งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ
(1)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
1) โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยว
2
(5)
(6)
(7)

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาขาด้านอาหารและการท่องเที่ยว
จัดเตรียมวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการใช้ยกระดับการฝึกประสบการณ์วิชา
จัดเตรียมเครื่องแบบปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่มไว้เป็
พัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับผู้มีประสบการณ์ภายนอก

320,000.00
140,000.00 อ.ดร.กฤษดา
30,000.00 อ.ดร.กฤษดา
150,000.00 อ.ดร.มธุรส

3 โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านอาหารและการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรอง (License) เพือ่ หารายได้
4 โครงการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา
(3) Open House และพบปะผู้ปกครองสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
(4) การปฏิบัติการ Open House เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

90,000.00
45,000.00 อ.ดร.กฤษดา
45,000.00 อ.ณัฐวุฒิ

5 โครงการพัฒนาระบบการให้คาปรึกษาและดูแลนักศึกษา
(2) ให้ความรู้ /แนะแนว และประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการระหว่างประเทศและบริการระหว่างประเทศ

40,000.00
40,000.00 อ.ดร.กฤษดา

6
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านอาหารและการท่องเที่ยว
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว (บริษัทนาเที่ยว)
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และห้องปฏิบัติการด้านการโรงแรม
ฝึกปฏิบัติการตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับบัตรมัคคุเทศก์
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
เรียนรู้ทักษะด้านการบริการด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหารสากลจากการลงมือฏิบัติจริง
อบรมจริยธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเพชร
พัฒนาทักษะวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อการแข่งขัน
การฝึกปฏิบัติการเส้นทางท่องเที่ยวตามระเบียบกรมการท่องเที่ยวเพื่อนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตมัคคุเทศก์อาชีพ
การอบรมและทดสอบทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ1 ให้กับนักศึกษา เพื่อการรับประกาศนียบัตรจากกรมฝีมือแรงงาน
ปรับปรุงอาคารเพชรน้าหนึ่ง (ห้องครัว ห้องพักรวมและห้องประชุมส

1

6,483,800.00
714,000.00 อ.ยุพิน
1,701,000.00 อ.ผศ.ดร.พิมพ์ระวี
850,000.00 อ.ยุพิน
550,000.00 อ.ดร.มธุรส
376,000.00 อ.ณัฐวุฒิ
210,000.00 อ.ผศ.ดร.พิมพ์ระวี
500,000.00 อ.ยุพิน
34,000.00 อ.ดร.กฤษดา
48,800.00 อ.ดร.กฤษดา
1,500,000.00 อ.ดร.กฤษดา

งบประมาณ
(1)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านอาหารและการท่องเที่ยว
(1) พัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
(2) การอบรมและฝึกภาคปฏิบัติการบริการโดยพนักงานต้อนรับของสายการบินนานาชาติของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ(สองภาษา)
8 โครงการจัดหารายได้ด้าน Cluster อาหารและการท่องเที่ยว
(3) การพัฒนาและปฏิบัติการสร้างเส้นทางสินขร-มะริดเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
9
(14)
(15)
(16)

270,000.00
40,000.00 อ.ดร.สรรเสริญ
30,000.00 อ.ผศ.ดร.อัญชนา
200,000.00 อ.ดร.สรรเสริญ

10 โครงการผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ (สาธิตฯ)
(3) ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ (สาธิต) พัฒนาทักษะการฯ
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วย STEM ศึกษา
ฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษฯ
ศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศต
การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้และกระบวนการเก็บข้อมูลทางประวัติศาสต
ฝึกปฏิบัติการจัดห้องสมุดให้มีชีวิตสาหรับโรงเรียนห้วยทรายประช
ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ศิลปะด้วยกิจกรรมค่ายการเรียนรู้สิ่งแวดล้
ฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมค่ายและเรียนรู้วัฒน
ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในศตวรรษที่21
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทางนิติศาสตร์
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติดนตรีและนาฏศิลป์
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกับงานพัฒนาชุมชนสานักงานพัฒนาชุมชน อ.ชะอา
ศึกษาดูงานด้านศิลปะร่วมสมัยและเก็บรวบรวมเป็นคลังความรู้ออนไลน์
ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้และศึกษาข้อมูลสถาปัตยกรรมจีน

