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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการ มุ่งส่งเสริม

คุณภาพและคุณธรรมของคน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้ค่านิยมหลักในการ  “ทำงานเป็นทีม 
อยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผลแสวงหาความรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไว้วางใจ เคารพ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน” 
ด้วย พันธกิจหลัก 5 ประการ. ได้แก่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น การศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้   
สู่ความเป็นสากล สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ การบริการวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม    
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีอธิการบดี
เป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองอธิการบดี 5 ฝ่าย ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา* และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ มีผู้ช่วยอธิการบดี*3*ฝ่าย*ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
และจัดหารายได้  และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีหน่วยงานหลัก 10 หน่วยงาน แบ่งเป็น.
5 คณะ*4-สำนัก 1*สถาบันได้แก่*คณะครุศาสตร์* คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ*คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม*สำนักงาน
อธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน*สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ*สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา  พบว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวมอยู่ในระดับดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38  และเม่ือจำแนกเป็นชนิดตัวบ่งชี้พบว่า  

1. ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้   มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 
2. ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (Process) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
3. ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  

และเม่ือจำแนกเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบื้องต้น 

 
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                    

เมื่อปี  พ.ศ. 2514  นายจำรูญ  ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมกับพ่อค้าประชาชน
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ขอจัดตั้ง
วิทยาลัยครูขึ้นโดยอ้างเหตุผล  ดังนี้ 

 1. จังหวัดเพชรบูรณ์กำลังเร่งรัดพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นยังขาดแคลนครู  
 2. จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศ และมีจังหวัดอ่ืน ๆ ล้อมรอบถึง 7 จังหวัด คือ พิจิตร
พิษณุโลก  ลพบุรี  นครสวรรค์  ชัยภูมิ  ขอนแก่น  และเลย  ซึ่งหากได้จัดตั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงขึ้นแล้วนักเรียน
จากจังหวัดใกล้เคียงจะเดินทางมาศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย  

3. จังหวัดมีที่ดินจะมอบให้หลายร้อยไร่ เป็นที่ดินในเขตผังเมือง ตามพระราชกฤษฎีกา พ .ศ.2484 
ออกในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ส่งให้กรมการฝึกหัดครูมา
สำรวจทำแผนผังที่ดิน ซึ่งติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร 
เนื้อท่ี 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา 
 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยประกาศเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2516 และได้แต่งตั้งให้ นายน้อย สีป้อ อาจารย์เอกจากวิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก
มารักษาราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2516 โดยรับผิดชอบ
การศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร และได้รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2519  
 วันที่ 19 สิงหาคม 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518”วิทยาลัย
ครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2527 มีประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527” มีผลให้วิทยาลัยครู
สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้ 
 พ.ศ. 2528 สภาการฝึกหัดครูได้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครูให้เรียก  กลุ่มวิทยาลัยครู 
ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  วิทยาลัยครูนครสวรรค์  และวิทยาลัยครู
กำแพงเพชรว่า สหวิทยาลัยพุทธชินราช สำนักงานวิทยาลัยตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  
 พ.ศ. 2535 โดยกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการได้นำความกราบบังคับทูล ขอพระราชทานนาม
จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และ พระองค์ทรง พระราชทานนาม ว่า  “สถาบันราชภัฏ” 
แก่วิทยาลัยครู 36 แห่ง วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์จึงมีชื่อใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์”  ซึ่งแนวโน้มจะต้อง
ปรับเปลี่ยน สภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 7 คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็น นิติบุคคล  
มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการและเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจำการ 

 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
สาขาศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ นักศึกษาบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) และปริญญาตรี 4 ปี 
 พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้ลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 
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 พ.ศ.*2540 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบรม
ราชวงศ์ 4 พระองค ์ ดังนี้ 

 1.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ สายศิลปกรรม
และศิลปประยุกต์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 2.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิค
การศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา  แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 3.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิค
การศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบ  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 4.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิชาเคมี แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้า ฯ ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ แด่สมเด็จพระเจ้า    
พ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ และ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ 
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 
“โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ” ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 
2547 เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน ตราเป็นพระราชบัญญัติเรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ “สถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ์” ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

 
สถานที่ตั้ง  

83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  โทรศัพท์ 
0-5671-7100  โทรสาร  0-5671-7110 อินเตอร์เน็ต  http://www.pcru.ac.th ตั้งอยู่ริมถนนสายสระบุรี - 
หล่มสัก ทางด้านทิศตะวันตก  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 856 *ไร่ 3 งาน  
57  ตารางวา 

 
 

 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     
 
สีประจำมหาวิทยาลัย    สีม่วง    
 
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย    ดอกอินทนิล 

 
 
 
 
 

http://www.pcru.ac.th/
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์   
 
 ปรัชญา      “ปัญฺญา  เสฏฺฐา  ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด” 
 ปณิธาน      “ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน” 
 วิสัยทัศน์     “แหล่งองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตมีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น” 

 
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน 
ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการดำรงชีพ  สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

 
การดำเนินการตามโครงสร้าง  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

1. สภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
 (1)  นายกสภามหาวิทยาลัย   
 (2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 

และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 (3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน  4 คน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี  

ผู้อำนวยการสถาบัน  ผู้อำนวยการสำนัก  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ 

 (4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน  4 คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและ
มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (3)  

 (5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 11 คน  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยคำแนะนำของนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (2) (3) และ (4)  

 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง  ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3)  
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี   
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2. คณะกรรมการสภาวิชาการ   ประกอบด้วย 
 (1)   ประธานสภาวิชาการ  ได้แก่  อธิการบดี   
 (2) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ    

คณะละ 1 คน   
 (3)  กรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจำนวนเท่ากับบุคคล

ตาม (2)   
 (4)   กรรมการและเลขานุการ 1 คน และมีผู้ช่วยเลขานุการอีก 2 คน 
 
3.  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประกอบด้วย ประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือก

จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการของมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งหมด 21 คน   
 
4.  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานสภา

นักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งหมด 9 คน   
 
5.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
 
6.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณบดีคณะ ผู้อำนวยการสำนัก /สถาบัน จำนวนทั้งหมด 19 คน   
 

การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั้น  ได้มีการดำเนินการตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 ดังนี้   

1. สำนักงานอธิการบดี  ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา 
2. คณะครุศาสตร์ ได้แก่  สำนักงานคณบดี 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่  สำนักงานคณบดี 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่  สำนักงานคณบดี 

 5. คณะวิทยาการจัดการ  ได้แก่  สำนักงานคณบดี 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่  สำนักงานคณบดี  
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้แก่  สำนักงานผู้อำนวยการ 
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่  สำนักงานผู้อำนวยการ 
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  สำนักงานผู้อำนวยการ 
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แก่  สำนักงานผู้อำนวยการ 
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โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1  โครงสร้างการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 
(1) 

 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 
(2) 

 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ 

(3) 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

(4) 
 

อธิการบดี 
 

คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย 

(6) 
 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) (5) 
 

 
 

รองอธิการบดี 
 

 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

 
 

คณบดี 
 

 
 

สำนักงานคณบดี 
 

 
 

ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน 
 

 
 

กอง / สนง.  ผู้อำนวยการ 
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จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เปิดสอนทั้งหมด 5 คณะ  มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน  จำนวนทั้งสิ้น 

