขาย
200,000
คาดําเนินงานสําหรับโรงเรียนตามบันทึก
100,000
ลงนามความรวมมือ
พัฒนาระบบและสรางแอพพลิเคชันตาม
80,000
80,000
การออกกลางคันของนักศึกษา
สัมมนาอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา
25,000
หัวหนาชั้น
พัฒนาระบบรายงานนักศึกษาแรกเขาแบบ
50,000
real time
7.โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม
การเตรียมความพรอมของผูสอนสูเกณฑ
92,600
92,600
UK PSF
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30,000

-

-

-

50,000
15,000
100,000
-

-

50,000
15,000
100,000
-

หนวย : บาท
ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)
งบแผนดิน เงินรายได
รวม
-

-

-

100,000
100,000

-

100,000
100,000

80,000

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000

25,000

-

-

-

-

-

50,000

50,000

-

-

-

92,600

-

-

-

-

-

แบบ งป. 1/2

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)
งบแผนดิน เงินรายได
รวม

แผนการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)
ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)
งบแผนดิน เงินรายได
รวม งบแผนดิน เงินรายได
รวม

การพัฒนารายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู
121,600
121,600
121,600
แบบ Blended learning
13. โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Outcome-based)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรที่
125,100
125,100 125,100
มุงเนนสมรรถนะของผูเรียน OBE ตาม
ประกาศพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับ
เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ป
50,000
การศึกษา 2565
ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
23.โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ
จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
75,000
เพชรบุรี
รวม

2,218,600

-

186,235

186,235

242,400

-

-

หนวย : บาท
ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)
งบแผนดิน เงินรายได
รวม
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

-

-

-

-

48,000

48,000

-

27,000

27,000

-

550,210

792,610

-

853,950

853,950

-
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385,805

385,805

สรุป โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หน่วยงาน สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หน่วย : บาท
งบดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

รหัสงบประมาณ

ค่าตอบแทน

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
4.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจนจบตามหลักสูตร
PBRU OPEN HOUSE 2022 สถานีคนลาฝน
108201210144
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานแนะแนวและประชาสัมพันธการศึกษาตอ
208201030121
แนะแนวและประชาสัมพันธการศึกษาตอ
208201010121
จัดทําสื่อแนะแนวประชาสัมพันธออนไลน หลักสูตรปริญญาและระบบคลังหนวยกิต
308201020221
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564
208201020121
จัดทําสื่อระดับบัณฑิต
308201010121
พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการฯ
208201050121
บริการทางวิชาการกับโรงเรียนเครือขาย
208201080121
คาดําเนินงานสําหรับโรงเรียนตามบันทึกลงนามความรวมมือ
208201040121
พัฒนาระบบกลไกเพื่อลดอัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษา
208201060121
สัมมนาอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาหัวหนาชั้น
208201070121
พัฒนาระบบรายงานนักศึกษาแรกเขาแบบ real time
208201090121
พัฒนาระบบรายงานนักศึกษาแรกเขาแบบ real time
308201010221
7.โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม
การเตรียมความพรอมของผูสอนสูเกณฑ UK PSF
108204120144
การพัฒนารายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูแบบ Blended learning
108204130144
13. โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Outcome-based)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะของผูเรียน OBE ตามประกาศพระราชบัญญัติการศึกษา 208210200121
แหงชาติ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
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120,000
60,000
2,400
67,200.00

ค่าใช้สอย

28,200
10,500
41,600
141,500
30,000
15,000
200,000
100,000
12,000
20,000
45,100
4,900
57,900.00

ค่าวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

4,500
8,400
25,500
35,000
15,000
8,000
2,600
-

-

-

-

-

-

รายจ่ายอื�น

92,600.00
121,600.00
-

รวมทั�งสิ�น

28,200
15,000
50,000
287,000
30,000
50,000
15,000
200,000
100,000
80,000
25,000
45,100
4,900

ผู้รับผิดชอบ

อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
น.ส.เฉลย
นางสุปราณี
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์
อ.ดร.ธีรศักดิ์

92,600.00 ผศ.ดร.สุดารัตน
121,600.00 ผศ.ดร.สุดารัตน
125,100.00 ผศ.ดร.สุดารัตน

งบดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2565

208210210121

20,000.00
87,200.00

29,120.00
91,920.00

ค่า
สาธารณูปโภค
880.00
880.00
-

208402050121

75,000.00
75,000.00
162,200.00

91,920.00

880.00

รหัสงบประมาณ

ค่าตอบแทน

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
23.โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ
จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
รวม
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ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

-

รายจ่ายอื�น

รวมทั�งสิ�น

ผู้รับผิดชอบ

214,200.00

50,000.00 อ.ดร.ธีรศักดิ์
394,200.00

214,200.00

75,000.00 นางสุปราณี
75,000.00
469,200.00

สรุป กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จําแนกตามภารกิจประจํา
หน่วยงาน สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หน่วย : บาท
กิจกรรม

งบประมาณแผ่นดิน

202102510121 ทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
202102520121 บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
202102530121 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการจัดประชุมออนไลน
202102540121 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2564 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
202102550121 งานวิจัยเพื่อพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
202102560121 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
อวันที่ 18 ธันวาคม 25พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิต
202102580121 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
202102590142 สํานักงานสีเขียว
202102600131 บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ครุภัณฑ)
202103090121 บริหารจัดการครุภัณฑใหพรอมใชงาน
202105070121 แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รวม
รวมทั�งสิ�น
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-

งบประมาณรายได้
17,400.00
562,390.00
20,400.00
7,800.00
10,800.00
10,000.00
11,000.00
8,800.00
9,000.00
44,800.00
11,550.00
110,160.00
824,100
824,100.00

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดร.ธีรศักดิ์ สุชสันติกมล
น.ส.วนิดา แตงเงิน
น.ส.ไพลิน ฤทธิเดช
น.ส.มัทนา ไทยสงฆ
น.ส.มัทนา ไทยสงฆ
น.ส.เฉลย ทองคํา
นางสุปราณี ผุดผอง
นางสุปราณี ผุดผอง
วาที่ ร.ต.ธนวัฒน บุตตะพันธ
น.ส.วนิดา แตงเงิน
น.ส.วนิดา แตงเงิน
นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี

รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

แผนงบประมาณ

ผลผลิต/โครงการ

ภาระกิจประจํา
1 ทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและ
ไตรมาส 1
งานทะเบียน
ไตรมาส 1- 4
2 บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการจัดประชุม
ไตรมาส 2
ออนไลน
ไตรมาส 4
4 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5 ทะเบียน
ไตรมาส 4
6 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
ไตรมาส 4
7 พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิต
ไตรมาส 4
8 ธันว ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ไตรมาส 4
9 สํานักงานสีเขียว
ไตรมาส 3
10 บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ไตรมาส 1- 2
(ครุภัณฑ)
ไตรมาส 1,3
11 บริหารจัดการครุภัณฑใหพรอมใชงาน
12 แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาบุคลากรของสํานัก
ไตรมาส 1,3
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภาระกิจยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
4.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจนจบตามหลักสูตร
13 PBRU OPEN HOUSE 2022 สถานีคนลาฝน
ไตรมาส 2
หน้าที� 20

รหัสโครงการ 12 หลัก
งบแผนดิน
เงินรายได

งบประมาณ
งบแผนดิน
เงินรายได

202102510121

17,400.00

202102520121
202102530121

562,390.00
20,400.00

202102540121
202102550121
202102560121
202102570121
202102580121
202102590142
202102600131

7,800.00
10,800.00
10,000.00
11,000.00
8,800.00
9,000.00
44,800.00

202103090121
202105070121

11,550.00
110,160.00

108201210144

28200

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

แผนงบประมาณ

14 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานแนะแนวและ
ประชาสัมพันธการศึกษาตอ
15 แนะแนวและประชาสัมพันธการศึกษาตอ
16 จัดทําสื่อแนะแนวประชาสัมพันธออนไลน หลักสูตร
ปริญญาและระบบคลังหนวยกิต
17 จัดทําสื่อประชาสัมพันธการศึกษาตอ (จัดทําสื่อระดับ
ปริญญาตรี)
18 จัดทําสื่อระดับบัณฑิตศึกษา
19 พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการฯ
20 บริการทางวิชาการกับโรงเรียนเครือขาย
คาดําเนินงานสําหรับโรงเรียนตามบันทึกลงนามความ
รวมมือ
21 พัฒนาระบบและสรางแอพพลิเคชันตามการออก
กลางคันของนักศึกษา
22 สัมมนาอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาหัวหนาชั้น
23 พัฒนาระบบรายงานนักศึกษาแรกเขาแบบ real time

ไตรมาส 2-3

24 พัฒนาระบบรายงานนักศึกษาแรกเขาแบบ real time

ผลผลิต/โครงการ

รหัสโครงการ 12 หลัก
งบแผนดิน
เงินรายได

208201030121

งบประมาณ
งบแผนดิน
เงินรายได

15,000

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

208201010121
308201020221

50,000
287,000

ไตรมาส 2

208201020121

30,000

ไตรมาส 3
ไตรมาส 3
ไตรมาส 3-4
ไตรมาส 4

308201010121
208201050121
208201080121
208201040121

50,000
15,000
200,000
100,000

ไตรมาส 2

208201060121

80,000

ไตรมาส 3
ไตรมาส 3

208201070121
208201090121

25,000
45,100

ไตรมาส 3

308201010221

4,900

208210200121

125,100

13. โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Outcome-based)
25 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนน
ไตรมาส 2
สมรรถนะของผูเรียน OBE ตามประกาศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 ให
สอดคลองกับเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที� 21

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

แผนงบประมาณ

26 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2565

ไตรมาส 2

ผลผลิต/โครงการ

รหัสโครงการ 12 หลัก
งบแผนดิน
เงินรายได

208210210121

ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
23.โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ
27 จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ไตรมาส 2,3

หน้าที� 22

20840250121

งบประมาณ
งบแผนดิน
เงินรายได

50,000

75,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ PBRU OPEN HOUSE 2022 สถานีคนลาฝน รหัสโครงการ 6592000020
งาน/โครงการหลัก 4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบ
จนจบ ตามหลักสูตร
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0201, กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจน
จบตามหลักสูตร
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานบริการการศึกษาฯ
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

รอยละการเพิ่มของนักศึกษาแรกเขาจากปที่ผานมา

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสงั คม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
วันที่ 14 กุมภาพันธ ของทุกป ไดถูกกําหนดใหเปน “วันราชภัฏ” ซึ่งถือเปนวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ไดรับพระราชทานชื่อ “ราชภัฏ” จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ ตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา ใน
วันดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนการดําเนินการตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยในการเปนแหลงการเรียนรูทางวิชาการของชุมชน และในวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีจะจัดกิจกรรมวิชาการ “วันราชภัฏวิชาการ” สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมกับคณะกรรมการแนะ
แนวศึกษาตอประจําปการศึกษา 2565 และคณะ ในการจัดกิจกรรม “PBRU OPEN HOUSE 2022 สถานีคนลาฝน โดยแบง
กิจกรรมยอยออกเปน กิจกรรมมองมหาวิทยาลัยผานรุนพี่ (รูปแบบสื่อออนไลน) อยางไรก็ตาม การจัดกิจกรรมภายใตการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปจจุบัน ทําใหมีขอจํากัดและอุปสรรคในการกําหนดรูปแบบและลักษณะของกิจกรรมที่
จะนํามาประชาสัมพันธคณะกรรมการแกนนําแนะแนว ไดมีการประชุมคณาจารยผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อกําหนดรูปแบบการจัดสื่อ
VTR ประชาสัมพันธจุดเดนของมหาวิทยาลัย สิ่งสนันสนุนการเรียนรู อัตลักษณของนักศึกษา ในกิจกรรมวา “PBRU OPEN
HOUSE 2022 สถานีคนลาฝนโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมดังตอไปนี้
6. วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหนักเรียน และบุคคลทั่วไปไดรูจักและสนใจเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2565 ถึง วันที่ 31/03/2565
9. กลุมเปาหมาย
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
2. ผูป กครองนักเรียน
3. ผูสนใจทั่วไป
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนสื่อสื่อแนะแนวประชาสัมพันธ(รูปแบบออนไลน)
2. จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดเขารวมกิจกรรมออนไลนมากกวาหรือเทากับ
3. รอยละการเพิ่มของนักศึกษาแรกเขา
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมมากกวาหรือเทากับ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