12
(11)
(12)
(13)

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ (Work Integrated Learning : WIL)
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษกับโรงเรียนวัดบ้านกุ่ม
พัฒนาสื่อศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับโรงเรียนวัดนาพรหม

250,000.00
220,000.00 อ.ดร.กฤษดา
30,000.00 อ.ดร.กฤษดา
100,000.00
100,000.00 อ.ดร.กฤษดา
8,916,000.00

โครงการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรแบบกลุ่มสาขาวิชา (Cluster Model) และการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล
การพัฒนาหลักสูตร ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาอาเซียน
ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน TQF
แนะแนวการเข้าศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)

หน่วยงาน

100,000.00
100,000.00 อ.แสงดาว
2,000,000.00
60,000.00 อ.ดร.สรรเสริญ
100,000.00 อ.ตรีนุช
50,000.00 อ.ธัญญาลักษณ์
40,000.00 อ.จุฬาพร
40,000.00 อ.สิรินาฎ
40,000.00 อ.เขมา
100,000.00 อ.ปิ่นปินัทธ์
1,200,000.00 อ.อนุรักษ์
160,000.00 อ.ทัศนัย
80,000.00 อ.กมลาลักษณ์
40,000.00 อ.ผศ.ดร.กอบกุล
50,000.00 อ.สุธิดา
40,000.00 อ.ดร.พรเพ็ญ
615,000.00
41,000.00 อ.ดร.ลัขนา
41,000.00 อ.ตรีนุช
41,000.00 อ.ศิริเพ็ญ

2

งบประมาณ
(1)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

พัฒนาทักษะด้านวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนร่วมกับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน
สร้างนักพัฒนามืออาชีพกับสถานประกอบการศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชประสงค์หุบกระพง
พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ร่วมกับห้องสมุดประชาชน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกับท้องถิ่น
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการสาขาภาษาไทย
สังคมวิชาการเชิดชูเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 2
สร้างเครือข่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กรกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกชั้นเรียน โดยสร้างความร่วมม
พัฒนาทักษะการออกแบบของนักศึกษาร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพ ระหว่างปร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
ฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

13 โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
(1) พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น

หน่วยงาน
41,000.00 อ.ดร.พรเพ็ญ
41,000.00 อ.ดร.อนุรักษ์
41,000.00 อ.สิรินาฎ
41,000.00 อ.ผศ.ดร.กอบกุล
41,000.00 อ.แสนประเสริฐ
41,000.00 อ.ธีรศักดิ์
41,000.00 อ.เทิดศักดิ์
41,000.00 อ.ศิรินทร์
41,000.00 อ.นันทิยา
41,000.00 อ.กมลาลักษณ์
41,000.00 อ.ณัฐกานต์
41,000.00 อ.ศุภมาส
112,000.00
112,000.00 อ.ทัศนพรรณ

14 โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
(6) พัฒนาอาจารย์สู่ตาแหน่งวิชาการ

85,000.00
85,000.00 อ.ดร.สรรเสริญ

15
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ การสอนและสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของคณาจารย์
อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากโครงงาน(2)
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและจัดหาสื่อการเรียนเพื่อสนับสนุนฯ
อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากโครงงาน(1)
ห้องปฏิบัติการแบบ Chinese Action Learning
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์สาหรับการเรียนการสอนคณะมนุษย์ฯ
ห้องเรียนแบบ Active Learning Classroom คณะมนุษยศาสตร์ฯ

2,003,000.00
102,000.00 ผศ.ดร.อัญชนา
653,000.00 อ.วัชระ
168,000.00 ผศ.ดร.อัญชนา
280,000.00 อ.ดร.พรเพ็ญ
400,000.00 อ.ดร.สรรเสริญ
400,000.00 ผศ.รพีพรรณ