43 หลักสูตร จำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 40 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ดังรายละเอียดตาม
ตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 
 

ระดับ
ปริญญา 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

วันที่ สภา
วิชาชีพ  
รับรอง 

คณะครุศาสตร์ 

ปริญญาตร ี

1 ครุศาสตรบณัฑติ        
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

พ.ศ. 2560 25 ส.ค. 2559 27 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559 

2 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

พ.ศ.2560 25 ส.ค. 2559 27 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559 

3 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

พ.ศ.2560 25 ส.ค. 2559 27 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559 

4 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

พ.ศ.2560 25 ส.ค. 2559 27 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559 

5 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
ภาษาไทย 

พ.ศ.2560 25 ส.ค. 2559 27 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559 

6 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชาพล
ศึกษา 

พ.ศ.2560 25 ส.ค. 2559 16 มิ.ย. 2560 24 ส.ค. 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

ปริญญาตร ี

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจ 
สาขาวิชาการจดัการ  

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  

พ.ศ. 2559 25 พ.ค. 2560 - - 

3 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 - - 

4 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากร
มนุษย์  

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

5 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ  พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 
6 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์ พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 
7 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ  พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 - - 
8 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม  

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

ปริญญาโท 9 หลักสตูรบริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  

พ.ศ. 2561 23 พ.ค. 2561 - - 
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ระดับ
ปริญญา 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

วันที่ สภา
วิชาชีพ  
รับรอง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ปริญญาตร ี

1 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาเคม ี

พ.ศ. 2529 22 ธ.ค. 2559 - - 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา 

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 - - 

3 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส ์

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 - - 

4 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

พ.ศ. 2560 22 ธ.ค. 2559 - - 

5 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาคณติศาสตร ์

พ.ศ. 2560 25 ธ.ค. 2559 - - 

6 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

7 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาวทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

8 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - 
 
 

- 

9 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 - - 

ปริญญาโท 10 หลักสตูรวิทยาศาสตร ์
มหาบันฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

พ.ศ. 2561 17 ต.ค. 2561 - - 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรแลเทคโนโลยีอุสาหกรรม 

ปริญญาตร ี

1 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

2 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

 4 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 
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ระดับ
ปริญญา 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

วันที่ สภา
วิชาชีพ  
รับรอง 

 5 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 13 ก.ค. 2560 - 

6 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พ.ศ. 2559 

28 เม.ย. 2559 
- - 

7 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการอาชีพและ
เทคโนโลย ี

พ.ศ. 2559 25 ส.ค. 2559 - - 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปริญญาตรี 1 สาขาวชิานิติศาสตร์ พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 28 มิ.ย. 2559 - 

2 สาขาวชิารัฐศาสตร ์ พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 - - 
3 สาขาวชิาการพฒันาสังคม พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 27 ก.ค. 2559 - 
4 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์ พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 - - 
5 สาขาวชิาการบริหารการ

ปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 19 เม.ย. 2561 - - 

6 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 22 ธ.ค. 2559 - - 
7 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ

บริการ 
พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - 

- 

8 สาขาวชิาดนตรีและการแสดง พ.ศ. 2560 22 ก.พ. 2561 - - 
9 สาขาวชิาศิลปกรรม พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 
10 สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์ พ.ศ. 2560 22 ธ.ค. 2559 - - 

ปริญญาโท 11 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2562 24 ก.ค. 2562 - 

- 
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ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์*มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 662 คน*แบ่งเป็นสายวิชา*จำนวน        

300 คน*สายสนับสนุน จำนวน 362 คน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 (สายวิชาการ) 

คณะ 

สายวิชาการ  
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

รวม ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

คณะครุศาสตร ์ - 31 6 - 1 5 - - 2 - -  45 

คณะวิทยาการจัดการ - 42 8 - 5 5 - - - - - - 60 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ 2 41 19 - 5 6 - - 2 - - - 75 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ - 38 12 - 5 5 - - 3 - - - 63 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ - 43 5 1 7 1 - - - - - - 57 

รวม 2 195 50 1 23 22 - - 7 - - - 300 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2562 

*หมายเหตุ  0.5 หมายถึงอาจารย์ที่ปฏิบัตงิานไม่ถึง 9 เดือน 

 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 (สายสนับสนุน) 

หน่วยงาน 

สายสนับสนนุ 
ข้าราชการพลเรือน / 

ลูกจ้างประจำ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

รวม 
ต่ำกว่า

ตรี 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ต่ำกว่า

ตรี 
ตรี โท เอก ต่ำกว่า

ตรี 
ตรี โท เอก 

คณะครุศาสตร ์ 1 - - - 10 2 - - 1 - - 9 2 - - 25 
คณะวิทยาการจัดการ - - 1 - 6 6 - - 1 - - 5 - - - 19 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ - - 1 - 8 4 - - 1 - - 13 - - - 27 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1 2 - - 13 1 - - 1 - - 8 1 - - 27 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - 1 - 1 8 4 - - - - - 11 2 - - 27 
สำนักส่งเสรมิวิชาการฯ - - 1 - 15 5 - - - - - - - - - 21 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - - - 8 2 - - - 1 - 1 - - - 12 

สำนกัวิทยบริการฯ - 1 1 - 15 2 - 1 - - - 8 4 - - 32 
สถาบันวิจัยฯ - - - - 6 5 - - - - - - - - - 11 
สำนักงานอธิการบด ี 4 5 4 - 48 10 2 - 15 4 - 58 7 - - 157 
งานตรวจสอบภายใน
(สังกัดอธิการบดี) 

- - - - 3 - - - 1 - - - - - - 4 

รวม 6 9 8 1 140 41 2 1 20 5 - 113 16 - - 362 
 

       ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562 
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ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีนักศึกษาทั้ งหมดจำนวน 6,004 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี*จำนวน 5,976 คน*ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท*จำนวน 28 คน ดังรายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 5  ข้อมูลนักศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

คณะ 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ป.ตรี 
บัณฑิตศึกษา 

รวม 
ป.โท ป.เอก 

1. คณะครศุาสตร ์ 1,350 - - 1,350 
2. คณะวิทยาการจัดการ 1,204 28 - 1,232 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 703 - - 703 
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

844 - - 844 

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,875 - - 1,875 
รวม 5,976 28 - 6,004 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2562 
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ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดย
คณะกรรมการประเมิน 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1. ควรจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานประกันฯ 
ของหลักสูตร คณะ ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
เป็นแนวทางเสริม เพื่อความรู้ความ
เข้าใจ และบทบาทหน้าที่ และการ
ตระหนักการดำเนินงานประกันฯ 
ระดับหลักสูตรให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

 

มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรัพยากร
ต่าง ๆ ด้ านการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา เช่น 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการประเมิน 3 
ร ะ ด ับ  ( CHE QA Online for 3 Degrees 
Levels : CHE 3D)   ป ร ะ จ ำ ป ีก า ร ศ ึก ษ า 
2561” ขึ ้น  เพ่ือชี้แจง และสร้างความเข้าใจ
ทักษะในการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกั น คุณ ภ าพ   เกณ ฑ์ การป ระ เมิ น        
การนำเข้าข้อมูลพ้ืนฐาน  การประเมินผลการ
จัดทำรายงานและการจัดส่งรายงาน  

