แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งบประมาณ (บาท)
เงินแผ่นดิน
รายได้

กิจกรรม/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว
1. โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยว
1) การพัฒนาคูม่ ือและเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (สกุลช่างเมืองเพชร) จีน-อังกฤษ-ไทย
2) การพัฒนาคูม่ ือภาษาเกาหลีเพื่อการรองรับในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในเขตอาเภอชะอาและหัวหิน
ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ
3) การสร้างสือ่ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และชาติพันธุ์ ในรูปแบบภาษาจีน -อังกฤษ-ไทย อาเภอหนองหญ้าปล้อง
4) การพัฒนาคูม่ ือผ่านแอปพลิเคชั่น สาหรับผูใ้ ห้บริการสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบภาษาจีน -อังกฤษ-ไทย
5) การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะพร้าวในเขตอาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. โครงการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและการท่องเที่ยว
1) เขียนแผนที่ท่องเที่ยวด้วยโปรแกรม VISIO
2) การอบรมและฝึกภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงานต้อนรับของสายการบินนานาชาติ
(ground and in-flight service) ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)
3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาด้านอาหารและการท่องเที่ยว
1) การเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติจริงด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2) การอบรมจริยธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเพชร
3) การฝึกทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4) การฝึกปฏิบัติด้านศิลปะการตกแต่งสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
5) การจัดหาอุปกรณ์เพื่อภาคปฏิบัติการและการบริการงานแม่บ้าน
6) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
5. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านอาหาร
1) การพัฒนาและปฏิบัติการสร้างเส้นทางสิงขร-มะริดเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
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70,000
50,000
50,000
50,000
120,000
30,000
30,000

50,000
30,000
50,000
40,000
60,000
1,163,200
100,000

รวมทั้งสิ้น

ผูด้ าเนินการ

70,000 อาจารย์ ดร.กรกมล ธนะโรจน์รงุ่ เรือง
50,000 อาจารย์ธิดา รุง่ ธีระ
50,000 อาจารย์กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
50,000 อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
120,000 ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว
30,000 อาจารย์ณัฐกานต์ ผาจันทร์
30,000 อาจารย์ณัฐกานต์ ผาจันทร์

50,000
30,000
50,000
40,000
60,000
1,163,200

ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รงุ่ สัตย์
ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รงุ่ สัตย์
อาจารย์ณัฐกานต์ ผาจันทร์
อ.ดร.กฤษดา ตัง้ ชวาล
ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รงุ่ สัตย์

100,000 อ.ดร.กฤษดา ตัง้ ชวาล

งบประมาณ (บาท)
เงินแผ่นดิน
รายได้

กิจกรรม/โครงการ
ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)
2) การฝึกปฏิบัติการเส้นทางท่องเที่ยวตามระเบียบกรมการท่องเที่ยวเพื่อการรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์อาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
7. โครงการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรให้ได้รับการขึ้นทะเบียน TQR
1) พัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน TQF
9. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
1) อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกระบวนการจัดค่ายเพื่อพัฒนา active learning สาหรับนักศึกษาครู คณะมนุษย์ฯ ด้วย STEM Edu
2) ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จาลองสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3) English Camp และละครภาษาอังกฤษเพื่อฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จาลอง
4) ค่ายพัฒนาสือ่ ศิลปะสร้างสรรค์ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนสือ่ การเรียนการสอน
5) ฝึกปฏิบัติทักษะเพื่อการจัดการเรียนรูส้ ังคมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา
6) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
7) ฝึกปฏิบัติการแสดงผลงานทางดนตรีและนาฏศิลป์
8) การเรียนรูป้ ระวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนย่านเยาวราชเพื่อพัฒนา Action learning
9) การเรียนรูเ้ ชิงปฏิบัตินักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับ "การปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ" เมืองพัทยา
10) การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
11) เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติด้านกฎหมายจากศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด
12) ฝึกปฏิบัติเรียนรูน้ ักพัฒนาชุมชนมืออาชีพ
13) สิง่ แวดล้อมและตามธรรมชาติด้านศิลปะและการออกแบบ
14) การเรียนรูเ้ ชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชนด้วยหลัก “บวร” ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
15) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ร่วมกับห้องสมุด
10. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
1) ความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ ารทางานของนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รวมทั้งสิ้น

ผูด้ าเนินการ

50,000

50,000 อ.ดร.กฤษดา ตัง้ ชวาล

270,000

270,000 อ.ผศ.ดร.อัญชนา พานิช

75,000
52,500
52,500
40,000
55,000
50,000
50,000
40,000
50,000
30,000
50,000
50,000
40,000
30,000
35,000
200,000