16
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา
แข่งขันทักษะวิชาการ
ปรับพื้นฐานวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ปรับพื้นฐานพัฒนาคุณธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ (ครั้งที่ 3)
อบรมความรู้ทางภาษาจีนสู่การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ (HSK)
พัฒนานักศึกษาเข้าประกวดดนตรีไทยระดับชาติ
ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 1

2,340,000.00
1,830,000.00 ผศ.ดร.อัญชนา
20,000.00 อ.จตุพร
20,000.00 อ.สกุล
60,000.00 อ.ดร.พรเพ็ญ
150,000.00 อ.จักริน
260,000.00 อ.สรไกร

3

งบประมาณ
(1)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

17 โครงการพัฒนาศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(11) ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(11) พัฒนาศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมส่งเสริมการผลิตและพัฒนา

445,000.00
245,000.00 อ.ดร.สรรเสริญ
200,000.00 อ.เขมา

18
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

โครงการแสดงผลงานสิ่งสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา
ประกวดกลอนสด
การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม
การแข่งขันตอบปัญหา
การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย
ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และซุ้มให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษฯ
ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 1

356,000.00
126,000.00 ผศ.รพีพรรณ
30,000.00 อ.จตุพร
25,000.00 อ.ศุภมาส
10,000.00 อ.รัฐวรรณ
30,000.00 อ.นันทิยา
25,000.00 อ.ตรีนุช
110,000.00 อ.สรไกร

19
(13)
(14)
(15)
(16)

โครงการสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ฯ)
เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
เตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะสาหรับนักศึกษาใหม่

200,000.00
10,000.00 อ.กมลาลักษณ์
60,000.00 อ.กมลาลักษณ์
20,000.00 อ.กมลาลักษณ์
110,000.00 อ.กมลาลักษณ์

20
(13)
(14)
(15)
(16)

โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา
จิตอาสาตามรอยพ่อหลวงของแผ่นดิน
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ "วัยเก๋า Out dour"
ส่งเสริมทักษะชีวิต "สานสัมพันธ์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังค
กีฬาระหว่างคณะครั้งที่ 30 ดอนขังใหญ่เกมส์

320,000.00
120,000.00 อ.กมลาลักษณ์
20,000.00 อ.กมลาลักษณ์
30,000.00 อ.กมลาลักษณ์
150,000.00 อ.กมลาลักษณ์

21 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT แก่นักศึกษา
(2) พัฒนาทักษะการใช้ ICT
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเป็นสากล

70,000.00
70,000.00 อ.นันทิยา
3,208,800.00

22 โครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ
(2) การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยระดับปริญญาตรีตามโครงสร้าง2+2เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน
23 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างประเทศ
(3) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในต่างประเทศ
24 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและอาจารย์
(16) จัดหาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน

50,000.00
50,000.00 อ.ทนงค์
400,000.00
400,000.00 อ.ดร.กฤษดา
2,500,000.00
450,000.00 อ.วัชระ

4

งบประมาณ
(1)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม
(17) พัฒนาภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR
(18) การจัดหาสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน
213,000.00 อ.วัชระ
1,837,000.00 อ.วัชระ

25 โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
26 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือของคู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
(1) แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในต่างประเ
(2) การแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีน ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในประเทศจีน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิม่ ศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์

258,800.00
58,800.00 อ.สรไกร
200,000.00 อ.ทนงค์
19,476,600.00

27 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
(6) การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยฯ

30,000.00
30,000.00 ผศ.ดร.สริตา

28 โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่/กลาง/อาวุโส
29 โครงการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
(2) อุดหนุนทุนวิจัย

19,286,600.00
19,286,600.00 ผศ.ดร.สริตา

30 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(2) วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์

160,000.00
160,000.00 ผศ.ดร.อัญชนา

31 โครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
32
(10)
(11)
(12)
(13)