สื่อ
คน
รอยละ

2.00
1,000.00
10.00

ระดับ

3.50

รอยละ

100.00

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

1. PBRU OPEN HOUSE 2022
สถานีคนลาฝน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : 1 คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับคณะกรรมการและ
นักศึกษาที่ถายทํา 20 คน* 35 บาท *
6 มื้อ เปนเงิน 4,200 บาท
2. คาอาหารสําหรับคณะกรรมการ
และนักศึกษาที่ถายทํา 20 คน * 120
บาท * 3 มื้อ เปนเงิน 7,200 บาท
3. คาแบตเตอรรีกลองในการถายทํา
2 ชุด * 150 บาท เปนเงิน 300 บาท
4. คาวัสดุจัดฉากสําหรับถายทํา
1,500 บาท
5. คาเสื้อ และคาออกแบบสําหรับ
คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 30
ตัว * ตัวละ 250 บาท เปนเงิน 7,500
บาท
6. ของรางวัลสําหรับผูเขารวม
กิจกรรม 50 ชิ้น * 150 บาท เปนเงิน
7,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,200 บาท

28,200.00

รวม

28,200.0
0

ระยะเวลาดําเนินการ
1 มกราคม - 30 มีนาคม
2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
28,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

12. งบประมาณโครงการ 28,200.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียน ผูปกครอง และผูสนใจเขารวมกิจกรรม
2. นักเรียนตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล - ความรวมมือใน.กิจกรรมวา “PBRU OPEN HOUSE 2022 สถานีคนลาฝน
- จํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565
วิธีการประเมินผล - สํารวจความพึงพอในในการรวม.กิจกรรมวา “PBRU OPEN HOUSE 2022 สถานีคนลาฝน
- สํารวจจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(อาจารย..ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมของผูสอนเขาสูเกณฑ UKPF ระยะที่ 1 รหัสโครงการ 6592000015
งาน/โครงการหลัก 7. โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัด
การศึกษาในยุคปกติวิถีใหม
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม

4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0203, กลยุทธที่ 3 พัฒนาสมรรถนะอาจารยผูสอนใหสามารถจัดการเรียนรูแบบ Blended Learning อยางมือ
อาชีพ เพื่อรองรับระบบการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพอาจารยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

รอยละผูสอนที่ไดรับการเตรียมความพรอมเขาสูเกณฑ UK PSF ระดับนานาชาติ

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
กรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและสนับสนุนการเรียนรูระดับอุดมศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร (United
Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) for Teaching and Supporting learning in higher
education) เปนกรอบมาตรฐานที่พัฒนา โดยสถาบันการอุดมศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร (The Higher Education
Academy: HEA หรือ Advance Higher Education: AHE) ซึ่งเปนหนวยงานอิสระ ระดับชาติที่ทําหนาที่ประเมินและรับรอง
หลักสูตรการ พัฒนาคุณภาพการสอนและวิทยฐานะวิชาชีพการสอน ของคณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนรูใน
สถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ UKPSF ไดรับการยอมรับและมีการนําไปใชกันอยางกวางขวางในหลายประเทศทั่วโลก สําหรับ
ประเทศไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดใหความสําคัญกับ UKPSF จึงรวมมือกับ สมาคมเครือขายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย และองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท.) จัด โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนําดานการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหลายแหงไดใหความสําคัญและนํากรอบมาตรฐานมาพัฒนา
ผูสอนเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสูระดับมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมความพรอมของผูสอนเขาสูเกณฑ UKPF ในการรองรับแผนยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนและ
หลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม
6. วัตถุประสงค
เพื่อเตรียมความพรอมของผูสอนเขาสูเกณฑ UKPF
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจํานวน 70 คน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนรอยละของอาจารยที่ไดรับการเตรียมความพรอมของผูสอนสูเกณฑ UKPF
เชิงคุณภาพ
1. อาจารยผูสอนมีความรูและความเขาใจในการเตรียมพรอมเขาสูเกณฑ UKPF
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมความพรอมของผูสอนเขา
สูเกณฑ UKPF ระยะที่ 1

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร
จํานวน 4 คนๆละ 1 วันๆ ละ 7

92,600.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

20.00

รอยละ

80.00

ไตรมาส

2.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
92,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ระยะเวลาดําเนินการ
25 มกราคม - 30 เมษายน
2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

ชั่วโมง ๆ 1,200 บาท รวมเปนเงิน
33,600 บาท เปนเงิน 33,600 บาท
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน
100 คนๆละ 1 วันๆละ 35 บาท ๆ
จํานวน 2 ครั้ง เปนเงิน 7,000 บาท
คาอาหารกลางวัน จํานวน 100 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 120 บาท จํานวน 1
ครั้ง เปนเงิน 12,000 บาท
คาเอกสารประกอบการประชุม
จํานวน 100 คนๆละ 1 วันๆละ 200
บาท จํานวน 1 ครั้ง เปนเงิน 20,000
บาท
คาเอกสารคูมือประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จํานวน 100 คนๆละ 1
วันๆละ 200 บาท จํานวน 1 ครั้ง เปน
เงิน 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 92,600 บาท

รวม

92,600.0
0

12. งบประมาณโครงการ 92,600.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
อาจารยผูสอนไดรับการเตรียมความพรอมทางดานสมรรถนะตามเกณฑ UKPFS
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล 1. รายงานโครงการ/กิจกรรม
2. แบบประเมินความรูความเขาใจของอาจารยผูสอนที่ไดรับการเตรียมความพรอม UKPSF
วิธีการประเมินผล จากเอกสารการประเมิน
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน ไชยเฉลิม)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ การพัฒนารายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูแบบ Blended learning รหัสโครงการ 6592000016
งาน/โครงการหลัก 7. โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัด
การศึกษาในยุคปกติวิถีใหม
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม

4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0203, กลยุทธที่ 3 พัฒนาสมรรถนะอาจารยผูสอนใหสามารถจัดการเรียนรูแบบ Blended Learning อยางมือ
อาชีพ เพื่อรองรับระบบการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

รอยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูแบบ Blended Learning

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ระบุไววาตองยึดหลักใหผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาและสถานที่ ในรูปแบบการสอนที่ผสมผสาน
(Blended leaning) จึงเปน กระบวนการเรียนรู ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน ผสมผสานกับการเรียนรูนอกหองเรียนที่ผูเรียนผูสอนไมเผชิญหนากัน หรือการใชแหลงเรียนรูที่มีอยูหลากหลาย
กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ เปาหมายอยูที่การใหผูเรียนบรรลุ
เปาหมายการเรียนรูเปนสําคัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ การจัดทํา มคอ.3 การวัดและ
ประเมินผลรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูแบบ Blended learning และอบรมการจัดทําสื่อตนแบบที่มีการจัดการเรียนรูแบบ
Blended learning เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนการสอนในยุคปกติวิถีใหม (New Normal) และมุงเนนผลลัพธการเรียนรูของ
ผูเรียน
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหอาจารยผูสอนสามารถจัดทํา มคอ.3 ที่มีการวัดและประเมินผลรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูแบบ Blended
learning ได
2. เพื่อใหอาจารยผูสอนสามารถทําสื่อที่ใชในการเรียนการสอนและมีสื่อตนแบบของแตละคณะ
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทั้ง 8 คณะ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนรายวิชาที่มีมคอ.3 ที่ระบุการจัดการเรียนรูแบบ Blended Learning
2. จํานวนสื่อตนแบบ
เชิงคุณภาพ
1. อาจารยผูสอนมีความรูและความเขาใจในการจัดทํามคอ.3ที่มีการวัดและประเมินผลรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูแบบ
Blended learning และทําสื่อการสอนที่สอดคลองกับมคอ.3
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ
สื่อ

80.00
16.00

รอยละ

80.00

ไตรมาส

2.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

1. การพัฒนารายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนรูแบบ Blended
learning
ระยะเวลาดําเนินการ
1 มกราคม - 30 มีนาคม
2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร
จํานวน 2 คนๆละ 2 วันๆ ละ 6
ชั่วโมง ๆ 1,200 บาท เปนเงิน
28,800 บาท
คาเอกสารคูมือประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จํานวน 100 คนๆ ละ 96
บาท เปนเงิน 9,600 บาท (สงเปน
เอกสารใหกอนการอบรม)
คาตอบแทนวิทยากรจํานวน 2 คนๆ
ละ 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ 1,200
บาท เปนเงิน 28,800 บาท
คาจางผลิตสื่อตนแบบ จํานวน 16 สื่อ
(2 สื่อ/คณะ) ๆ ละ 3,400 บาท เปน
เงิน 54,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 121,600 บาท

121,600.00

รวม

121,600.
00

0.00

121,600.00

0.00

12. งบประมาณโครงการ 121,600.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารยผูสอนสามารถจัดทํารายวิชาที่มีมคอ.3 ที่ระบุการจัดการเรียนรูแบบ Blended Learning
2. อาจารยผูสอนสามารถจัดทําสื่อการสอนและมีสื่อตนแบบทั้ง 8 คณะ
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล 1. รายงานโครงการ/กิจกรรม
2. มคอ.3 ของอาจารยผูสอน
3. สื่อตนแบบของ 8 คณะ
วิธีการประเมินผล จากเอกสารและสื่อตนแบบ
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน ไชยเฉลิม)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………

หนา 31

0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ ทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสโครงการ 6592000002
งาน/โครงการหลัก การดําเนินงานตามภาระกิจของหนวยงานดานสังคมศาสตร (บริหารสํานักงานคณะ/สํานัก/
สถาบัน)
ผลผลิต/โครงการ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภารกิจหนวยงาน
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

08, ภารกิจหนวยงาน

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0801, ภารกิจหนวยงาน

4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริหารการศึกษา การประสานงานทางวิชาการที่เปนระบบ ถูกตอง รวดเร็ว มีมาตรฐานดวย
เทคโนโลยีฯ
ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหนวยงาน

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย การใหบริการ
งานดานวิชาการแกนักศึกษา อาจารย และบุคคลทั่วไป รวมทั้งการกํากับดูแลการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามกรอบคุณวุฒิของ
แตละหลักสูตร โดยพันธกิจที่กลาวมาเปนการกําหนดจากยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยลงสูยุทธศาสตรของสํานัก ซึ่งทางสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดใชแผนยุทธศาสตรของสํานัก พ.ศ. 2560-2564 มาจนครบตามระยะเวลาของแผนแลว
จากเหตุดังกลาว การทบทวนแผนยุทธศาสตรของสํานักฯ จึงมีความสําคัญเพื่อเปนการตอบรับกับทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการทั้งระดับของประเทศและมหาวิทยาลัย การพัฒนากลยุทธในการบริการงาน
วิชาการในรูปแบบใหมที่สนองตอบตอผูรับบริการไดอยางทันทวงที และการกํากับดูแลในระบบและกลไกการดําเนินงานของ
หลักสูตรที่เนนการศึกษาตลอดชีวิต ดวยเหตุนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงดําเนินการจัดทําโครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2565-2569
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2565-2569
2. เพื่อพัฒนาระบบงานของทุกสวนงานภายในสํานักใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรที่มีการทบทวน
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 31/12/2564
9. กลุมเปาหมาย
ผูบริหารและบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 17 คน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรมีความเขาใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและนําสูการกําหนดงานตนเองใหสอดคลองกับแผนได
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

1. ทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษแผนยุทธศาสตร
2 คน จํานวน 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ
1,200 บาท เปนเงิน 4,800 บาท
คาตอบแทนวิทยากรจัดทําแผน

17,400.00

ระยะเวลาดําเนินการ
1 พฤศจิกายน 2564 - 31
ธันวาคม 2564

หนา 33

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
17,400.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