2. โครงการอบรม “การเขียนบทความ
วิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติใน
ฐ าน ข้ อ มู ล   ASEAN CITATION INDEX (ACI) 
และ SCOPUS”  
            3. โครงการอบรม “การสร้างความ
เข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2562 : ระดับหลักสูตร”   

-งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

2.  ควรพัฒนาการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ด้านคุณวุฒิปริญญาเอก โดย
วิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาของ
การพัฒนาจำแนกตามระดับคณะ/
หลักสูตร เช่น บางสาขาวิชามี
อาจารย์จำนวนเท่ากับจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตรทำให้
อาจารย์ไม่สามารถไปศึกษาต่อได้ 
เป็นต้น และกำหนดบุคลากร
เป้าหมาย กำหนดวิธีการหรือ

     มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนการพัฒนาและ
ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร 

-งานการเจ้าหน้าที่ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดย
คณะกรรมการประเมิน 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการในการบริหาร พร้อมทั้ง
กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
3. ควรส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ โดยพิจารณาอาจารย์เป็น
รายบุคคล จัดกลุ่มอาจารย์ที่มี
ผลงานและสามารถเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่มี
ผลงานแต่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการได้ กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่มี
ผลงาน หรือยังไม่ถึงเวลาเข้าสู่
ตำแหน่ง ทั้งนี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะ
ได้สามารถส่งเสริม เสริมแรง กระตุ้น
หนุนเสริม ให้เหมาะสมแต่ละกลุ่ม 

     มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากร และมีการจัดทำประกาศ
มหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
 

-งานการเจ้าหน้าที่ 

4.  ควรพัฒนาและติดตามระบบการ
ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่า  
เพ่ือเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามาใช้
บริการเพิ่มมากขึ้น   
 

        มหาวิทยาลัยมีช่องทางการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าหลากหลาย
ช่องทาง และมีการติดตามกระบวนการให้ความรู้ 
ข่าวสาร เช่น 
          - เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ http://www.pcru.ac.th  
          - Facebook Fan Page กองพัฒนา
นักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ มีสมาชิกถูกใจ จำนวน 
6,754 คน 
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news  
          - Facebook หน่วยแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มี
สมาชิก 2,398 คน
https://web.facebook.com/kodokunnat  
 
  

-กองพัฒนานักศึกษา 

5. ควรมีแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน 
ตลอดจนมีตัวชี้วัดความสำเร็จในการ
พัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน 

       มีการดำเนินการจัดทำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยมีแผนกิจกรรม/โครงการ
จำนวน 14 โครงการ และมีตัวชี้วัดความสำเร็จที่
ชัดเจน 
 
 

-กองพัฒนานักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดย
คณะกรรมการประเมิน 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศการ
บริหารงานวิจัยที่ครอบคลุมภารกิจ
ด้านการวิจัยที่เป็นข้อมูลเชิงลึกและ
เป็นปัจจุบั น  เพ่ือนำไปใช้ ในการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

     มหาวิทยาลัยได้ พัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัยที่ จั ด เก็บข้อมู ลรายละเอียดต่าง ๆ      
ของทุนอุดหนุนงานวิจัยภายในให้อยู่ในรูปแบบ
ของสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.ควรส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
เผยแพร่บทความในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น เช่น 
การเสริมแรงรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้าน
การตพิีมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
ประเภทต่าง ๆ การพัฒนาการเขียน
บทความวิจัยให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติซึ่งสามารถ
นำไปกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ 
เป็นต้น  

     มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนโดย
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยและจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา และมีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 1 โครงการ  
ซึ่งมีการดำเนินงานทั้งระดับสถาบัน และระดับ
คณะ 

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. ควรส่งเสริมการแสวงหาแหล่งทุน
วิจัยจากภายนอกทั้งจากเครือข่าย
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
โดยการพัฒนาโครงการวิจัยที่ตอบ
โจทย์ชุมชนหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการของแหล่งทุน การทำวิจัย
เชิ งบู รณ าการห รือ ชุ ด โครงการ
ร่วมกับ เครือข่ ายทั้ งภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบเด่นชัดทั้ ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

     มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย  
ต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนให้แก่คณาจารย์
ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ,Line , 
Facebook เป็นต้น 

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
1. มหาวิทยาลัยควรออกแบบระบบ
และกลไกงานบริการวิชาการที่บูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์ให้มีการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป้าหมายและหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือวิเคราะห์การดำเนินงาน
ให้ชุมชนเป้าหมายพัฒนาความ 
เข้มแข็งภายใต้บูรณาการกับหน่วยงาน

     มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามขั้นตอน
ของระบบและกลไกการให้บริการวิขาการ โดย
การสำรวจความต้องการรับบริการแก่สังคม และ
มีการจัดทำแผนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ตามพระราโชบาย ร.10 

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดย
คณะกรรมการประเมิน 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ภายนอกในด้านเนื้องาน และ
งบประมาณ 
2. การดำเนินงานบริการวิชาการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ควรประเมินผลความสำเร็จโดยการ
กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญให้สอดคล้อง
กับผลกระทบตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1) มิติ
เศรษฐกจิ : การยกระดับเศรษฐกิจ
ของชุมชนเป้าหมาย การลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ 2) มิติสังคม : การสร้าง
ความรัก การร่วมมือของคนในชุมชน
และหน่วยงานภายนอก 3) มิติ
วัฒนธรรม : การนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่การพัฒนาต่อเนื่อง  4) มิติ
สิ่งแวดล้อม : การอนุรักษ์ การฟื้นฟู 
เป็นต้น 

     มีการจัดทำแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประเมินผลสำเร็จโดยการกำหนด
ตัวชี้วัด โดยการสำรวจความต้องการรับบริการ
วิชาการจากชุมชน และมีแผนงานโครงการ
สอดคล้องทั้ง 4 มิติ 

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. ควรมีการติดตามความก้าวหน้า
ของการบริการวิชาการเปน็รายไตร
มาส และจัดทำสรุปรายงานการ
กำกับติดตามโดยให้มีการนำเสนอ
ปัญหาและข้อเสนอแนะ ถ้าโครงการ
บริการวิชาการใดที่ไม่พบปัญหา  
ควรนำผลการประเมินในรายการ 
ที่ประเมินที่ได้คะแนนต่ำสุดมา
พิจารณา พร้อมกับนำข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้ารับบริการและปัญหา
อุปสรรคที่ผู้ดำเนินงานพบมาร่วม
พิจารณา เพ่ือนำเสนอต่อ
คณะกรรมการ บริหาร และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลในการ
รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 

     มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแก่คณะกรรมการบริหารของ
มหาวิทยาลัยทุกไตรมาส เพ่ือเป็นการติดตามและ
ให้ข้อเสนอแนะถึงปัญหาที่พบ 

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดย
คณะกรรมการประเมิน 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ควรนำเสนอผลการจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จะเกิด
ขึ้นกับนักศึกษา เช่น กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับ ว่าว  หรือ
กิจกรรมหมากรุกคน  

     มี ก า ร จั ด ท ำ แ ผ น แ ล ะ โค ร งก า ร ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมในการบูรณาการกับทักษะใน
ทศวรรษที่ 21 เช่น โครงการสามัคคีเกลียวกลม
ด้วยลมว่าว “วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม ครั้งที่2” 

-สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. ควรขยายผลการเผยแพร่กิจกรรม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาและจัดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยสู่เวทีระดับ
จังหวัดและต่างประเทศ 

      มีการเผยแพร่ผลงานการกำหนดมาตรฐาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ได้นำการ
แสดงชุ ด ฟ้ อนกำฟ้ า ไทยพวน  ไป เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติในงานแลกเปลี่ยน
วัฒ นธรรม พ้ืนบ้ านนานาชาติ   Bojonegoro 
Thengul International Folklore Festival 
ระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2562 และงาน 
Surabaya Cross Culture International Folk 
& Art Festival”  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  2 1  – 2 5 
กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

-สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
1. ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ที่
จะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพบริบทที่เน้นเป้าหมายของ
นโยบายชาติและตอบสนองพระรา
โชบายของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

    มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนำแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561-2580) มาใช้
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
รวมถึงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (2561-2580) 
โดยสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลั ย
ดำเนินการตรงตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ 
บนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบทของมหาวิทยาลัย 
นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

-กองนโยบายและแผน 

2. ควรมีการนำผลการวิเคราะห์กล
ยุทธ์ทางการเงินที่มีความคุ้มค่าใน
การผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แข่งขนั และการส่งเสริมการจัดหา
รายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย และตัว
บ่งชี้เชิงกลยุทธ์ 

   ได้นำผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการเงินมา
ปรับการทำงานให้เกิดความคุ้มค่า โดยจัดหา
ทรัพยากรทางการเงิน และจัดสรรงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส จรวจสอบได้ และ
ปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ในการดำเนินงาน 

-กองนโยบายและแผน 
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 ส่วนที่ 3  
ผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 
 
การประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้กำหนดตัว

บ่งชี้และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 5 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียดขององค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 

 
องค์ประกอบใน

การประกัน
คุณภาพสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ค่าเป้าหมาย 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
หลักสตูรทีส่ถาบันรับผิดชอบ 

คะแนน 3.51 

1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 15 

1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบัน
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 15 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 5 ข้อ  
4 คะแนน 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 5 ข้อ  
4 คะแนน 

2.  การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 
 

5 ข้อ  
4 คะแนน 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

3.51 คะแนน 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

 2.50 คะแนน 

3.การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 5 ข้อ 
4  คะแนน 

4. การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  7  ข้อ 
 

5 ข้อ 
4 คะแนน 
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องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ค่าเป้าหมาย 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือ
การกำกับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  7  ข้อ 
 6 ข้อ 

4 คะแนน 

 
5.2 ผลการบริหารงานคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 
3.51 คะแนน 

 
5.3 ระบบกำกับการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ 
มีเกณฑ์มาตรฐาน  5  ข้อ 
 

5 ข้อ 
4 คะแนน 
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ผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ. 1.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
 
สูตรการคำนวณ   
 

คะแนนที่ได้  =    
 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ*ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ*ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ *แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
ผลการดำเนินงาน 

ในรอบปีการศึกษา 2561*มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เปิดสอนทั้งหมด 43 หลักสูตร และได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด โดย
หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร*องค์ประกอบที่ 1 จำนวน  43 หลักสูตร  มีผลการประเมินราย
หลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

 
 

คณะ/หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ 

1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3.45  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี ผ่าน 3.38  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา ผ่าน 3.44  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส ์ ผ่าน 3.35  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ผ่าน 3.52  

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ผ่าน 3.38  

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ผ่าน 3.64  
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ ผ่าน 3.67  

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 จำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบ 
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คณะ/หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ 

1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผ่าน 3.45  

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ผ่าน 3.39  

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

ผ่าน 3.23  

คณะวิทยาการจัดการ  3.52  
11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ  สาขาวิชาการจัดการ ผ่าน 3.82  

12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด ผ่าน 3.60  
13. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติสาขาวิชาการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์

ผ่าน 3.51  

14. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ผ่าน 3.39  
15. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี ผ่าน 3.46  
16.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ผ่าน 3.57  
17. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผ่าน 3.51  

18. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

ผ่าน 3.39  

19. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผ่าน 3.43  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3.72  
20. หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ ผ่าน 3.98  
21. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.85  
22. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ผ่าน 3.85  
23. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.96  
24. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การปกครองท้องถิ่น 

ผ่าน 3.73  

25. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ผ่าน 3.72  
26. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  

ผ่าน 3.70  

27. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏศลิป์และ
ศิลปะการแสดง 

ผ่าน 3.65  

28. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผ่าน 3.50  
29. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
บริการ 

ผ่าน 3.49  

30. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ผ่าน 3.45  
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คณะ/หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ 

1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3.36  
31 . หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ผ่าน 3.00  

32. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

ผ่าน 3.24  

33. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ ผ่าน 3.10  
34.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิตและการจัดการ 

ผ่าน 3.40  

35. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

ผ่าน 3.47  

36. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

ผ่าน 3.74  

37. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ ผา่น 3.56  
คณะครุศาสตร์  3.55  
38. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ผ่าน 3.79  
39. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ ผ่าน 3.48  
40. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.44  
41. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 3.43  
42. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผ่าน 3.62  
43. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ผ่าน 3.52  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  151.80  
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 43  
คะแนนที่ได้  3.53  
 
 

คะแนนที่ได้  =    
 
 
เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  
1.1-1-01 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  

ประจำปีการศึกษา  2561 
 
 
 

 
151.80 

= 3.53 
43 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
3.53 คะแนน 3.53 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเปา้หมาย  

3.51 
คะแนน 

3.53 คะแนน 3.53 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
เกณฑ์การประเมนิ 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง       
0 - 5  
 
เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกที่ กำหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม                 
5 = ร้อยละ 40  ขึ้นไป 
 
สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได้ =   
 
 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ*กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายใน     
รอบปีการศึกษานั้น*ทั้งนี้*อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ   
มีคุณวุฒิอืน่ที่เหมาะสมกว่า*ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
ในกรณี ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำนวน*300 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 79 คน       
คิดเป็นร้อยละ 26.33 
 
 
 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 306.5 302 300 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

57 71 79 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก 18.60 23.51 26.33 

คะแนนที่ได ้ 2.33 2.94 3.29 
 

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 79 
X 100 = 26.33 

 300 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
                    คะแนนที่ได้      =        
 
 

เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  
1.2-1-01 รายงานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 26.33 3.29 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 26.33 3.29 คะแนน บรรลุ 
 

 
 

 26.33 
X 5= 3.29 

 40 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบง่ชี้  ปัจจัยนำเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่า ง    
0 - 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 

คะแนนที่ได้ =  
 
 

ผลการดำเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำนวน*300 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 53 คน  
คิดเป็นร้อยละ 17.67 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 306.5 302 300 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 264 263 247 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  36.5 33 46 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  6 6 7 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  - - - 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 42.5 39 53 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 13.87 12.91 17.67 

คะแนนที่ได ้ 1.16 1.07 1.47 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สูตรการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 53 

17.67 
 300 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได้ = 
 
 

เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  
1.3-1-01 รายงานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.3 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละ 15 ร้อยละ 17.67 1.47 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 17.67 1.47 คะแนน บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17.67 
X 5 = 1.47 