โครงการหนึ่งคณะหนึ่งอาเภอ (ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้ปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง)
พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอพื้นถิ่น ชุมชนหนองปรง อ.เขาย้อย
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนยางน้ากลัดใต้อย่างสร้างสรรค์
จัดทาศูนย์การเรียนรู้ภาษากะเหรี่ยง ณ โรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้ ชุมชนหนองหญ้าปล้อง
การจัดทาพจนานุกรมภาษากะเหรี่ยงเพื่อการส่งเสริมอัตลักษณ์ของเยาวชนชาติพันธุ์

430,000.00
60,000.00 อ.ภัทรา
150,000.00 อ.ณัฐกานต์
120,000.00 ผศ.ดร.สริตา
100,000.00 ผศ.ดร.อัญชนา

33
(1)
(2)
(3)

โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จัดทาแผนบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วม (โค้งตาบาง)
ชุมชนน่าอยู่จากรั้วโรงเรียนทากิน ทาใช้ สู่ชุมชน ตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คืนผืนดิน คืนผืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ บ้านบางขุนไทรตามแนวทางโครงการพระราชดาริ

180,000.00
30,000.00 อ.เพ็ญทิพย์
50,000.00 อ.พนัส
100,000.00 อ.พนัส

5

งบประมาณ
(1)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม
34 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(16) บริหารจัดการและตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาป่าต้นน้าป่าชุมชนเขาแด่น และกลุ่มป่าแก่งกระจาน
(17) เรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่ง และป่าชายเลน ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม
35
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

หน่วยงาน
95,000.00
50,000.00 อ.พนัส
45,000.00 อ.พนัส

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดม่วงงาม อ.บ้านลาด
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนในกองทุนการศึกษา
ส่งเสริมการอ่านหนังสือความรู้ด้านกลุ่มสาระสังคมศึกษา และอบรมการประดิษฐ์สมุดบันทึกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21

855,000.00
100,000.00 ผศ.ดร.สริตา
175,000.00 อ.รุ่งอรุณ
100,000.00 อ.รัฐวรรณ
400,000.00 อ.สิริเพ็ญ
80,000.00 อ.วัชระ

36 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา
(3) การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา

200,000.00
200,000.00 ผศ.รพีพรรณ

37 โครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
(3) การบริหารจัดการเมืองหนองจอกสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(4) ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจีนเขตพื้นที่หนองจอก

105,000.00
70,000.00 อ.จุฬาพร
35,000.00 อ.ปภัสสร

38 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย เพือ่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง
(5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารจากมะพร้าวใน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

90,000.00
90,000.00 ผศ.ดร.วิภวานี

39 โครงการสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน

6

งบประมาณ
(1)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม
40
(3)
(4)
(5)

โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ เพิม่ มูลค่าจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้ากะเหรี่ยงชุมชนยางน้ากลัดใต้สู่การค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ชุมชนนายาง
ออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชุมชนไร่มะขาม

หน่วยงาน
175,000.00
100,000.00 อ.ภัทรา
35,000.00 ผศ.ดร.กอบกุล
40,000.00 อ.กมลทิพย์

41 โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2) สร้างฐานข้อมูลดนตรีพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี เพื่อการเผยแพร่
(3) พัฒนาพิพิธภัณฑ์สกุลช่างเมืองเพชร

180,000.00
30,000.00 อ.จักริน
150,000.00 อ.กมลาลักษณ์

42 โครงการส่งเสริม ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(4) เผยแพร่สืบสานศิลปวัฒนธรรมจีน
(7) เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านผ่านหนังสือสองภาษา (ไทย-ภาษาอังกฤษ)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

25,000.00
25,000.00 อ.ดร.พรเพ็ญ
100,000.00 อ.แสงดาว
323,000.00

44 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์นาสู่ความสาเร็จ
45 โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
46 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
(6) พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณ

323,000.00
323,000.00

47 โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
48 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและจัดการความรู้
49 โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ
50 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7

งบประมาณ
(1)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

51 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ การบริหาร
52 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเขียวสะอาด
53 โครงการระบบการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

8

หน่วยงาน