75,000
52,500
52,500
40,000
55,000
50,000
50,000
40,000
50,000
30,000
50,000
50,000
40,000
30,000
35,000

อ.ทัศนพรรณ ไพศาลนันทน์
อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย
อ.มัฆวาน นาคนั่น
อ.ภัทรา อัตตะวิริยะสกุล
อ.รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผศ.ดร.รพีพรรณ /อ.ดร.พัชรินทร์
อ.สมบัติ/อ.จิตสุภวัฒน์
อ.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย
อ.ผศ.ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์
อ.อรรถพล ศรีสวัสดิน์ ุภาพ
ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์
อ.เขมา แฉ่งฉายา
ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์
อ.สิรินาฏ วงค์สว่างสิริ

200,000 อาจารย์รงุ่ อรุณ ปิยะฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)
เงินแผ่นดิน
รายได้

กิจกรรม/โครงการ
"ความสาเร็จในการทางานสร้างด้วยตัวคุณเอง"
2) การแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านวิชาการภาษาจีนกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (MOU)
3) การสร้างความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและผลิตสือ่ การเรียนการสอนศิลปะระหว่างสาขาวิชาศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับโรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
4) ค่ายปฏิบัติการเรียนรูว้ ิชาการ ก้าวย่างตามรอยพ่อของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม (โครงการต่อเนื่อง)
5) ความร่วมมือด้านดนตรีและนาฏศิลป์กับโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา (MOU)
6) ความร่วมมือด้านวิชาการับบริษัท P&A International Law และโรงแรมสิตธานี
7) เสริมทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนร่วมกับบริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
8) การเรียนรูข้ องอาจารย์และนักศึกษาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(ด้านนวัตศิลป์ไทย)
9) ความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดแพชรบุรี
11. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะทางวิชาการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
1) การผลิตสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์สาหรับการเรียนการสอนคณะมนุษย์
2) อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเอกสารประกอบการสอนและตาราเป็นภาษาอังกฤษ
3) การพัฒนาทักษะการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของคณาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านทักษะ ภาษาและวิชาการที่เกี่ยวกับภาษาจีน
6) การจัดการความรูจ้ ากการเรียนจากการปฏิบัติของอาจารย์กลุม่ วิชาชีพครู คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
7) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
12. โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา
1) แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติของนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขันระดับชาติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ.
3) พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขันระดับชาติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4) พัฒนาทักษะด้านศิลปะ (จิตรกรรม, ประติมากรรม) เพื่อการประกวดแข่งขันทักษะระดับชาติและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
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รวมทั้งสิ้น

ผูด้ าเนินการ

20,000
25,000

20,000 อ.ดร.กรกมล ธนะโรจน์รงุ่ เรือง
25,000 อ.ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

30,000
25,000
30,000
20,000
25,000
25,000

30,000
25,000
30,000
20,000
25,000
25,000

อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
อ.จิตสุภวัฒน์ สาราญรัตน
อ.วัชระ เย็นเปรม
อ.ปภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย
อ.เขมา แฉ่งฉาขา
ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฎ์สรศักดิ์

53,400
100,000
50,000
30,000
238,000
50,000
109,100

53,400
100,000
50,000
30,000
238,000
50,000
109,100

อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
อ.ทัศนพรรณ ไพศาลนันทน์
อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
อ.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
ผศ.ดร.อัญชนา พานิช

528,600
60,000
45,000
50,000

528,600
60,000
45,000
50,000

ผศ.ดร.อัญชนา พานิช
อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต
อ.วัชระ เย็นเปรม
อ.สุทธิดา บุตรแขก

กิจกรรม/โครงการ
5) พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการแข่งขันทักษะระดับชาติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
6) การพัฒนาทักษะดนตรีไทยเพื่อการแข่งขันทักษะระดับชาติ
7) อบรมความรูท้ างภาษาจีน HSKสูก่ ารแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
8) พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ ารฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการสอบเข้ารับราชการ
9) เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
10) พัฒนาทักษะด้านการประกวดและการนาเสนอผลงานออกแบบ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
11) การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา
13. โครงการพัฒนาศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
1) การสร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมใหม่ทางศิลปะและการออกแบบ เตรียมพร้อมเพื่อการประกวดแข่งขันระดับชาติ
2) อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ครัง้ ที่ 2
3) การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยเพื่อประกวดในเวทีระดับชาติ
14. โครงการสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์ “ลูกมนุษย์ เก่ง ดี มีสุข”
15. พัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา
1) ดอนขังใหญ่คณะมนุษยศาสตร์
2) จิตอาสา "ทาตามพ่อสอน"
16. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT แก่นักศึกษา
1) ทดสอบทักษะการใช้ ICT สาหรับนักศึกษาครู และเพื่องานอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นสากล
18. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างประเทศ
1) แลกเปลีย่ นนักศึกษาโครงการ 2017 Student Exchange/Internship Program กับมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
19. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและอาจารย์
1) จัดหาสือ่ การเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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งบประมาณ (บาท)
เงินแผ่นดิน
รายได้
40,000
78,000
40,000
70,000
15,000
50,000
50,000