แผน

1.00

ระดับ

3.51

ไตรมาส

1.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

ยุทธศาสตร 1 คน จํานวน 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 1,200 บาท เปนเงิน 7,200
บาท
คาอาหารกลางวันกิจกรรมทบทวน
แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 20 คน จํานวน 2
มื้อ มื้อละ 50 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
คาเอกสารเลมแผนยุทธศาสตรสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20
เลม เลมละ 60 บาท เปนเงิน 1,200
บาท
คาอาหารวางกิจกรรมทบทวนแผน
ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 20 คน จํานวน 4 มื้อ
มื้อละ 25 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
คาเอกสารประกอบกิจกรรมทบทวน
แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 20 ชุด ชุดละ 10
บาท เปนเงิน 200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,400 บาท

รวม

17,400.0
0

12. งบประมาณโครงการ 17,400.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดแผนยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. ทุกสวนงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติได
3. บุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถเขียนแผนยุทธศาสตรได
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล แบบประเมินวัดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
วิธีการประเมินผล ทดสอบกอน-หลังการทบทวนแผนยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสโครงการ 6592000003
งาน/โครงการหลัก การดําเนินงานตามภาระกิจของหนวยงานดานสังคมศาสตร (บริหารสํานักงานคณะ/สํานัก/
สถาบัน)
ผลผลิต/โครงการ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภารกิจหนวยงาน
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

08, ภารกิจหนวยงาน

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0801, ภารกิจหนวยงาน

4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริหารการศึกษา การประสานงานทางวิชาการที่เปนระบบถูกตองรวดเร็ว มีมาตรฐานดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยภายใตหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหนวยงาน

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเภทโครงการ
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[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญกาวหนาอยางมั่งคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทํา
การสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และสงเสริมวิทยาฐานะครู และตามมาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้ (1) สํานักงานอธิการบดี (2) สํานักงาน
วิทยาเขต (3) บัณฑิตวิทยาลัย (4) คณะ (5) สถาบัน (6) สํานัก (7) วิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย สวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา 7 เปนสวนราชการหรือ
หนวยงานในมหาวิทยาลัยอีกได ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยูใน (6) เปนสวนงานที่สนับสนุนการดําเนินงานใน
สวนตาง
6. วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดหาวัสดุสํานักงานที่มีความเหมาะสมตอการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.เพื่อบริหารงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหบรรลุเปาหมาย
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. รอยละของการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
2. รอยละความสําเร็จการจัดประชุมงานดานวิชาการตามกําหนดการ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสํานักฯมากกวาหรือเทากับ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
1. บริหารงานสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : อนุกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งละ 7,400 บาท 4 ครั้ง
เปนเงิน 29,600 บาท
ปริญญากิตติฯ ครั้งละ 3,000 บาท

562,390.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
92,085.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ
มากกวาหรือเทากับ

80.00
70.00

คะแนน

3.51

รอยละ

80.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
140,910.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
196,990.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
132,405.00

กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

เปนเงิน 3,000 บาท
ประธานกรรมการบัณฑิต 500 บาท
12 ครั้ง เปนเงิน 6,000 บาท
กรรมการบัณฑิต 15 คนๆละ 300
บาท 12 ครั้ง เปนเงิน 54,000 บาท
กรรมการประชุมสํานัก ครั้งละ 6,300
บาท 2 ครั้ง เปนเงิน 12,600 บาท
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17 คน
วันละ 200 บาท จํานวน 8 วัน เปน
เงิน 27,200 บาท
เชาเครื่องถายขาวดํา เปนเงิน 26,100
บาท
เชาเครื่องถายสี เปนเงิน 54,150 บาท
ถายเอกสารเลมประชุมกรรมการ
บัณฑิต 25 เลมๆละ 60 บาท 11 ครั้ง
เปนเงิน 16,500 บาท
ถายเอกสารประชุมสภาวิฯ เปนเงิน
42,500 บาท
ถายเอกสารเลมปริญญากิตติมศักดิ์
20 เลมๆละ 100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
อาหารวาง กช. 24 คน มื้อละ 30
บาท 11 ครั้ง เปนเงิน 7,920 บาท
อาหารกลางวัน กช. 24 คน มื้อละ 45
บาท 11 ครั้ง เปนเงิน 11,880 บาท
อาหารวางประชุมสํานัก 17 คน มื้อ
ละ 30 บาท 4 ครั้ง เปนเงิน 2,040
บาท
อาหารกลางวันประชุมสํานัก 17 คน
มื้อละ 45 บาท 4 ครั้ง เปนเงิน 3,060
บาท
อาหารวางปริญญากิตติมศักดิ์ เปนเงิน
300 บาท
อาหารวางอนุกรรมการ เปนเงิน 600
บาท
เบี้ยเลี้ยง 6 คน วันละ 240 บาท 6
ครั้ง เปนเงิน 8,460 บาท
ที่พัก 3 หองๆละ 1,200 บาท 3 ครั้ง
เปนเงิน 10,800 บาท
น้ํามันเชื้อเพลิง วันละ 1,700 บาท 3
ครั้ง เปนเงิน 5,100 บาท
ทางดวน วันละ 250 บาท 3 ครั้ง เปน
เงิน 750 บาท
หมึกเครื่องถายSAMSUNG 1 กลองๆ
ละ 5,000 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
หมึกHP(85A) 3 กลองๆละ 2,600
บาท เปนเงิน 7,800 บาท
หมึกHP(30A) 3 กลองๆละ 2,600
บาท เปนเงิน 7,800 บาท
หมึกOKI(MB472) 1 กลองๆละ
4,900 บาท เปนเงิน 4,900 บาท
ดรัมHP(32A) 2 กลองๆละ 2,550
บาท เปนเงิน 5,100 บาท
ดรัมOKI(MB472) 1 กลองๆละ 4,900
บาท เปนเงิน 4,900 บาท
วัสดุสํานักงาน 34,200 บาท
ลิปบอนเครื่องทําบัตร 2 ชุดๆละ
4,380 บาท เปนเงิน 8,760 บาท
กระดาษ A4 200 รีมๆละ 84 บาท 2
ครั้ง เปนเงิน 33,600 บาท
กระดาษทรานสคริป 9,000 แผนๆละ
8 บาท เปนเงิน 72,000 บาท
กระดาษใบปริญญา 2,000 แผนๆละ
7 บาท เปนเงิน 14,000 บาท
น้ําดื่ม 100 แพคๆละ 38 บาท 4 ครั้ง
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15,200 บาท
กระดาษตอเนื่อง 7 ลังๆละ 520 บาท
เปนเงิน 3,640 บาท
หมึกพิมพ 5 กลองๆละ 2,600 บาท
เปนเงิน 13,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 562,390 บาท

รวม

562,390.
00

12. งบประมาณโครงการ 562,390.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ไดวัสดุสํานักงานที่มีความเหมาะสมตอการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.วัสดุสํานักงานมีสภาพที่พรอมใชในการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3.คุณภาพระบบการใหบริการไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการ
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมากกวาหรือเทากับ 3.51 คะแนน
วิธีการประเมินผล แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาววนิดา แตงเงิน)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการบริการนักศึกษา รหัสโครงการ 6592000004
งาน/โครงการหลัก การดําเนินงานตามภาระกิจของหนวยงานดานสังคมศาสตร (บริหารสํานักงานคณะ/สํานัก/
สถาบัน)
ผลผลิต/โครงการ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภารกิจหนวยงาน
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

08, ภารกิจหนวยงาน

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0801, ภารกิจหนวยงาน

4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริหารการศึกษา การประสานงานทางวิชาการที่เปนระบบถูกตองรวดเร็ว มีมาตรฐานดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหนวยงาน

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเภทโครงการ
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[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการจัดประชุมวิชาการในชวง
สถานการณโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคของมหาวิทยาลัย
และเพิ่มความสามารถในการประชุมออนไลนไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อเตรียมความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหพรอมใชงานสําหรับ
การประชุมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2565 ถึง วันที่ 31/03/2565
9. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. รอยละความสําเร็จการจัดประชุมวิชาการตามกําหนดการ
เชิงคุณภาพ
1. ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
1. จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร
สําหรับการจัดประชุมออนไลน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : กลองเว็บแคม 13
อัน อันละ 1,200 บาท เปนเงิน
15,600 บาท
ชุดหูฟงสเตอริโอ 9 อัน อันละ 500
บาท เปนเงิน 4,500 บาท
ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi 1 อัน อันละ
300 บาท เปนเงิน 300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท

20,400.00

รวม

20,400.0
0

12. งบประมาณโครงการ 20,400.00 บาท
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

80.00

คะแนน

3.51

ไตรมาส

2.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
20,400.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกคน สามารถเขารวมการประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลนได
โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงาน
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล จํานวนครั้งในการจัดประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลนตอการจัดประชุมทั้งหมด
วิธีการประเมินผล ตรวจสอบจากรายงานการประชุม
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวไพลิน ฤทธิเดช)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2564 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสโครงการ
6592000005
งาน/โครงการหลัก การดําเนินงานตามภาระกิจของหนวยงานดานสังคมศาสตร (บริหารสํานักงานคณะ/สํานัก/
สถาบัน)
ผลผลิต/โครงการ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภารกิจหนวยงาน
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

08, ภารกิจหนวยงาน

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0801, ภารกิจหนวยงาน

4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริหารการศึกษา การประสานงานทางวิชาการที่เปนระบบถูกตองรวดเร็ว มีมาตรฐานดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยภายใตหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหนวยงาน

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีนโยบายและแนวทางประกันศึกษาของมหาวิทยาลัยใหบรรลุ
วัตถุประสงค และสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดเนน ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว ดวยเหตุดังกลาว สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเสนอกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2564 ระดับหนวยงาน
ประจําปการศึกษา 2564 เพื่อเขารับการตรวจประเมินผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอนโยบาย
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอยางตอเนื่อง
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/07/2565 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการประเมินฯ และบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรของสํานักฯมีการดําเนินงานดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุครบทุกพันธกิจของยุทธศาสตรของสํานัก
ฯ
2. ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯมากกวาหรือเทากับ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

1. ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปการศึกษา 2564 สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาอาหารวาง
กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปการศึกษา 2564 สํานัก
สงเสริมฯ 40 คน มื้อละ 35 บาท
จํานวน 2 มื้อ เปนเงิน 2,800 บาท
คาอาหารกลางวันกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา
2564 สํานักสงเสริมฯ 40 คน มื้อละ
100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
คาจางทําเอกสารประเมินตนเอง 10

7,800.00

ระยะเวลาดําเนินการ
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ตัวชี้วัด

16.00

รอยละ

80.00

คะแนน

3.51

ไตรมาส

4.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
7,800.00

เลม เลมละ 100 บาท เปนเงิน 1,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,800 บาท

รวม

7,800.00

12. งบประมาณโครงการ 7,800.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดความรวมมือเครือขายการสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงานในระดับดี
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล ผลการประเมินคุณภาพของสํานักฯ ปการศึกษา 2564
วิธีการประเมินผล การเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2564
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวมัทนา ไทยสงฆ)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ งานวิจัยเพื่อพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสโครงการ 6592000006
งาน/โครงการหลัก การดําเนินงานตามภาระกิจของหนวยงานดานสังคมศาสตร (บริหารสํานักงานคณะ/สํานัก/
สถาบัน)
ผลผลิต/โครงการ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภารกิจหนวยงาน
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

08, ภารกิจหนวยงาน

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0801, ภารกิจหนวยงาน

4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริหารการศึกษา การประสานงานทางวิชาการที่เปนระบบถูกตองรวดเร็ว มีมาตรฐานดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยภายใตหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร การวิจัยเพื่อพัฒนางาน
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหนวยงาน

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
ตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาสําหรับหนวยงานสนับสนุนวิชาการใหมีกระบวนการแสวงหาความรู ความ
เขาใจ ความถูกตองในสิ่งที่ตองการศึกษา โดยมรการรวบรวมขอมูลการจัดระเบียบขอมูล การวิเคราะห และตีความหมายของผล
ที่ไดจากการวิเคราะหหนวยงาน จึงควรใหความสําคัญกับการวิจัย โดยมุงเนนการนําผลมาใชการปรับปรุงและพัฒนาองคกร
โดยตรงและทําอยางตอเนื่อง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอกิจกรรม งานวิจัยเพื่อพัฒนางานสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในเรื่องการลาออกของนักศึกษา
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาองคกร
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/12/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. จํานวนงานวิจัย
เชิงคุณภาพ
1. อัตราการลาออกของนักศึกษาลดนอยลง
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

ตัวชี้วดั (Indicators)

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

1. งานวิจัยเพื่อพัฒนางานสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 3
คน คนละ 1,000 บาท เปนเงิน
3,000 บาท
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 2 คน คนละ
1,000 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
คาตีพิมพบทความวารสารระดับชาติ
1 ครั้ง ครั้งละ 4,000 บาท เปนเงิน
4,000 บาท
คาจางทําเลมงานวิจัย 10 เลม เลมละ
90 บาท เปนเงิน 1,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท

10,800.00

ระยะเวลาดําเนินการ
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

เรื่อง

1.00

รอยละ

10.00

ไตรมาส

4.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
10,800.00

รวม

10,800.0
0

12. งบประมาณโครงการ 10,800.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
จํานวนนักศึกษาลาออกลดลง
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล งานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
วิธีการประเมินผล แบบตอบรับการตีพิมพ
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวมัทนา ไทยสงฆ)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรูและคนหาแนวปฏิบัติที่ดี รหัสโครงการ 6592000007
งาน/โครงการหลัก การดําเนินงานตามภาระกิจของหนวยงานดานสังคมศาสตร (บริหารสํานักงานคณะ/สํานัก/
สถาบัน)
ผลผลิต/โครงการ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภารกิจหนวยงาน
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

08, ภารกิจหนวยงาน

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0801, ภารกิจหนวยงาน

4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริหารการศึกษา การประสานงานทางวิชาการที่เปนระบบถูกตองรวดเร็ว มีมาตรฐานดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหนวยงาน

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเภทโครงการ
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[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานที่มุงการสงเสริม สนับสนุนงานดานวิชาการตามมาตรฐาน
การศึกษาในทุกมิติ พัฒนาระบบการใหบริการดานการศึกษาบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใตการ บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของแตละสวนงาน ของบุคลากรแตละคน ยอมมีวิธีคิดที่แตกตางกัน มีวิธีปฏิบัติ วิธีการ
ดําเนินงานที่แตกตางกัน เพื่อใหมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่วางไว และให
เปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพ ตัวที่ 5.1 ขอ 5 จึงเห็นสมควรใหจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานและวิธีการแกปญหา
2. เพื่อสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการรับสมัครนักศึกษา และ การใหบริการงานทะเบียน
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/07/2565 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
1.คณะกรรมการแนะแนวและประชาสัมพันธ การรับสมัครนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
2.เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานรับสมัคร ปฏิบัติงานใหบริการงานทะเบียน
3.กลุมนักศึกษา อาจารยที่มารับบริการ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. แนวปฏิบัติที่ดี
เชิงคุณภาพ
1. การนําแนวปฏิบัติที่ดีสูการปฏิบัติ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

ตัวชี้วดั (Indicators)

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดี
ระยะเวลาดําเนินการ
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิในกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและคนหาแนวปฏิบัติที่ดี 3 คน
คนละ 1,000 บาท จํานวน 2 ครั้ง
เปนเงิน 6,000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่มใน
กิจกรรมคนหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู
และคนหาแนวปฏิบัติที่ดี 20 คน มื้อ
ละ 25 บาท จํานวน 2 ครั้ง เปนเงิน
1,000 บาท

10,000.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

จํานวน

2.00

ระดับ

3.51

ไตรมาส

4.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
10,000.00

เลมเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีของ
กิจกรรมคนหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู
และคนหาแนวปฏิบัติที่ดี 20 เลม เลม
ละ 75 บาท จํานวน 2 ครั้ง เปนเงิน
3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

รวม

10,000.0
0

12. งบประมาณโครงการ 10,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษา และ การใหบริการงานทะเบียนและประมวลผลที่ดี
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล ไดคะแนนไมต่ํากวา 3.5 ของเกณฑประกันคุณภาพ
วิธีการประเมินผล แบบสํารวจความพึงพอใจ
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวเฉลย ทองคํา)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิต รหัสโครงการ 6592000008
งาน/โครงการหลัก การดําเนินงานตามภาระกิจของหนวยงานดานสังคมศาสตร (บริหารสํานักงานคณะ/สํานัก/
สถาบัน)
ผลผลิต/โครงการ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภารกิจหนวยงาน
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

08, ภารกิจหนวยงาน

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0801, ภารกิจหนวยงาน

4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริหารการศึกษา การประสานงานทางวิชาการที่เปนระบบถูกตองรวดเร็ว มีมาตรฐานดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหนวยงาน

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................
5. หลักการและเหตุผล
เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดานการใชภาษาตางประเทศซึ่งเนนการใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาหลักในการวัดและประเมินสมรรถนะการใชภาษาของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดยึดตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวา ดวยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ใหการสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเปนหนึ่งในขอกําหนดของการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นเพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมดานภาษากอนการสอบวัดศักยภาพประกอบกับการเพิ่มพูนความสามารถดานภาษาอังกฤษเพื่อใชในการเขียน
งานวิจัยเพื่อการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธในวารสารวิชาการหรืองานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จะเปนการ
เพิ่มพูนและพัฒนาศักภาพดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีทักษะดานภาษาอังกฤษที่ดีซึ่งจะสงผลกระทบ
เชิงบวกตอการยกระดับคุณภาพของมหาบัณฑิตใหประจักษแกสังคมในอนาคต
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหอยูในระดับสูง 2. เพื่อใหนักศึกษามีความ
พรอมในการสอบวัดความสามารถดานภาษาตางประเทศในระดับบัณฑิตศึกษา
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/07/2565 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตที่ไดรับการอบรมกอนการสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่สอบผานการสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษหลังการอบรม
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
1. พัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิต
ระยะเวลาดําเนินการ
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิต 1 คน 6
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จํานวน 2
ครั้ง เปนเงิน 7,200 บาท
เลมเอกสารประกอบการอบรม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 20
เลม เลมละ 60 บาท เปนเงิน 1,200

11,000.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

90.00

รอยละ

80.00

ไตรมาส

4.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
11,000.00

บาท
คาหมึกพิมพ HP126A ในกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา 1 กลอง กลองละ
2,600 บาท เปนเงิน 2,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท

รวม

11,000.0
0

12. งบประมาณโครงการ 11,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะภาษาอังกฤษดานการอาน การ
เขียน และหลักไวยากรณที่สูงขึ้น
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถสอบผานการสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษไดตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดอยางนอยรอยละ 50
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล 1. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขารับการอบรม
2. ประเมินผลจากจํานวนนักศึกษาที่สอบผานการวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับ
บัณฑิตศึกษา
วิธีการประเมินผล แบบประเมินการจัดอบรม และ ผลการสอบวัดความสามารถ
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสุปราณี ผุดผอง)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัสโครงการ 6592000009
งาน/โครงการหลัก การดําเนินงานตามภาระกิจของหนวยงานดานสังคมศาสตร (บริหารสํานักงานคณะ/สํานัก/
สถาบัน)
ผลผลิต/โครงการ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภารกิจหนวยงาน
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

08, ภารกิจหนวยงาน

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0801, ภารกิจหนวยงาน

4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริหารการศึกษา การประสานงานทางวิชาการที่เปนระบบถูกตองรวดเร็ว มีมาตรฐานดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหนวยงาน

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
เพื่อเปนการมอบแนวทางการดําเนินชีวิตในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายดานคุณภาพ
และดานระยะเวลาของหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจึงจําเปนจะตองดําเนินการชี้แจงและใหแนวคิดหรือหลัก
ปฏิบัติตางๆในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอยางเครงครัด ไดแกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศแนวปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของกับการสําเร็จการศึกษา ความสําคัญของการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือแมแตเรื่องของการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมระดับประเทศ ตามที่กลาวแลวขางตนนั้นกิจกรรมการปฐมนิเทศในระดับ
บัณฑิตศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความเขาใจเบื้องตนในทิศทางเดียวกันของทั้งนักศึกษาและอาจารยประจํา
หลักสูตรใหสามารถพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรไดอยางเต็มความสามารถบนพื้นฐานของความเขาใจและมีเปาหมายที่ชัดเจนใน
ทิศทางเดียวกัน
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความเขาใจเชิงลึก และแนวปฏิบัติที่สําคัญในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของทั้งนักศึกษา และอาจารย
ประจําหลักสูตรใหสามารถขับเคลื่อนงานของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/07/2565 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2564 จํานวน 100 คน
2) อาจารยประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร จํานวน 20 คน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาอาหารวาง

จํานวนเงิน
8,800.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

90.00

รอยละ

80.00

ไตรมาส

4.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
8,800.00

ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 80 คน มื้อละ 25 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
เลมเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 80 คน
เลมละ 85 บาท เปนเงิน 6,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,800 บาท

รวม

8,800.00

12. งบประมาณโครงการ 8,800.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรมีเปาหมายในการปฏิบัติตนตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยางชัดเจนและมีทิศทางเดียวกัน
2. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยางนอยรอยละ 80
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล ประเมินผลจากจํานวนผูเขารวมกิจกรรม และประเมินผลจากความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
วิธีการประเมินผล แบบประเมินการจัดกิจกรรม
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสุปราณี ผุดผอง)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ สํานักงานสีเขียว รหัสโครงการ 6592000010
งาน/โครงการหลัก การดําเนินงานตามภาระกิจของหนวยงานดานสังคมศาสตร (บริหารสํานักงานคณะ/สํานัก/
สถาบัน)
ผลผลิต/โครงการ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภารกิจหนวยงาน
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

08, ภารกิจหนวยงาน

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0801, ภารกิจหนวยงาน

4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริหารการศึกษา การประสานงานทางวิชาการที่เปนระบบถูกตองรวดเร็ว มีมาตรฐานดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหนวยงาน

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
สํานักงานสีเขียวคือ สํานักงานและกิจกรรมตางๆ ภายในสํานักงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยการใช
ทรัพยากรและพลังงานอยางรูคุณคา มีแนวทางการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
สํานักงาน เพื่อลดการใชพลังงาน ดําเนินกิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช การใชซ้ํา การ
นํากลับมาใชใหม การลดและเลิกใชสารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจางสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนไดใหความสําคัญและมีแนวคิดเพื่อพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสูสํานักงานสีเขียวเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานของสํานักงานใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรนําความรูสํานักงานสีเขียว ( Green Office ) ไปประยุกตใช
2.เพื่อสงเสริมใหสํานักงานมีการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.เพื่อใหไดผลการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวตามเปาหมายที่กําหนด
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2565 ถึง วันที่ 30/06/2565
9. กลุมเปาหมาย
บุคลากรภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกคน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสํานักงานสีเขียว
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรของสํานักมีความรูความเขาใจในการสงเสริมใหเปนสํานักงานสีเขียวมากกวาหรือเทากับ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
1. สํานักงานสีเขียว
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน - 31 มิถุนายน
2565

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร
กิจกรรมสํานักงานสีเขียว 1 คน
จํานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท
เปนเงิน 3,600 บาท
คาอาหารวางกิจกรรมสํานักงานสี

จํานวนเงิน
9,000.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ระดับ

4.00

ระดับ

3.51

ไตรมาส

3.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
9,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

เขียว 20 คน มื้อละ 25 บาท จํานวน
1 ครั้ง เปนเงิน 500 บาท
คาอาหารกลางวันกิจกรรมสํานักงานสี
เขียว 20 คน มื้อละ 45 บาท เปนเงิน
900 บาท
คาเอกสารประกอบการอบรม
กิจกรรมสํานักงานสีเขียว 20 เลม เลม
ละ 50 บาท เปนเงิน 1,000 บาท
คาวัสดุกิจกรรมสํานักงานสีเขียว เปน
เงิน 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