 60 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.4) 
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

  1 จัดบริการให้
คำปรึกษา แนะ
แนวด้านการใช้
ชีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาใน
สถาบัน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการ
ในการให้คำปรึกษา แนะแนวทางการใช้ชีวิต และ
การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1.การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการ ดำเนินการ
ดังนี้  
     1.1 อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมอบหมายให้
คณะต่าง ๆ เป็นผู้กำกับติดตามการดำเนินงาน 
เช่น การคัดเลือกผู้ที่จะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา    
(1.4-1-01) มี การเข้ าพบอาจารย์ที่ ป รึกษ า      
เป็นต้น (1.4-1-02) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำ
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา (1.4 -1- 03) 
รวมถึงจัดทำคู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  2561 (1.4 -1-04) เพ่ือเป็นข้อมูล
สำหรับการศึกษาในการศึกษา 
     1.2 ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา โดย
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา 
เป็ นผู้ รับ ผิ ดชอบ  ซึ่ ง ในปี การศึ กษ า 2561       
กองพัฒนาได้จัดทำเป็น โครงการบริการให้
คำปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการศึกษา และ
แนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ระหว่าง
วันที่ 8 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 โดยแต่งตั้ง
คณ ะกรรมการดำเนิ น โครงการบริการให้
คำปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการศึกษา และ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ทั้งนี้ห้องแนะ

1.4-1-01 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาตลอด
หลักสูตรสำหรับ
นักศึกษา ภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี         
ปีการศึกษา 2561 
1.4-1-02 แบบบันทึก
การให้คำปรึกษา 
1.4-1-03 คู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษา 
1.4-1-04 คู่มือนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZzU5clMyaTJBb0U
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

แนวและให้คำปรึกษา จัดไว้ที่ชั้น 1 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา และมอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ 
โพธิ์ศรีแก้ว นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
สั งกัดกองพัฒ นานักศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบ        
ซึ่งปีการศึกษา 2561 พบว่า มีนักศึกษาขอรับ
คำปรึกษา จำนวน 264 คน สำหรับประเด็นใน
การปรึกษา พบว่า  มี การปรึกษาทางด้ าน
ทุนการศึกษา ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
และด้ าน แนะนำหลั กสู ต ร  และ/ห รือการ
ลงทะเบียน ตามลำดับ (1.4-1-05) 
     นอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษายังมีช่องทาง
ในการให้คำปรึกษาอีกหลากหลายช่องทาง ได้แก่ 
โทรศัพท์ห้องแนะแนว  056 - 717144, 
Facebook Fan Page กองพัฒนานักศึกษา 
มรภ.เพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news 
และ Facebook หน่วยแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/kodokunnat   
(1.4-1-06)  
2.การให้บริการด้านการใช้ชีวิต ดำเนินการดังนี้ 
     2.1 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพักอาศัย
หอพักนักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
อาศัยอยู่หอพักนักศึกษา เช่น ปัญหาความเป็นอยู่ 
กิจกรรมภายในหอพัก ปัญหาของอุปกรณ์ภายใน
ห้ องพั กชำรุด  ห้ อ งน้ ำช ำรุด  เป็ นต้ น  ซึ่ งมี         
นายกิตติพันธ์ พลพันธ์ นักวิชาการศึกษา เป็น
ผู้รับผิดชอบหน่วยบริการหอพักนักศึกษาคอย
ดูแล และให้คำปรึกษาในการพักอาศัยของ
นักศึกษาหอพัก(1.4-1-07) 
     2.2 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและ
พยาบาล มหาวิทยาลัยมีอาคารฝ่ายพยาบาล 
โดยมี นางสาวณัฐมล  สังเกตดี เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และการให้ยาตามอาการป่วย
ของนักศึกษาเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่มารับบริการ 

1.4-1-05 สรุปผลการ
ดำเนินโครงการบริการ
ให้คำปรึกษาทางวิชาการ 
แนะแนวการศึกษา และ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 
1.4-1-06 เอกสารภาพ
การให้คำปรึกษา 
Facebook กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
Facebook Fan Page 
กองพัฒนานักศึกษา 
มรภ.เพชรบูรณ์ และ 
Facebook หน่วยแนะ
แนวการศึกษา และ
อาชีพ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
1.4-1-07 เอกสารภาพ
การให้คำปรึกษาการ
อาศัยในหอพักนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZzU5clMyaTJBb0U
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
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ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 
4,864 คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคปวดศีรษะ แพ้
อากาศ โรคกระเพาะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งต่อไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
จำนวน 14 คน โดยมีค่ ารักษาพยาบาลให้
นักศึกษาไม่เกินคนละ 500 บาท (1.4-1-08) 
     2.3  ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา โดย
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา 
เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 กอง
พัฒนาได้จัดทำเป็นโครงการบริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ แนะแนวการศึกษา และแนะแนว
ทางการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ระหว่างวันที่  8 
มกราคม – 31 มีนาคม 2562 โดยให้คำปรึกษา
แก่นักศึกษาในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
(1.4-1-09) 
     2.4  ก า ร ใ ห้ ค ำ ป รึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ
ทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ได้มีการดำเนินการด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
จำนวน 4 ประเภท ดังนี้ 
          1. ทุนอุดหนุนการศึกษา ซึ่งสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ดูแล
นักศึกษาทุน ในปีการศึกษา 2561 มีผู้ได้รับทุน 
จำนวน 110 คนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
               - ประเภททุนเรียนดี มีนักศึกษาที่
ได้รับทุน จำนวน 81 คน 
               - ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท
ความสามารถพิ เศษ มีนั กศึกษาที่ ได้ รับทุน 
จำนวน 19 คน  
                - ทุนอุดหนนุการศึกษา ประเภททุน
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาที่
ได้รับทุน จำนวน 10 คน (1.4-1-10) 
          2. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นทุนโดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
                - ทุ น การศึ กษ าในพระราชานุ
เคราะห์ (ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดหลั กสู ต ร ) รวมจำนวน  7 แหล่ งทุ น 

1.4-1-08 เอกสารสรุป
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
สุขภาพและอนามัย 
1.4-1-09 สรุปผลการ
ดำเนินโครงการบริการ
ให้คำปรึกษาทางวิชาการ 
แนะแนวการศึกษา    
และแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา 
1.4-1-10 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ต่อเนื่อง ประเภททุน
เรียนดี ทุนความสามารถ
พิเศษ และทุนสร้าง
ชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยแก่
นักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจำภาค
การศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
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นักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 19 คน (1.4-1-11) 
                - ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก
โครงการฯ มูลนิธิ บริษัท และธนาคาร (ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร) 
รวมจำนวน 10 แหล่งทุน นักศึกษาที่ได้รับทุน 
จำนวน 33 คน  
          ซึ่ งดูแลและรับผิดชอบ โดยนางสาว
สำเนียง สุขเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ห น่ วยทุ นนั ก ศึ กษ า กองพั ฒ น านั กศึ กษ า         
(1.4-1-12) 
          3. ทุนสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา โดย
หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มี
นางสาวสำเนียง สุขเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการมอบ
ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 
25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมประกายทอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีนักศึกษา
ได้รับทุนการศึกษา 221 คน ผลการดำเนิน
โครงการทำให้นักศึกษาตระหนักถึงพระคุณของผู้
มอบทุนการศึกษ คุณค่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ 
และสามารถนำไปศึกษาต่อ และใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนนั้นเป็นนักศึกษาทุกคณะที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ และนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับ
สังคมและมหาวิทยาลัย (1.4-1-13) 
          4. กองทุนเงินให้กู้ยื มเพ่ือการศึกษา   
(กยศ .) โดยหน่ วยกองทุ น เงิน ให้ กู้ ยื ม เพ่ื อ
การศึกษา (กยศ.) ดำเนินการให้คำปรึกษาใน
หลาย ๆ เรื่อง ดังนี้ 
          1. การสมัครขอกู้เงิน 
          2. การกรอกข้อมูลในระบบ e-
Studentloan 
          3. การทำสัญญากู้ยืมเงิน 
          4. การรับเงินจากกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) (1.4-1-14) 
 