รวมทั้งสิ้น
40,000
78,000
40,000
70,000
15,000
50,000
50,000

ผูด้ าเนินการ
อ.ทนงค์ จันทะมาตย์
อ.ปราญชญา สายสุข

อ.นันทิยา ดอนเกิด
ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์

100,000
200,000
70,000

100,000 อ.เขมา แฉ่งฉายา
200,000 อ.สรไกร เรืองรุง่
70,000 อ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์

491,000

491,000 อ.กมลาลักษณ์ นวมสาลี

150,000
200,000

150,000 อ.กมลาลักษณ์ นวมสาลี
200,000 อ.กมลาลักษณ์ นวมสาลี

40,000

40,000 อ.ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

229,400

229,400 ดร.กฤษดา ตัง้ ชวาล

125,000

125,000 อ.วัชระ เย็นเปรม

งบประมาณ (บาท)
เงินแผ่นดิน
รายได้
211,100
158,300
115,240
135,000
57,660

กิจกรรม/โครงการ
2) อบรม TOEIC สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3) อบรม TOEIC สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นตามกรอบมาตรฐาน CEFR
5) จัดหาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน
6) สนทนาภาษาเพื่อนบ้าน (เมียนมาร์ ลาว มลายู)
20. โครงการจัดเตรียมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
1) การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรือ่ งนาฏศิลป์ไทยระดับนานาชาติ

30,000

21. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือของคูค่ วามร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
1) การเผยแพร่แลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างด้านวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย
2) ค่าบริหารจัดการงานขับเคลือ่ นเครือข่ายความร่วมมือด้านวิเทศสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
22. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
1) การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23. โครงการพัฒนานักวิจัย
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโครงการวิจัยโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
24. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
1) การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นแบบออนไลน์ผสมระดับปริญญาตรี
2) การพัฒนาแบบเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับสะเต็มศึกษาและ การคิดวิเคราะห์เพื่อการสร้างสรรค์สาหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
3) โครงการรูปแบบการพัฒนาผูน้ าวิสาหกิจชุมชนด้านอาหาร โดยการมีส่วนร่วม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี
4) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาแผนประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดเพชรบุรี
5) การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นแบบออนไลน์ผสมสาหรับผูเ้ รียนระดับอุดมศึกษา
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54,800
549,700

รวมทั้งสิ้น
211,100
158,300
115,240
135,000
57,660

ผูด้ าเนินการ
อ.วัชระ เย็นเปรม
อ.วัชระ เย็นเปรม
อ.วัชระ เย็นเปรม
อ.วัชระ เย็นเปรม
อ.ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

30,000
54,800 อ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
549,700 อาจารย์ ดร.กฤษดา ตัง้ ชวาล

15,000

15,000 อาจารย์กมลทิพย์ รักเกียรติยศ

40,000

40,000

354,300
725,000

354,300 ผศ.ดร.กมลทิพย์ พลบุตร
725,000 ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจั่น

685,000

685,000 ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว
100,000 อาจารย์ณัชชานุช พิชิตธนารักษ์
80,000 ผศ.ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

100,000
80,000

งบประมาณ (บาท)
เงินแผ่นดิน
รายได้
35,500

กิจกรรม/โครงการ
6) การพัฒนาชุดแบบฝึกเพื่อสร้างจิตสานึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักคิดเชิงระบบ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญในจังหวัดเพชรบุรี
(เส้นทางท่องเที่ยว 9 วัด ตามอาเภอ ร่วมกับนโยบายการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัย )

50,000

25. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1) วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์
26. โครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจ
1) การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการ
27. หนึง่ คณะหนึง่ อาเภอ (ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้ปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง )
1) พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี สูก่ ารค้าเชิงพาณิชย์
2) พัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
3) สืบสานภาษากะเหรีย่ งในโรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
28. โครงการสืบสานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
1) พัฒนาศักยภาพชุมชนเศษฐกิจฐานรากโดยน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูป้ ฏิบัติงานศูนย์ศึกษาเรียนรูเ้ ศษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ จ.ประจวบคีรีขันธ์
3) พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาด้านเกษตรอินทรีย์ บ้านห้วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
29. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ
1) บริหารจัดการและตัง้ ศูนย์การเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาป่าต้นน้าชุมชนเขาแด่น และกลุม่ ป่าแก่งกระจาน
2) การสร้างเครือต้นแบบในการเข้าร่วมสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในภาคส่วน
องค์การบริหารส่วนตาบล และโรงเรียน
30. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) พัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของครูและนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
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150,000
12,000

รวมทั้งสิ้น

ผูด้ าเนินการ

35,500 ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี
50,000 อาจารย์ ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์

150,000 ผศ.ดร.อัญชนา พานิช
12,000 อ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์

308,300
130,000
100,000

308,300 อ.ภัทรา อัตตวิริยะสกุล
130,000 ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
100,000 ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว

60,000
200,000
200,000

60,000 อ.พนัส ชัยรัมย์
200,000 ผศ. ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว
200,000 ผศ. ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

80,000
200,000

80,000 อาจารย์พนัส ชัยรัมย์
200,000 อาจารย์พนัส ชัยรัมย์

100,000

100,000 ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

งบประมาณ (บาท)
เงินแผ่นดิน
รายได้
150,000
51,350
30,000
103,650

กิจกรรม/โครงการ

2) พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนกองทุนการศึกษา จ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
3) พัฒนาและเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นแก่บุคลากรทางการศึกษา
4) พัฒนาศักยภาพการสอนภาษาจีน
5) พัฒนาครูในโรงเรียนกองทุนการศึกษาด้วย Action Research โดยใช้ระบบ Coaching and Mentoring และ Professional
Learning Community
6) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต จ.เพชรบุรี
86,860
7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 1
150,000
8) การพัฒนาโรงเรียนวัดโพธิก์ รุ สูก่ ารเป็นต้นแบบ smart school
120,000
31. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล
1) ยกระดับคุณภาพการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล
1,567,300
33. โครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
1) การสร้างต้นแบบกิจกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของชาวกะเหรีย่ งหมู่ 2 บ้านห้วยเกษม (ห้วยแห้ง) ตาบลยางน้ากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้
39,600
าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
2) การยกระดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสาหรับผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติสเู่ ชิงพาณิชย์ ชุมชนหัวบ้าน ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ
130,000
3) พัฒนาศักยภาพของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ด้านการแปรรูปอาหารจากมะพร้าว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
88,400
4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ Thailand 4.0
120,000
5) การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
107,000
6) การพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวด้านสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
100,000
34. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าตาบลทุ่งเคล็ด อ.เมือง จ.ประจวบฯ
95,000
35. โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบในท้องถิน่
1) โครงการส่งเสริมการขายและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
95,000
36. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่
1) ศูนย์เรียนรูบ้ ัวหลวงราชินีเพื่อการอนุรักษ์พันธุบ์ ัวหลวงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนหนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
95,000
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รวมทั้งสิ้น
150,000
51,350
30,000
103,650

ผูด้ าเนินการ
อ.วัชระ เย็นเปรม
ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
อ.ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
อ.ทัศนพรรณ ไพศาลนันทน์

86,860 ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
150,000 ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
120,000 ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
1,567,300 อ.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
39,600
130,000
88,400
120,000
107,000
100,000

อ.ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร
อ.ภัทรา อัตตวิริยะสกุล
ผศ.ดร.ภาวินี เผือกบัวขาว
ผศ.ดร.ภาวินี เผือกบัวขาว
ผศ.ดร.ภาวินี เผือกบัวขาว
ผศ.ดร.ภาวินี เผือกบัวขาว

95,000 ผศ.ดร.ภาวินี เผือกบัวขาว
95,000 อ.รุง่ อรุณ ปิยะฤทธิ์
95,000

งบประมาณ (บาท)
เงินแผ่นดิน
รายได้
50,000

กิจกรรม/โครงการ
2) การพัฒนาศูนย์เรียนรูพ้ ิบพลีด้วยนวัตกรรมสารสนเทศสูก่ ารท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
37. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1) การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองจอกสูก่ ารท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค๋
2) การอนุรักษ์สืบทอดการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
40. โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยว
การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รวมทั้งสิ้น

ผูด้ าเนินการ

50,000

100,000
55,100

100,000
55,100 อ.จิณห์จุฑา สุวรรณคัมภีระ

270,000

270,000 ผศ.ดร.อัญชนา พานิช