รวม

9,000.00

12. งบประมาณโครงการ 9,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.การจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีตอสุขภาพของพนักงาน
2.ยกระดับมาตรฐานสํานักงานใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
3.รณรงคปลูกจิตสํานึกใหบุคลาการภายในสํานักฯ ชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการลด
โลกรอน
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล ประเมินผลตามคาเปาหมายที่กําหนดไว
วิธีการประเมินผล เครื่องมือในการประเมินผลและคณะกรรมการประเมินผล
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(วาที่ ร.ต.ธนวัฒน บุตตะพันธ)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ครุภัณฑ) รหัสโครงการ 6592000012
งาน/โครงการหลัก การดําเนินงานตามภาระกิจของหนวยงานดานสังคมศาสตร (บริหารสํานักงานคณะ/สํานัก/
สถาบัน)
ผลผลิต/โครงการ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภารกิจหนวยงาน
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

08, ภารกิจหนวยงาน

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0801, ภารกิจหนวยงาน

4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริหารการศึกษา การประสานงานทางวิชาการที่เปนระบบถูกตองรวดเร็ว มีมาตรฐานดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหนวยงาน

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญกาวหนาอยางมั่งคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทํา
การสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และสงเสริมวิทยาฐานะครู และตามมาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้ (1) สํานักงานอธิการบดี (2) สํานักงาน
วิทยาเขต (3) บัณฑิตวิทยาลัย (4) คณะ (5) สถาบัน (6) สํานัก (7) วิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย สวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา 7 เปนสวนราชการหรือ
หนวยงานในมหาวิทยาลัยอีกได ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยูใน (6) เปนสวนงานที่สนับสนุนการดําเนินงานใน
สวนตาง
6. วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดหาครุภัณฑที่มีความเหมาะสมตอการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 31/03/2565
9. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา อาจารยและบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. รอยละของการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรมากกวาหรือเทากับ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. บริหารงานสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
(ครุภัณฑ)

ครุภัณฑ
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น
44,800 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2565

รายการครุภัณฑ
1. คารถเข็น ราคา 800 จํานวน 1

จํานวนเงิน
44,800.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
44,000.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

80.00

คะแนน

3.51

ไตรมาส

2.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

รายการ รวมเปนเงิน 800.00 บาท
2. คอมพิวเตอร All in one ราคา
17000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน
34,000.00 บาท
3. เครื่องพิมพ ราคา 10000 จํานวน
1 เครื่อง รวมเปนเงิน 10,000.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 44,800.00
บาท

รวม

44,800.0
0

12. งบประมาณโครงการ 44,800.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ครุภัณฑที่มีความเหมาะสมตอการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และระดับความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
วิธีการประเมินผล รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2565และแบบสอบถาม
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาววนิดา แตงเงิน)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ บริหารจัดการครุภัณฑใหพรอมใชงาน รหัสโครงการ 6592000011
งาน/โครงการหลัก การดําเนินงานตามภาระกิจของหนวยงานดานสังคมศาสตร (ปรับปรุง/ซอมแซมครุภัณฑ
สิ่งกอสรางประจําคณะ/สํานัก/สถาบัน)
ผลผลิต/โครงการ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภารกิจหนวยงาน
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

08, ภารกิจหนวยงาน

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0801, ภารกิจหนวยงาน

4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริหารการศึกษา การประสานงานทางวิชาการที่เปนระบบถูกตองรวดเร็ว มีมาตรฐานดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหนวยงาน

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญกาวหนาอยางมั่งคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทํา
การสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และสงเสริมวิทยาฐานะครู และตามมาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้ (1) สํานักงานอธิการบดี (2) สํานักงาน
วิทยาเขต (3) บัณฑิตวิทยาลัย (4) คณะ (5) สถาบัน (6) สํานัก (7) วิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย สวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา 7 เปนสวนราชการหรือ
หนวยงานในมหาวิทยาลัยอีกได ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยูใน (6) เปนสวนงานที่สนับสนุนการดําเนินงานใน
สวนตาง
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑของสํานักสงเสริมวิชาการใหพรอมใชงาน
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/06/2565
9. กลุมเปาหมาย
วัสดุครุภัณฑภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนของอุปกรณมีความพรอมใชงาน
เชิงคุณภาพ
1. คุณภาพของอุปกรณที่มีการซอมแซมมากกวาหรือเทากับ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
1. บริหารจัดการครุภัณฑให
พรอมใชงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
มิถุนายน 2565

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาซอมเครื่อง
คอมพิวเตอร SSD 5 เครื่อง เครื่องละ
1,350 บาท เปนเงิน 6,750 บาท
คาจางลางเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง
เครื่องละ 1,200 บาท เปนเงิน 4,800

11,550.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
6,750.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

จํานวน

10.00

คะแนน

3.51

ไตรมาส

3.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
4,800.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,550 บาท

รวม

11,550.0
0

12. งบประมาณโครงการ 11,550.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
วัสดุครุภัณฑของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีสภาพพรอมใชงาน
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
วิธีการประเมินผล แบบสอบถาม
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาววนิดา แตงเงิน)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสโครงการ 6592000001
งาน/โครงการหลัก การดําเนินงานตามภาระกิจของหนวยงานดานสังคมศาสตร (พัฒนาบุคลากรคณะ/สํานัก/สถาบัน)
ผลผลิต/โครงการ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภารกิจหนวยงาน
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

08, ภารกิจหนวยงาน

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0801, ภารกิจหนวยงาน

4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริการการศึกษา การประสานงานทางวิชาการที่เปนระบบ ถูกตองรวดเร็ว มีมาตรฐานดวย
เทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหนวยงาน

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกร การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการตางๆ ที่หลากหลายเพื่อใหบุคลากรมี
ศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติภารกิจ รวมถึงหนาที่ ๆ ไดรับมอบหมายสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การรับฟงหรือ
แลกเปลี่ยนประสบการณจากผูที่มีประสบการณตรงในเรื่องนั้นๆ และการใหความรูจากการศึกษาดูงานเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยให
บุคลากรเกิดการเรียนรูจากการไดดูตนแบบ การสังเกต การเลียนแบบ และนําไปสูการปฏิบัติตามทฤษฎีการเรียนรูของ
Bandura สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสามารถตอบสนอง
พันธกิจขององคกรไดอยางครบถวน และบรรลุผลสําเร็จในการใหบริการแกนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปทุกงาน รวมถึง
การบริหารจัดการที่เนนการทํางานรวมกัน ที่ตองใชเทคนิคการบริหารที่มีการกระตุนและแรงจูงใจ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานแกบุคลากรสายสนับสนุน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงกําหนดกิจกรรมและแนวปฏิบัติในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และแสวงหาแนวปฏิบัติ ที่ดีในการใหบริการนักศึกษาทุกงาน
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นํามาพัฒนาปรับปรุงระบบการบริการนักศึกษาในองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกับหนวยงานภายนอกที่นําสูการ
พัฒนาตนเอง 2. เพื่อประยุกตแนวคิดและนวัตกรรมการปฏิบัติงานรูปแบบใหมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนใชทุกฝายงาน
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย หนวยงานภายนอกสถาบัน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 31/03/2565
9. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมทั้งสิ้น 17 คน ประกอบดวย ผูบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 4 คน บุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 13 คน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนการศึกษาดูงานกับหนวยงานภายนอก
2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูใหมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนางาน
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

1. แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
บุคลากรของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ไปราชการ จํานวน 15 คน วันละ
240 บาท จํานวน 4 วัน เปนเงิน
14,400 บาท

110,160.00

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
26,000.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
รอยละ

1.00
80.00

ระดับ

3.51

ไตรมาส

2.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
84,160.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

1 เมษายน 2564 - 31
มิถุนายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานภายนอกสถาบัน

คาที่พัก 15 คน วันละ 800 บาท
จํานวน 3 คืน เปนเงิน 36,000 บาท
คาเชารถตูปรับอากาศ 2 คัน วันละ
2,000 บาท จํานวน 4 วัน เปนเงิน
16,000 บาท
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2 คัน คันละ
8,480 บาท เปนเงิน 16,960 บาท
คาของที่ระลึก 2 ชิ้น ชิ้นละ 400 บาท
เปนเงิน 800 บาท
คาลงเบียนอบรม 13 คน คนละ
2,000 บาท เปนเงิน 26,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110,160 บาท

รวม

110,160.
00

12. งบประมาณโครงการ 110,160.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติงานระหวางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกับหนวยงานภายนอกที่
นําสูการพัฒนาตนเองได
2. สามารถประยุกตองคความรูและประสบการณจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการปฏิบัติงานได
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล แบบประเมินผลและติดตามความกาวหนา
วิธีการประเมินผล แบบสอบถาม
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ แนะแนวและประชาสัมพันธการศึกษาตอ รหัสโครงการ 6592000013
งาน/โครงการหลัก 4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบ
จนจบ ตามหลักสูตร
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0201, กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจน
จบตามหลักสูตร
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

รอยละการเพิ่มของนักศึกษาแรกเขาจากปที่ผานมา

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
การรับสมัครนักศึกษาเปนกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย จึงมีความจําเปนตองประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดรับ
วิธีการรับสมัครใหผูสนใจสามารถรับทราบ และเขาในหลักสูตรที่เปดรับอยางลึกซึ้ง และสามารถตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
ระดับ ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ไดตามเปาหมายที่วางไว
การเขาถึงกลุมเปาหมายที่ดีที่สุดคือการไดพบปะ พูดคุยกันแบบเผชิญหนา (Face to Face) เพราะเรามีโอกาส
ไดเห็น ไดทราบถึงสถานภาพ ความตองการของกลุมเปาหมายโดยตรง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะ ทําใหเกิดความเขาใจ
ความไววางใจ และสามารถตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในสาขาที่ตรงกับความตองการ ความถนัด
ของตนเอง สามารถวางแผนการศึกษาตอไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต และจบไปเปนบัณฑิตที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เปนที่ตองการของสถานประกอบการ และเปนการเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่จะเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธกิจการรับสมัครนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2564
6.2 เพื่อประสานความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับโรงเรียนมัธยมศึกษา
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 10 และใกลเคียง
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนและผูสนใจ
2. ไดผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในป 2565 ไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

1. แนะแนวและประชาสัมพันธ
การศึกษาตอ

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย
แนะแนว 7 คน X 10 วัน X 240
บาท เปนเงิน 16,800 บาท
คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง 10

50,000.00

ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30

หนา 68

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

จํานวน
รอยละ

2,000.00
100.00

รอยละ

80.00

ไตรมาส

3.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

วัน X 2,480 บาท เปนเงิน 24,800
บาท
คาชุดตรวจ ATK 7 คน X 10 ครั้ง X
120 บาท เปนเงิน 8,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

รวม

50,000.0
0

12. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีผูตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีประจําปการศึกษา 2565 ไมต่ํากวา รอยละ 60
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล จากระบบสารสนเทศการรับสมัคร
วิธีการประเมินผล จํานวนผูเขาศึกษาตอ
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ จัดทําสื่อประชาสัมพันธการศึกษาตอ รหัสโครงการ 6592000014
งาน/โครงการหลัก 4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบ
จนจบ ตามหลักสูตร
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0201, กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจน
จบตามหลักสูตร
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริการการศึกษาฯ
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจนจบตามหลักสูตร

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
การรับสมัครนักศึกษาเปนกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย จึงมีความจําเปนตองประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดรับ
วิธีการรับสมัคร และเพื่อใหการประชาสัมพันธเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง จึงจําเปนตองมีสื่อประชาสัมพันธหลายรูปแบบ
เชน สื่อออนไลน กิจกรรม
สื่อสิ่งพิมพ และปายนิทรรศการตาง ๆ เปนอีกชองทางหนึ่งที่ยังตองในการใชประชาสัมพันธ
เนื่องจากยังเปนสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย ไดตลอดเวลาโดยไมตองใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือสัญญาณเครือขาย
ใดๆ เชน กลุมโรงเรียนที่ขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยไปจัดนิทรรศการ ยังคงตองใชสื่อประเภทนี้ในการประชาสัมพันธ การ
แนะแนวตามกลุมโรงเรียนนักเรียน คุณครูยังตองการสื่อสิ่งพิมพ ไวตั้งแสดงใหนักเรียนไดสดุดตาและใหความสนใจสมัครเขา
ศึกษาตอ
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรกิจกรรมและกระบวนการรับสมัครนักศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จําเปนตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ และผูสนใจ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนแผนพับ
2. ไดผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในป 2565ไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
การศึกษาตอ