1.4-1-11 สรุป
ทุนการศึกษาใน
พระราชานุเคราะห์ (ให้
การสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดหลักสูตร) 
1.4-1-12 สรุป
ทุนการศึกษาที่ได้รับจาก
โครงการฯ มูลนิธิ บริษัท 
และธนาคาร (ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร) 
1.4-1-13 สรุปทุน
สนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2561 
1.4-1-14 เอกสารภาพ
การให้คำปรึกษาสำหรับ
ผู้กู้ยืมเงิน และคู่มือการ
ใช้ระบบงานระบบการ
ให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเตอร์เน็ต (e-
Studentloan)     
สำหรับผู้กู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJUUlNVUI2d3dLTzA
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJUUlNVUI2d3dLTzA
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJUUlNVUI2d3dLTzA
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJUUlNVUI2d3dLTzA
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3. การเข้าสู่อาชีพของนักศึกษา ดำเนินการดังนี้ 
     - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2562 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
นั กศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้ เชิญ
วิท ย ากรจากสำนั ก งาน จั ดห างานจั งห วั ด
เพชรบูรณ์  ให้ความรู้เรื่อง “การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยทำงาน” มีนักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จ
การศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,070 คน 
(1.4-1-15) 
     - โครงการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่
อาชีพ  เมื่อวันที่  13 มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จ
การศึกษา โดยมีนักศึกษา นักศึกษาที่คาดว่า
สำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมจำนวน 
162 คน โดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ จาก 
บริษัท ท็อปกัน จำกัด ให้ความรู้ เรื่อง “การ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน”, 
“ปัจจุบัน HR ในแต่ละบริษัทใช้เกณฑ์อะไรใน
การเลือกนักศึกษาจบใหม่” และกิจกรรมการ
ทำเรซูเม่ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 
บุคลิกภาพ และการแต่งกาย (1.4-1-16) 

1.4-1-15 โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ภาคปกติ ประจำปี
การศึกษา 2561 
1.4-1-16 โครงการ
เตรียมความพร้อมก่อน
ก้าวเข้าสู่อาชีพ 
 

  2 มีการให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่
ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและ 
นอกเวลาแก่
นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษา และคณะต่าง ๆ ได้ดำเนินการ
แจ้งข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และ
นอกเวลา ทุนการศึกษา การสมัครงาน การศึกษา
ต่อ เพ่ือให้นักศึกษาใช้ประโยชน์หลายช่องทาง 
เช่น  
     1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ (1.4-2-01) 
     2. เว็บไซต์ ดังนี้ 
          - เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ http://www.pcru.ac.th  

1.4-2-01 เอกสารภาพ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
กองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcru.ac.th/
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          - เว็บไซต์คณะต่าง ๆ  
          - เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา 
http://dsd.pcru.ac.th (1.4-2-02) 
     3. สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค ดังนี้ 
          - Facebook Fan Page กองพัฒนา
นักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ มีสมาชิกถูกใจ จำนวน 
6,754 คน 
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news  
          - Facebook หน่วยแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มี
สมาชิก 2,398 คน
https://web.facebook.com/kodokunnat  
(1.4-2-03) 
     ซึ่งในปีการศึกษา 2561 กองพัฒนานักศึกษา
ได้สรุปจำนวนแหล่งงานไว้ ดังนี้ 
     แหล่งงานภายนอก ได้แก่ 
          2.1 แหล่งงานเต็มเวลา เช่น สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น (1.4-2-04) 
          2.2 แหล่งงานนอกเวลาเรียน ซึ่งกอง
พัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานประสานงานรับ
แจ้งความจำนงของนักศึกษาที่จะทำงานนอก
เวลาเรียนไว้ และมีนักศึกษาทำงานนอกเวลา
เรียน จำนวน 3 คน ตัวอย่างเช่น 
               1. นางสาวศิวพร คำเพชร นักศึกษา
จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ทำงานที่บริษัท ซีพี
ออล์ ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์ 
               2 . น างสาวอรริย า ยอดนครจง 
นักศึกษาจากสาขาศิลปกรรม ได้ทำงานตำแหน่ง
ครูศิลปะ โรงเรียนเสรีศึกษา อำเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
               3. นายภูมินทร์ ปานคำ นักศึกษา
จากสาขาวิชาศิลปกรรมได้ทำงานเป็นครูสอนปั้น 
ที่โรงเรียนสอนศิลปะเด็กอูโน่สตูดิโอ 
เป็นต้น(1.4-2-05) 

1.4-2-02 เอกสารภาพ
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  คณะต่าง ๆ 
และกองพัฒนานักศกึษา 
1.4-2-03 เอกสารภาพ
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางสื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ค 
1.4-2-04 เอกสารภาพ
สำนักงาน 
จัดหางานจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
1.4-2-05 สรุปข้อมูล
นักศึกษาท่ีทำงานนอก
เวลาเรียนระหว่าง
การศึกษา ภายนอก
มหาวิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา 2561 
 

  3 จัดกิจกรรม
เตรียมความ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษา ได้จัดทำโครงการเพ่ือเตรียม

 
 

http://dsd.pcru.ac.th/
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พร้อมเพ่ือการ
ทำงานเม่ือ
สำเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา 

ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 
    1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2562 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
นั กศึกษาก่อนสำเร็ จการศึกษา โดยได้ เชิญ
วิท ย ากรจากสำนั ก งาน จั ดห างานจั งห วั ด
เพชรบูรณ์  ให้ความรู้เรื่อง “การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยทำงาน” มีนักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จ
การศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,070 คน 
(1.4-3-01) 
    2. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่
อาชีพ  เมื่อวันที่  13 มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จ
การศึกษา โดยมีนักศึกษา นักศึกษาที่คาดว่า
สำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมจำนวน 
172 คน  โดยได้ เชิญ วิทยากรมาให้ ความรู้        
จาก บริษัท  ท็อปกัน จำกัด ให้ความรู้ เรื่อง     
“การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน”, 
“ปัจจุบัน HR ในแต่ละบริษัทใช้เกณฑ์อะไรใน
การเลือกนักศึกษาจบใหม่” และกิจกรรมการ
ทำเรซูเม่ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 
บุคลิกภาพ และการแต่งกาย (1.4-3-02) 

1.4-3-01 สรุปโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ภาคปกติ ประจำปี
การศึกษา 2561 
1.4-3-02 สรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อน
ก้าวเข้าสู่อาชีพ 
 
 
 
 