ใชสอย
รายละเอียด : คาเอกสารแนะนํา
รายละเอียดสาขาวิชา 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม
2565
สถานที่ดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

แผน
รอยละ

100.00
100.00

รอยละ

80.00

ไตรมาส

3.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

รวม

30,000.0
0

12. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีผูตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีประจําปการศึกษา 2565 ไมต่ํากวา รอยละ 60
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล จากระบบสารสนเทศการรับสมัคร
วิธีการประเมินผล จํานวนผูเขาศึกษาตอ
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวเฉลย ทองคํา)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานแนะแนวและประชาสัมพันธการศึกษาตอ รหัสโครงการ 6592000021
งาน/โครงการหลัก 4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบ
จนจบ ตามหลักสูตร
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0201, กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจน
จบตามหลักสูตร
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริการการศึกษาฯ
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

รอยละการเพิ่มของนักศึกษาแรกเขาจากปที่ผานมา

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเภทโครงการ
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[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
การรับสมัครนักศึกษาเปนกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย จึงมีความจําเปนตองประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดรับ วิธีการ
รับสมัครใหผูสนใจสามารถรับทราบ และเขาในหลักสูตรที่เปดรับอยางลึกซึ้ง และสามารถตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ ระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 ไดตามเปาหมายที่วางไว ภาพลักษณที่ดีเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการ
ออกไปพบปะ ใหความรู เชิญชวน นักเรียน และผูสนใจเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงตองมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน ติดตาม ประเมิน และพัฒนาปรับปรุงงานประชาสัมพันธการรับสมัครใหบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว จึงมีความจําเปนใหโครงการพัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัยโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อ
ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานเปนระยะ
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามผลการดําเนินงานในการแนะแนวการศึกษา 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการแนะแนวการศึกษา
และระดมสมองในการแกปญหาตามประสบการณที่ไดดําเนินงาน
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการแกนนําแนะแนวการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนและผูสนใจ
2. ไดผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในป 2565 ไมต่ํากวา
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานและแนะแนว
ประชาสัมพันธการศึกษาตอ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 มกราคม - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 20 คน ๆละ 35 บาท
จํานวน 15 ครั้ง เปนเงิน 10,500
บาท
คาจางทําเลมวาระการประชุม 20
เลมๆละ 45 บาท จํานวน 5 ครั้ง เปน
เงิน 4,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

15,000.00

หนา 74

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ
รอยละ

100.00
100.00

รอยละ

80.00

รอยละ

100.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
5,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
5,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
5,000.00

ทะเบียน

รวม

15,000.0
0

12. งบประมาณโครงการ 15,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีผูตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีประจําปการศึกษา 2565 ไมต่ํากวา รอยละ 60
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล จํานวนผูเขาศึกษาตอ
วิธีการประเมินผล
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(อ.ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ คาดําเนินงานสําหรับโรงเรียนตามบันทึกลงนามความรวมมือ รหัสโครงการ 6592000022
งาน/โครงการหลัก 4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบ
จนจบ ตามหลักสูตร
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0201, กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจน
จบตามหลักสูตร
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริการการศึกษาฯ
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

รอยละการเพิ่มของนักศึกษาแรกเขาจากปที่ผานมา

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
การรับสมัครนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหลากหลายชองทางผานแพลตฟอรมตางๆ โดยเฉพาะการ
รับสมัครผานระบบออนไลนที่สามารถเขาถึงนักเรียนหรือผูสนใจทั่วไปไดงายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แตดวยในสถานการณ
ปจจุบันที่มีแนวโนมอัตราการเกิดของเด็กลดลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งการตัดสินใจออกกลางคันระหวางเรียนของนักเรียนมีมาก
ขึ้นจากการประสบปญหาภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาใหมดวยวิธีการที่กลาวขางตน อาจจะเริ่มไม
ตอบสนองความตองการของนักเรียนไดโดยตรงดวยเหตุนี้ การรับสมัครนักศึกษาใหมโดยใหโรงเรียนเปนหนวยในการรับสมัคร
จะทําใหนักเรียนสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและมีความเขาใจในหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอนมากขึ้นจากการใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาจากครูแนะแนวในโรงเรียน รวมทั้งเปนการสรางสัมพันธอันดีตอกันระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในทองถิ่น
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหโรงเรียนเปนหนวยรับสมัครนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. เพื่อเปนสถานที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตอนักเรียนที่สนใจ
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
โรงเรียนมัธยมสนับสนุนนักเรียนใหเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนโรงเรียนที่สนับสนุนนักเรียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไม
นอยกวา
2. จํานวนนักเรียนที่รายงานตัวเขาศึกษาตอ ระดับปริญญาตรี ไมนอยกวา
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสามารถตัดสินใจเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดตรงตามความถนัด ไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไมนอยกวา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
1. คาดําเนินงานสําหรับโรงเรียน
ตามบันทึกลงนามความรวมมือ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน - 30 กันยายน
2565

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาดําเนินการตาม
บันทึกลงนาม เปนเงิน 100,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

จํานวนเงิน
100,000.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โรงเรียน

30.00

คน

500.00

รอยละ

80.00

รอยละ

100.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

รวม

100,000.
00

12. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. โรงเรียนที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสนับสนุนนักเรียนมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. นักเรียนจากโรงเรียนที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กับโรงเรียนมัธยมศึกษา/วิทยาลัย/สถาบัน ไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล แบบติดตามจํานวนนักเรียนที่รายงานตัวเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565
วิธีการประเมินผล
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(อ.ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบและสรางแอพพลิเคชันตามการออกกลางคันของนักศึกษา รหัสโครงการ 6592000024
งาน/โครงการหลัก 4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบ
จนจบ ตามหลักสูตร
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0201, กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจน
จบตามหลักสูตร
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริการการศึกษาฯ
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจนจบตามหลักสูตร

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณปจจุบันปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม มีความรุนแรงขึ้น สงผลกระทบใหนักศึกษาประสพปญหาใน
การศึกษา ตองออกกลางคัน ทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยสิน และเวลา ทั้งตอตัวนักศึกษา ผูปกครอง หรือแมแตมหาวิทยาลัยเอง
ก็ไดรับผลกระทบเชนกัน มหาวิทยาลัยจึงควรมีมาตรการในการปองกัน หรือแกไขปญหาโดยการสรางระบบติดตามการออก
กลางคันของนักศึกษาเพื่อนําไปสูการติดตาม รับฟงปญหา สาเหตุที่แทจริ่งที่เกิดขึ้นในระหวางศึกษา และหาแนวทางแกไข
นักศึกษาออกกลางคัน เพื่อใหนักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาจบเปนบัณฑิตไดตามระยะเวลาของหลักสูตร สามารถนําวุฒิการศึกษา
ไปใชในการประกอบอาชีพ จึง เห็นควรใหมีการพัฒนาพลิเคชันติดตามการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
6. วัตถุประสงค
1. ลดจํานวนการออกกลางคันระหวางศึกษาตอของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/03/2565
9. กลุมเปาหมาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เชิงคุณภาพ
1. จํานวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคันลดลงไมต่ํากวา
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
1. พัฒนาระบบและสรางแอพ
พลิเคชันตามการออกกลางคัน
ของนักศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม
2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวางและเครื่องดื่ม
สําหรับประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 12,000 บาท
คาทําเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 3,000 บาท
คาวัสดุสํานักงาน 5,000 บาท
คาตอบแทนกรรมการในการพัฒนา
ระบบและแอพพลิเคชั่น 60,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

80,000.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

100.00

รอยละ

80.00

ไตรมาส

2.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
80,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวม

80,000.0
0

12. งบประมาณโครงการ 80,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัดลดลงรอยละ 80
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล จํานวนผูลาออกกลางคัน จากระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล
วิธีการประเมินผล การกํากับและติดตาม
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(อ.ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ สัมมนาอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาหัวหนาชั้น รหัสโครงการ 6592000025
งาน/โครงการหลัก 4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบ
จนจบ ตามหลักสูตร
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0201, กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจน
จบตามหลักสูตร
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพอาจารยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจนจบตามหลักสูตร

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
ดวยสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปจจุบัน สงผลใหการดําเนินชีวิตของผูคนในปจจุบันมีความลําบาก รายไดลดลง สวนทาง
กับรายจายที่เพิ่มขึ้น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็เปนกลุมคนอีกกลุมหนึ่งที่ไดรับผลกระทบมีนักศึกษาบางคนตอง
ออกกลางคันเพื่อออกไปชวยเหลือครอบครัว เกิดภาวะซึมเศรา เกิดความทอแท ทําใหการตัดสินใจบางครั้งเกิดความผิดพลาด
เสียอนาคต หรือบางครั้งถึงกับเสียชีวิตก็มี ดังนั้นมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่เปรียบเสมือนบานที่ 2 ของนักศึกษา
ควรตองมีบทบาทในการชวยเหลือเยียวยาใหนักศึกษาไดศึกษาจนสําเร็จการศึกษา ควรจัดใหมีหนวยหรือศูนยใหคําปรึกษากับ
นักศึกษาที่มีปญหา โดยบุคคลที่ใกลชิดหรือเขาถึงนักศึกษาไดนาจะเปนอาจารยที่ปรึกษากับหัวหนาหอง จึงเห็นควรใหมีการจัด
โครงการประชุมที่ปรึกษาและหัวหนาหองขึ้น
6. วัตถุประสงค
1. แกไขปญหาใหกับนักศึกษาที่ประสบปญหาออกกลางคัน
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษา
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนอาจารยที่ปรึกษาที่เขารวม และหัวหนาชั้น
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่มปี ญหาไดรับการแกไขปญหาไมต่ํากวา
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

1. สัมมนาอาจารยที่ปรึกษาและ
นักศึกษาหัวหนาชั้น

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร
2 คน ชม.ละ 1,200 บาท เปนเงิน
2,400 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับ
อาจารยและหัวหนาชั้น 1,000 คน 1
มื้อ มื้อละ 20 บาท เปนเงิน 20,000
บาท
คาวัสดุสํานักงาน 2,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท

25,000.00

ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน 2565 - 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

100.00

รอยละ

80.00

ไตรมาส

3.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
25,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวม

25,000.0
0

12. งบประมาณโครงการ 25,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัดลดลงรอยละ 80
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล จํานวนผูลาออกกลางคัน จากระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล
วิธีการประเมินผล การกํากับการติดตามจากระบบ
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(อ.ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ บริการทางวิชาการกับโรงเรียนเครือขาย รหัสโครงการ 6592000026
งาน/โครงการหลัก 4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบ
จนจบ ตามหลักสูตร
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0201, กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจน
จบตามหลักสูตร
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริการการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

รอยละการเพิ่มของนักศึกษาแรกเขาจากปที่ผานมา

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานแนะแนวประชาสัมพันธการศึกษาตอของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง
และดวยทิศทางของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนในทองถิ่นใหมี
คุณภาพที่สูงขึ้น พรอมพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชชีวิตอยูในสังคมโลกปจจุบันได กิจกรรมการบริการวิชาการในงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเปนคําตอบหนึ่งที่จะชวยยกระดับการศึกษาได กิจกรรมการบริการวิชาการในงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือเปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผูเรียนและครูผูสอนดวยศาสตรองคความรูที่หลากหลายของ
คณาจารยภายในมหาวิทยาลัย และเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในทองถิ่น ซึ่งถือเปนแหลง
เรียนรูชุมชน (Social Laboratory) แหลงหนึ่งใหกับนักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณวิชาชีพในอนาคต
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการในงานวิชาการของสาขาวิชา/คณะ ตามความหลากหลายของศาสตรภายใน
มหาวิทยาลัย 2. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในทองถิ่น 3. เพื่อใหโรงเรียนในทองถิ่น เปน
หนวยรับสมัครนักศึกษาในรูปแบบนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
นักเรียนในโรงเรียนในโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับโรงเรียนมัธยมศึกษา
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูโรงเรียนที่เขารวมโครงการไมนอยกวา
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารับการบริการทางวิชาการสามารถนําความรูไปใช
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
1. บริการทางวิชาการกับ
โรงเรียนเครือขาย
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน 2565- 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาน้ํามันเชื้อเพลิง
40,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง 30,000 บาท
คาที่พัก 20,000 บาท
คาวัสดุ 50,000 บาท
คาเชารถ 30,000 บาท
คาวิทยากร 30,000 บาท

จํานวนเงิน
200,000.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โรงเรียน

10.00

ระดับ

3.51

ไตรมาส

4.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
100,000.00

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

รวม

200,000.
00

12. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียน และบุคคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และตัดสินใจเขาศึกษาตอในสาขาที่
ตองการที่แทจริง
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล แบบสอบถามความพึงพอใจ
วิธีการประเมินผล แบบสอบถาม
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………

หนา 87

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบรายงานนักศึกษาแรกเขาแบบ Real time รหัสโครงการ 6592000027
งาน/โครงการหลัก 4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบ
จนจบ ตามหลักสูตร
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0201, กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจน
จบตามหลักสูตร
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริการการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

รอยละการเพิ่มของนักศึกษาแรกเขาจากปที่ผานมา

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพบัณฑิต ซึ่งกระบวนการแรกที่จะไดมาซึ่งนักศึกษาที่จะมาเปนบัณฑิตคือกระบวนการรับ
นักศีกษา ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญตอการผลิตบัณฑิต จํานวนนักศึกษาก็เปนปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการ การเรียนการ
สอน เนื่องจากทุกกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน ยอมมีคาใชจายเกิดขึ้น ดังนั้น ผูบริหาร หรืออาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําสาขาวิชา เจาหนาที่บุคคลากร ควรมีสวนรับรู และเขาถึงขอมูลในการรับเขานักศึกษา ขอมูลในการรายงานตัว
เพื่อจะสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการ การรับเขานักศึกษาของสาขาวิชา คณะ ได ดังนั้นจึงเห็นสมควรใหมีการจัดทํา
ระบบรายงานตัว real time ขึ้นเพื่อใหคณะสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการไดอยางสะดวก และตลอดเวลา
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อรายงานขอมูลจํานวนนักศึกษาแรกเขาแบบ Real time 2. เพื่อกํากับติดตามจํานวนนักศึกษาแรกเขาของ
สาขาวิชาและคณะ
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2565 ถึง วันที่ 30/06/2565
9. กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ระบบรายงานตัวนักศึกษา real time
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจและการนําไปใช
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

ตัวชี้วดั (Indicators)

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

1. พัฒนาระบบรายงานนักศึกษา
แรกเขาแบบ real time

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางทําระบบ
รายงานนักศึกษาแรกเขาแบบ Real
time 1 ระบบ เปนเงิน 45,100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45,100 บาท

45,100.00

ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ระบบ

1.00

ระดับ

3.51

ไตรมาส

3.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
45,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

2. พัฒนาระบบรายงานนักศึกษา
แรกเขาแบบ Real time
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2565

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางทําระบบ
รายงานนักศึกษาแรกเขาแบบ Real
time 4,900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,900 บาท

4,900.00

0.00

0.00

4,900.00

สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

รวม

50,000.0
0

12. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
จํานวนนักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565-2566 ไมนอยกวารอยละ 80
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล ความพึงพอใจของผูใชในระบบของผูใชบริการ
วิธีการประเมินผล แบบสอบถาม
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะของผูเรียน OBE ตามประกาศพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา รหัสโครงการ 6592000017
งาน/โครงการหลัก 13. โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะของ
ผูเรียน (Outcome-based education : OBE)
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0203, กลยุทธที่ 3 พัฒนาสมรรถนะอาจารยผูสอนใหสามารถจัดการเรียนรูแบบ Blended Learning อยางมือ
อาชีพ เพื่อรองรับระบบการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม

4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Outcome-based
education)(รอยละหลักสูตร(OBE)เทียบกับหลักสูตรทั้งหมด

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีนโยบายใหทุกหลักสูตรดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome
based Education (OBE) ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่มุงเนนเปาหมายหรือผลลัพธโดยมีผูเรียนเปนศูนยกลางและอาจารยเปนผู
จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดผลลัพธนั้น ๆ โดยมุงเนนการจัดการศึกษาที่ไดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูที่เกี่ยวของนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปปรับปรุงหลักสูตร โดยการออกแบบหลักสูตร จัด
กิจกรรมการเรียนรู วัดและประเมินผลการเรียนรูตามผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดไว และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่กําหนดใหทุกหลักสูตรตองเปนไปตามแนวทางของ OBE และเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
ดังนั้นเพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร และผูที่เกี่ยวของสามารถปรับปรุง
หลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาของ Outcome based Education (OBE) ที่แตละหลักสูตรกําหนด งาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนน
สมรรถนะของผูเรียน OBE ตามประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย”
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะของผูเรียนตาม Outcome based Education (OBE) ใหสอดคลองกับเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษา
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 54 หลักสูตร
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียนเทียบกับหลักสูตรทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรแบบมุงผลลัพธการเรียนรูและสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการศึกษา
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

80.00

รอยละ

80.00

ไตรมาส

2.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรที่มุงเนน
สมรรถนะของผูเรียน OBE ตาม
ประกาศพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564
ใหสอดคลองกับเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 มกราคม - 30 มีนาคม
2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร
หลักและรวมจํานวน 4 คนๆละ 2
วันๆ ละ 7 ชั่วโมง ๆ 1,200 บาท เปน
เงิน 67,200 บาท
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน
100 คนๆ ละ 2 วันๆละ 35 บาท ๆ
จํานวน 4 ครั้ง เปนเงิน 28,000 บาท
คาเอกสารคูมือเพื่อใชเปนตัวอยางใน
การเขียนหลักสูตรแบบ OBE หลังจาก
การอบรมจํานวน 54 หลักสูตรๆละ
200 บาท เปนเงิน 10,800 บาท
คาเอกสารประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ จํานวน 100 คน ๆ ละ
191 บาท เปนเงิน 19,100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 125,100 บาท

125,100.00

รวม

125,100.
00

0.00

125,100.00

0.00

12. งบประมาณโครงการ 125,100.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารวมอบรมสามารถพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะของผูเรียนตาม Outcome based Education (OBE) ให
สอดคลองกับเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล 1. ประเมินจากแบบประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชประโยชนในกิจกรรมตางๆที่
หนวยงานจัดขึ้น
2. ประเมินจากเลมหลักสูตรและการเขียน SAR ใหสอดคลองกับเกณฑประกันคุณภาพ
วิธีการประเมินผล ประเมินจากเอกสาร
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน ไชยเฉลิม)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2565 รหัสโครงการ 6592000018
งาน/โครงการหลัก 13. โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะของ
ผูเรียน (Outcome-based education : OBE)
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0201, กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจน
จบตามหลักสูตร
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Outcome-based
education)(รอยละหลักสูตร(OBE)เทียบกับหลักสูตรทั้งหมด

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนหนวยการพัฒนา กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยปจจุบันใชหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึง่ ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
การสรางองคความรูแบบแนวดิ่งของแตละรายวิชาเริ่มไมเปนที่นิยมและไมตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษยที่
สมบูรณตามปรัชญาของการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการยกรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป พ.ศ.2565 เพื่อจัดทํารางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2565 ใหตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปน
มนุษยที่สมบูรณและใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
6. วัตถุประสงค
1. หลักสูตรมีการจัดการศึกษาแบบมุงผลลัพธการเรียนรู (Outcome based Education) และเขาใจความสอดคลอง
ของ OBE, TQF
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ครบรอบการปรับปรุง
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนหลักสูตรที่มีครบรอบการปรับปรุง และใชหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2565 เพื่อ มุงผลลัพธการเรียนรู (OBE)
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรเขาใจแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุงผลลัพธการเรียนรู (Outcome based Education) และเขาใจความ
สอดคลองของ OBE, TQF ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2565 โดยนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

1. การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ปการศึกษา 2565

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
กรรมการวิพากษหลักสูตร 4 คน คน
ละ 5,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท
คาอาหารวาง 24 คน มื้อละ 35 บาท
จํานวน 3 มื้อ เปนเงิน 2,520 บาท
คาเลมประกอบการประชุม
คณะกรรมการรางหลักสูตร 24 เลม
เลมละ 200 บาท จํานวน 3 ครั้ง เปน

50,000.00

ระยะเวลาดําเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

80.00

รอยละ

80.00

ไตรมาส

3.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ทะเบียน

เงิน 14,400 บาท
คาเลมประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 20
เลม เลมละ 200 บาท จํานวน 1 ครั้ง
เปนเงิน 4,000 บาท
คาเลมประกอบการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ 30 เลม
เลมละ 200 บาท จํานวน 1 ครั้ง เปน
เงิน 6,000 บาท
คาเลมประกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย 7
เลม เลมละ 200 บาท จํานวน 1 ครั้ง
เปนเงิน 1,400 บาท
คาเลมประกอบการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 4 เลม เลมละ 200
บาท จํานวน 1 ครั้ง เปนเงิน 800
บาท
คาวัสดุอื่นๆ 880 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

รวม

50,000.0
0

12. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
หลักสูตรมีการจัดการศึกษาแบบมุงผลลัพธการเรียนรู (Outcome based Education) และเขาใจความสอดคลองของ
OBE, TQF
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล มีการติดตามโดยใชแบบ มคอ.5 มคอ.6 เพื่อเปนการติดตามและประเมินผลการเรียนของแตละวิชาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิธีการประเมินผล
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รหัสโครงการ 6592000019
งาน/โครงการหลัก 23. โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรม มุงเนนการบูรณาการเพื่อประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นและประเทศอยางแทจริงเปน
รูปธรรม แกปญหาเชิงพื้นที่
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

04, ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0403, กลยุทธที่ 3 สงเสริมกลไกและบริหารจัดการผลงานวิจัย องคความรูและนวัตกรรมและใหมีการนําไปใช
ประโยชนและสื่อสารสังคม
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริการการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร การวิจัยเพื่อพัฒนางาน
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

จํานวนบทความวิจัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคที่ถูกเผยแพรระดับชาติ

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหความเปนเลิศทางวิชาการโดยดําเนินการจัดทําวารสารตามเกณฑมาตรฐานเพื่อเปน
แหลงเผยแพรที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติซึ่งจะเปนการสรางภาพลักษณที่นาเชื่อถือ และเพิ่มศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งผลงานวิทยานิพนธสวนหนึ่งตองไดรับ
การตีพิมพเผยแพรและเปนเกณฑการสําเร็จการศึกษา และสวนของคณาจารยก็จะเปนชองทางในการเผยแพรบทความเพื่อ
ประกอบการขอผลงานตอไป
ดังนั้นวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเปนชองทางหนึ่งในการเผยแพรบทความวิชาการและบทความ
วิจัยในศาสตรของสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการศึกษา
6. วัตถุประสงค
1. สรางโอกาสทางการผลิตบทความของนักศึกษา อาจารยและนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เพิ่มชองทางในการเผยแพรบทความของนักศึกษา อาจารยและนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพิ่มศักยภาพของการเปนสถาบันการศึกษาดานการผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการยอมรับทั้ง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2565 ถึง วันที่ 30/06/2565
9. กลุมเปาหมาย
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. คณาจารย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. นักวิจัย และ ผูสนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนของบทความวิจัยและบทความวิชาการเผยแพรในฐานขอมูลระดับชาติ
2. จํานวนเลมที่ลงตีพิมพเผยแพร/ป
เชิงคุณภาพ
1. ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
1. จัดทําวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน

จํานวนเงิน
75,000.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

เรื่อง
ฉบับ

25.00
2.00

ระดับ

3.51

ไตรมาส

4.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
48,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
27,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ระยะเวลาดําเนินการ
1 มกราคม - 30 มิถุนายน
2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ
วิจัย/บทความวิชาการจํานวน 25
เรื่องๆละ 3 คนๆละ 1,000 บาท เปน
เงิน 75,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท

รวม

75,000.0
0

12. งบประมาณโครงการ 75,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บทความวิชาการและบทความวิจัยของนักศึกษา อาจารย นักวิจัยและผูสนใจทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัย มีแหลงเผยแพรในฐานขอมูลระดับชาติ
2. วารสารไดรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑการประเมินคุณภาพวารสารของ TCI
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล 1. วารสารสามารถตีพิมพเผยแพรไดตามกําหนดเวลา
2. จํานวนของบทความวิชาการเปนไปตามเปาหมาย
3. ความพึงพอใจตอการใหบริหารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยูในระดับดีมาก
วิธีการประเมินผล แบบสอบถาม และจํานวนบทความที่ไดรับการเผยแพร
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสุปราณี ผุดผอง)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ รหัสโครงการ 6592000023
งาน/โครงการหลัก 4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบ
จนจบ ตามหลักสูตร
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0201, กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจน
จบตามหลักสูตร
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริการการศึกษาฯ
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่กี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจนจบตามหลักสูตร

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
การรับสมัครนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหลากหลายชองทางผานแพลตฟอรมตางๆ โดยเฉพาะการ
รับสมัครผานระบบออนไลนที่สามารถเขาถึงนักเรียนหรือผูสนใจทั่วไปไดงายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แตดวยในสถานการณ
ปจจุบันที่มีแนวโนมอัตราการเกิดของเด็กลดลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งการตัดสินใจออกกลางคันระหวางเรียนของนักเรียนมีมาก
ขึ้นจากการประสบปญหาภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาใหมดวยวิธีการที่กลาวขางตน อาจจะเริ่มไม
ตอบสนองความตองการของนักเรียนไดโดยตรง ดวยเหตุนี้ การรับสมัครนักศึกษาใหมโดยใหโรงเรียนเปนหนวยในการรับ
สมัคร จะทําใหนักเรียนสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและมีความเขาใจในหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอนมากขึ้นจากการให
คําแนะนําและคําปรึกษาจากครูแนะแนวในโรงเรียน รวมทั้งเปนการสรางสัมพันธอันดีตอกันระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนใน
ทองถิ่น
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหโรงเรียนเปนหนวยรับสมัครนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. เพื่อเปนสถานที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตอนักเรียนที่สนใจ
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
9. กลุมเปาหมาย
โรงเรียนมัธยมสนับสนุนนักเรียนใหเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนโรงเรียนที่เขารวมประชุม
2. จํานวนนักเรียนที่รายงานตัวเขาศึกษาตอ ระดับปริญญาตรี
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสามารถตัดสินใจเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดตรงตามความถนัดไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
1. พิธีลงนามความรวมมือทาง
วิชาการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2565

หมวดรายจาย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : คากระดาษการด
สําหรับลงนาม คาซองเอกสาร คา
แฟมบรรจุตัวบันทึก 100 ชุด ๆละ
150 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

จํานวนเงิน
15,000.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โรงเรียน
คน

30.00
500.00

รอยละ

80.00

รอยละ

100.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
15,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

รวม

15,000.0
0

12. งบประมาณโครงการ 15,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บ.กศ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนไดรับความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและแนะนําใหนักเรียนเลือกศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล แบบติดตามจํานวนนักเรียนที่รายงานตัวเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565
วิธีการประเมินผล
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(อ.ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ จัดทําสื่อแนะแนวประชาสัมพันธออนไลนระดับบัณฑิตศึกษา รหัสโครงการ 6592000029
งาน/โครงการหลัก 4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบ
จนจบ ตามหลักสูตร
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0201, กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจน
จบตามหลักสูตร
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริการการศึกษาฯ
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

รอยละการเพิ่มของนักศึกษาแรกเขาจากปที่ผานมา

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
ทักษะการสื่อสารเปนทักษะที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เปนหนึ่งในทักษะชีวิตที่มนุษยเราหลีกเลี่ยงไมได เปนทักษะที่มี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิต การตัดสินใจ และปจจัยที่มีความสําคัญตอทักษะการสื่อสารคือ สาร ผูสงสาร ชองทางการรับสงสาร
หรือสื่อ (Media) และผูรับสาร ในที่นี้จะกลาวถึงเรื่องของสื่อ (Media) ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการสื่อสารบรรลุผล ในปจจุบัน
การใชสื่อ (Media) เปนสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะสื่อออนไลน เพราะเปนสิ่งที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็ว งาย สามารถจัดทําได
หลากหลาย เปนที่นาสนใจ ทําใหเกิดการตัดสินใจเลือกใชบริการ เลือกใชผลิตภัณฑ แมกระทั้งตัดสินใจเลือกศึกษาตอใน
ปจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีการแขงขันสูงมาก แตละสถาบันมีการจัดทําหลักสูตรใหตอบรับกับตลาดแรงงาน มี
หลักสูตรหลากหลาย มีการพัฒนาศักยภาพผูสอน สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจ
จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา จัดทําสวัสดิการใหกับนักศึกษา ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้นักเรียน ผูปกครอง หรือผูสนใจยังไม
สามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึง หลายคนรูแตเพียงวามหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เปนมหาวิทยาลัยที่อยู
ในทองถิ่นไมนาสนใจเทามหาวิทยาลัยใหญในเมืองหลวง ทั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีศักยภาพ มีความพรอมทุกอยางทั้ง
ทางดานบุคลากร อาคารสถานที่ ซึ่งสิ่งสําคัญที่สามารถจะสื่อสารใหพวกเขาเหลานั้นไดรับรู รูจักกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ไดเปนอยางดี มีความสนใจ และตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ สื่อ(Media) จึง
เปนเหตุใหตองมีการจัดทําสื่อใหหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเขาถึงกลุมคนไดทุกกลุมคน
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตสื่อแนะแนวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. เพื่อเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2565 ถึง วันที่ 30/06/2565
9. กลุมเปาหมาย
นักเรียน ผูปกครอง บุคคลทั่วไปที่สนใจเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. สื่อประชาสัมพันธ
2. ไดผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการติดตามสื่อ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

ตัวชี้วดั (Indicators)

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน
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ไตรมาสที่ 1

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

สื่อ
รอยละ

7.00
100.00

ระดับ

3.51

ไตรมาส

3.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1. จัดทําสื่อแนะแนว
ประชาสัมพันธออนไลนระดับ
บัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน 2565-30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาปายไวนิล
ประชาสัมพันธ ขนาด 4x6 ม. 1 ปาย
x10,000 บาท = 10,000 บาท
คาปายไวนิลประชาสัมพันธ ขนาด
1.2x2.4 ม. 4 ปายx1,250 บาท =
5,000 บาท
คาแผนพับ จํานวน 700 แผนx10 =
7,000 บาท
สื่อประชาสัมพันธ 7 สาขาวิชาx4,000
บาท = 28,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

รวม

50,000.0
0

(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

(เม.ย.65-มิ.ย.65)
50,000.00

12. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีผูตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาประจําปการศึกษา 2565 ไมต่ํากวา รอยละ 50
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอ
วิธีการประเมินผล จากระบบสารสนเทศ
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสุปราณี ผุดผอง)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ จัดทําสื่อแนะแนวประชาสัมพันธออนไลน รหัสโครงการ 6592000028
งาน/โครงการหลัก 4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบ
จนจบ ตามหลักสูตร
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรที่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สาขาวิชา/งาน/ฝายที่ดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรัก
และผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

02, ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0201, กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจน
จบตามหลักสูตร
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
พันธกิจ พัฒนางานดานการบริการการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจนจบตามหลักสูตร, รอยละ
การเพิ่มของนักศึกษาแรกเขาจากปที่ผานมา

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ
[ ] ซื่อสัตย
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝเรียนรู
เอกลักษณ
[ ] ทองเที่ยว
[ ] อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน
( ) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ดานความรู
( ) ดานทักษะทางปญญา
( ) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแกสังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

5. หลักการและเหตุผล
ทักษะการสื่อสารเปนทักษะที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เปนหนึ่งในทักษะชีวิตที่มนุษยเราหลีกเลี่ยงไมได เปนทักษะที่มี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิต การตัดสินใจ และปจจัยที่มีความสําคัญตอทักษะการสื่อสารคือ สาร ผูสงสาร ชองทางการรับสงสาร
หรือสื่อ (Media) และผูรับสาร ในที่นี้จะกลาวถึงเรื่องของสื่อ (Media) ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการสื่อสารบรรลุผล ในปจจุบัน
การใชสื่อ (Media) เปนสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะสื่อออนไลน เพราะเปนสิ่งที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็ว งาย สามารถจัดทําได
หลากหลาย เปนที่นาสนใจ ทําใหเกิดการตัดสินใจเลือกใชบริการ เลือกใชผลิตภัณฑ แมกระทั้งตัดสินใจเลือกศึกษาตอ ใน
ปจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีการแขงขันสูงมาก แตละสถาบันมีการจัดทําหลักสูตรใหตอบรับกับตลาดแรงงาน มี
หลักสูตรหลากหลาย มีการพัฒนาศักยภาพผูสอน สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจ
จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา จัดทําสวัสดิการใหกับนักศึกษา ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้นักเรียน ผูปกครอง หรือผูสนใจยังไม
สามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึง หลายคนรูแตเพียงวามหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน
ทองถิ่นไมนาสนใจเทามหาวิทยาลัยใหญในเมืองหลวง ทั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีศักยภาพ มีความพรอมทุกอยางทั้ง
ทางดานบุคลากร อาคารสถานที่ ซึ่งสิ่งสําคัญที่สามารถจะสื่อสารใหพวกเขาเหลานั้นไดรับรู รูจักกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ไดเปนอยางดี มีความสนใจ และตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ สื่อ(Media) จึง
เปนเหตุใหตองมีการจัดทําสื่อใหหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเขาถึงกลุมคนไดทุกกลุมคน
6. วัตถุประสงค
1.เพื่อผลิตสื่อแนะแนวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2.เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยให
นักเรียน ผูปกครองและผูที่สนใจทั่วไปไดรูจักมากขึ้น
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
8. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2565 ถึง วันที่ 30/06/2565
9. กลุมเปาหมาย
นักเรียน ผูปกครอง บุคคลทั่วไปที่สนใจเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. สื่อประชาสัมพันธ
2. ไดผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการติดตามสื่อ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

ตัวชี้วดั (Indicators)

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

สื่อ
รอยละ

10.00
100.00

ระดับ

3.51

ไตรมาส

3.00

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
1. จัดทําสื่อแนะแนว
ประชาสัมพันธออนไลน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาทําการ 80,000
บาท
คาตอบแทนกรรมการตัดสินการ
ประกวดทําคลิป 10,000 บาท
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
สําหรับคณะกรรมการที่ถายทํา
24,000 บาท
คาตอบแทนบุคลากรภายนอกที่เชิญ
มารับการสัมภาษณและถายทํา
30,000 บาท
คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไป
ถายทํา 21,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง 24,000
บาท
คาที่พัก 22,500 บาท
คาเงินรางวัลในการประกวดจัดทํา
คลิปวิดีโอหรือหนังสั้น 50,000 บาท
คาวัสดุในการถายทํา ฉาก และวัสดุ
ประกอบฉาก 25,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 287,000 บาท

287,000.00

รวม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.64)
0.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
287,000.00

287,000.
00

12. งบประมาณโครงการ 287,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีผูตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีประจําปการศึกษา 2566 ไมต่ํากวา รอยละ 60
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผล จํานวนผูเขาศึกษาตอ
วิธีการประเมินผล จากระบบสารสนเทศ
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