  4 ประเมิน
คุณภาพของ
การจัดกิจกรรม
และการ
จัดบริการในข้อ 
1 - 3  ทุกข้อไม่
ต่ำกว่า 3.51 
จาก คะแนน
เต็ม 5 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษา 
ทั้งนี้ได้ดำเนินการประเมิณคุณภาพทั้ง 3 ด้าน 
โดยมีผลประเมินคุณภาพในภาพรวม ประจำปี
การศึกษา 2561 มีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 4.31 
คุณภาพอยู่ในระดับดี ดังนี้ 
     1. ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 
มีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 4.25 คุณภาพอยู่ใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

36 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ระดับดี  ซึ่ งดำเนินการประเมินคุณภาพจาก
นักศึกษาที่มาเข้ารับขอคำปรึกษาจากโครงการ
บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ แนะแนว
การศึกษา และแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา จำนวน 131 คน (1.4-4-01)  
     2 . ด้ าน การให้ ข้ อมู ล ของห น่ วย งาน ที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา คะแนน
คุณภาพเท่ากับ 4.27 คุณภาพอยู่ ในระดับดี      
ซ่ึงดำเนนิการประเมินคุณภาพโดยการสุ่มตวัอย่าง
จากนักศึกษา 5 คณะ ชั้นปีที่ 1 - 5 จำนวนทั้งสิ้น 
500 คน (1.4-4-02) 
     3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา      
มีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 4.42 คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งดำเนินการประเมินคุณภาพโดยการ
สุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา 5 คณะ ชั้นปีที่ 4 และ 
5 จำนวน 550 คน ที่ เข้าร่วมโครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 
2561 (1.4-4-03) 
      โดยมีข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการ
ประเมิ นคุณ ภาพการจั ดกิจกรรมและการ
จดับริการให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 
      - อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
มากขึ้น 

1.4-4-01 รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการจัดบริการให้
คำปรึกษา แนะแนวด้าน
การใช้ชีวิต และการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษา       
ปีการศึกษา 2561 
1.4-4-02 รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและ นอก
เวลาแก่นักศึกษา         
ปีการศึกษา 2561 
1.4-4-03 รายสรุปงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการ
ทำงานเม่ือสำเร็จ
การศึกษาแกน่ักศกึษา   
ปีการศกึษา 2561 

  5 นำผลการ
ประเมินจากข้อ 
4 มาปรับปรุง
พัฒนาการ
ใหบ้รกิารและ
การให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผล    
การประเมิน
สูงขึ้นหรือ
เป็นไปตาม
ความคาดหวัง

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษา ได้นำผลการประเมินการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการให้ แก่นั กศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าพิจารณาในการ
ประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  การประชุมประจำเดือน เมษายน 
2562 (1.4-5-01) ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ 
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  ซึ่ งจากการ
ดำเนินงานพบว่า การดำเนินงานการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 

1.4-5-01 รายงานการ 
ประชุมกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ การ
ประชุมประจำเดือน 
เมษายน 2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ของนักศึกษา 2561 มีคะแนนประเมินคุณภาพเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2560 ดังนี้ 

ด้าน 
ระดับคุณภาพ 

ปี 2560 ปี 2561 
1. ด้านการจัดบริการให้
คำปรึกษา แนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในสถาบัน 

4.22 4.25 

2. ด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ใหบ้ริการกจิกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและ นอก
เวลาแก่นกัศึกษา 

4.26 4.27 

3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทำงาน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

4.40 4.42 

รวม 4.29 4.31 

และจากผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการให้แก่นักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2561 ซ่ึงมีข้อเสนอแนะของนักศึกษา
ที่ต้องการให้มีการดำเนินงานให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
กองพัฒนานักศึกษาจึงได้ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำ
ร่างแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ/
ความคาดหวัง 

กิจกรรม/
โครงการ 

ระยะเวลา 

อยากให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายมาก
ขึ้น 

การพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ ์
ประจำปี
การศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 
2562 

(1.4-5-02) 
     ตามความคาดหวังของนักศึกษาที่ตอบการ
ประเมิ นคุณ ภาพการจั ดกิจกรรมแ ละการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษาประจำปีการศึกษา 
2561  

1.4-5-02 ร่าง
แผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมและการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6 ให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษาและคณะต่าง ๆ จัดให้มีการให้
ข้อมูลและความรู้ที่ เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
ดังนี้ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

     1. การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่าเป็นระยะ ๆ หลายช่องทาง ดังนี้ 
          1.1  เว็บไซต์ ดังนี้ 
               - เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ http://www.pcru.ac.th 
               - เว็บไซต์คณะต่าง ๆ  
               - เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
http://dsd.pcru.ac.th (1.4-6-01) 
               เพ่ือบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ให้ศิษย์เก่า 
          1.2 สื่อโซเชียลเน็ตเวริ์ค ดังนี้ 
               - Facebook Fanpage กองพัฒนา
นักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news  
               - Facebook ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ มีสมาชิกท่ีเป็นศิษย์เก่า 
จำนวน 425 คน ที่เห็นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
               - กลุ่มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/groups/40132
5573262555/ มีสมาชิกที่เป็นศิษย์เก่า จำนวน 
722 คน ที่เห็นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (1.4-6-02) 
               จากการดำเนินงานให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ผลการดำเนินงานสรุปได้ว่า 
ศิษย์ เก่ า ให้ ความสนใจในข้อมู ลข่ าวสารที่
ดำเนินการให้แก่ศิษย์เก่า โดยนับจากจำนวนผู้เข้า
ชมในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค แต่ยังถือว่ามีจำนวน
ของสมาชิกของศิษย์เก่าที่ขอเข้าร่วมกลุ่มศิษย์เก่า
น้อยอยู่ 
     2. การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
เก่า ดังนี้ 
     โดยกองพัฒ นานักศึกษา มหาวิทยาลั ย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนิน โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพ เมื่อวันที่ 13 
มี น า ค ม  2 5 6 2  ณ  ห้ อ ง ร ะ ชุ ม ศ รี ช ม ภู  

1.4-6-01 เอกสารภาพ
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  คณะต่าง ๆ 
และกองพัฒนานักศึกษา 
1.4-6-02 เอกสารภาพ
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางสื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcru.ac.th/
http://dsd.pcru.ac.th/
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมี
นักศึกษา นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา และ
ศิษย์เก่าเข้าร่วมจำนวน 172 คน โดยได้เชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ จาก บริษัท ท็อปกัน จำกัด 
ให้ความรู้เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน”, “ปัจจุบัน HR ในแต่ละบริษัทใช้
เกณฑ์อะไรในการเลือกนักศึกษาจบใหม่” และ
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท ำ เ ร ซู เ ม่ อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพ และ
การแต่งกาย (1.4-6-03) 

1.4-6-03 สรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อน
ก้าวเข้าสู่อาชีพ 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.4 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชีท้ี่
1.4 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (สกอ. 1.5) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 
 
 
 

1 จัดทำแผนการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาใน
ภาพรวมของ
สถาบันโดยให้
นักศึกษามี
ส่วนร่วมใน
การจัดทำแผน
และการจัด
กิจกรรม 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 
สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
(1.5-1-01) เพ่ือพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการ
ประชุมสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษา ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 โดยมี
ตัวแทนนักศึกษา 4 คน ที่ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณา
แผนดังกล่าว มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้ 
     1. ประธานสภานักศึกษา  
     2. นายกองค์การนักศึกษา 
     3. ประธานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
     4. ประธานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
     ในการประชุมดังกล่าว ในวาระที่ 4.2  แผนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้มี
การแจ้งให้ทราบถึงการจัดกิจกรรมจัดของนักศึกษา
ตามที่แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานี้ โดยใน
แผนมีกิจกรรม/โครงการ จำนวน 14 โครงการ      
ซึ่งแผนดังกล่าวยังได้กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน   
2 ข้อ ดังนี้ 
 

1.5-1-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 2561 
ครัง้ที ่1 / 2561 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

          1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ครบทั้ง 5 ด้าน 
          2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารู้ถึงการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพตดิ 
     นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน
ดังกล่าว 3 ข้อ ดังนี้ 
          1. จำนวนโครงการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ครบทั้ง 5 ด้าน 
          2. จำนวนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
          3. จำนวนนักศึกษาที่ เข้ าร่วมโครงการ     
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายของโครงการ (1.5-1-02)  
     และยั งจัดทำระบบและกลไกการส่ ง เสริม
กิจกรรมนักศึกษา (1.5 -1-03) เป็นแนวทางการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาด้วย 

     โดยผลจากการประชุมพิจารณาแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2561 มติที่ประชุม รับทราบ ให้กองพัฒนานักศึกษา
เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือกับ 5 คณะ     
จั ด กิ จ กรรมต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ  Thailand 4 .0 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และกิจกรรม
นักศึกษานั้นต้องแปลกใหม่ 

1.5-1-02 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561 
1.5-1-03 ระบบและกลไก
การส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

 
 
 
 

2 ในแผนการจัด
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาให้
ดำเนิน
กิจกรรมใน
ประเภท
ต่อไปนี้ให้
ครบถ้วน 
- กิจกรรม
ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม ที่ดำเนินการ
โดยนักศึกษา กิจกรรม 5 ประเภท โดยกำหนดให้
นักศึกษาจัดกิจกรรม ตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด
ไว้  และนำระบบ PDCA ไปใช้ ในขั้นตอนต่าง ๆ     
ในการจัดกิจกรรม โดยโครงการที่เขียนต้องประกอบ
ไปด้วย 
     1. หลักการและเหตุผลที่อ้างถึงผลการประเมิน
หรือแผนการจัดกิจกรรมเดิมที่มหาวิทยาลัยมีข้อมูล
ให้ตามประกาศ 
     2. ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมชัดเจน 
     3. มีการระบุตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรมโดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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กำหนดโดย
สถาบัน 
- กิจกรรม
กีฬา หรือการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 
- กิจกรรม
บำเพ็ญ
ประโยชน์ 
หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
- กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

     4. ระบุกลุ่มเป้าหมาย 
     5. ระบุวิธีการประเมินความสำเร็จของกิจกรรม 
ทั้งนี้โดยดูตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้เป็นหลักฐาน 
     6. มี ก ารติ ด ต าม ผ ลแล ะป ระ เมิ น ผ ลก าร
ดำเนินงานตามที่ระบุไว้ 
     7. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมและรวบรวม
ผลการดำเนินงานเพ่ือนำข้อมูลมาประกอบจัดทำ
โครงการในปีถัดไป 
     โดยในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้ดำเนิน
กิจกรรมหรือโครงการ 5 ประเภทครบถ้วน ดังนี้ 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึ ง ป ร ะ ส งค์  ที่ ก ำ ห น ด โด ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย             
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน ดังนี้ 
     1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
     1.2 ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 
     1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
     1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     1 .5  ด้ าน ทั กษ ะการวิ เค ร าะห์ เชิ งตั ว เล ข         
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1.5-2-01) 
     ซึ่ งได้ ดำเนิ นกิจกรรม/โครงการ ที่ ส่ งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จำนวน 5 โครงการ 
ดังนี้ 
     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้นำ
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่  18 
มิถุน ายน  2561 ณ  หอประชุมประกายเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (การดำเนินโครงการ
ดังกล่าวอาจอยู่ในระยะเวลาของปีการศึกษา 2560 
แต่เป็นการดำเนินงานของสภานักศึกษา ประจำปี 
2561 ซึ่งได้กำหนดตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจำปี 2561 และต้องดำเนินการอบรม
ให้กับสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสร

1.5-2-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูณ์  
พ.ศ.2557 
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นักศึกษาคณะ ก่อนการดำเนินกิจกรรม ประจำปี
การศึกษา 2561 เพ่ือให้นำไปปฏิบัติในการดำเนิน
กิจกรรมต่อไป) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 255 คน 
รับผิดชอบโดยสภานักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการ
ส่ ง เสริมคุณ ลักษณ ะบัณ ฑิตที่ พึ งประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 3 ด้าน ดังนี้      
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
     2. ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 
     3. ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 102    
คือ 255 คน บรรลุ เป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 โดยร้อยละ 100 คือ 250 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.25 (ระดับมาก) (1.5-2-02) 
     - โครงการอบรมพัฒ นาบุ คลิ กภาพ ผู้ น ำ
นักศึกษา และการรับน้องและประชุมเชียร์อย่าง
สร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 นที่ 19 - 21 
มิถุน ายน  2561 ณ  หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (การดำเนินโครงการ
ดังกล่าวอาจอยู่ในระยะเวลาของปีการศึกษา 2560 
แต่เป็นการดำเนินงานของสภานักศึกษา ประจำปี 
2561 ซึ่งได้กำหนดตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจำปี 2561 และต้องดำเนินการอบรม
ให้กับสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาคณะ ก่อนการดำเนินกิจกรรม ประจำปี
การศึกษา 2561 เพ่ือให้นำไปปฏิบัติในการดำเนิน
กิจกรรมต่อไป) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 250 คน 
รับผิดชอบโดยสภานักศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับการ
ส่ ง เสริมคุณ ลักษณ ะบัณ ฑิตที่ พึ งประสงค์ข อง
มหาวิทยาลัย 4 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
     2. ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา  
     3. ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  

1.5-2-02 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
แก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2561 
1.5-2-03 สรุปโครงการ
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ผู้นำนักศึกษา และการรับ
น้องและประชุมเชียร์อย่าง
สร้างสรรค์ ประจำปี
การศึกษา 2561 
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     4. ด้ านที่  5 ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 คือ 
250 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 โดยร้อยละ 100 คือ 250 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.28 (ระดับมาก) (1.5-2-03) 
     - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่ อ
พัฒนาคุณ ภาพชี วิตนั กศึกษาใหม่  ประจำปี
ก า รศึ กษ า  2561 จ ำน วน  2  รุ่ น  วั น ที่  2  - 7 
กรกฎาคม 2561 ณ  หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (การดำเนินโครงการ
ดังกล่าวอาจอยู่ในระยะเวลาของปีการศึกษา 2560 
แต่เป็นการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
ต้องดำเนินการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 
61 ก่อนเปิดภาคเรียน เนื่องจากต้องมีการพักอาศัย
ในมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับตัว
เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษา)จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,164 
คน รับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา องค์การ
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะซึ่ง
สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย 3 ด้าน ดังนี้ 
     1 . ด้ า น ที่  1 คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
     2. ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     3. ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100    
คือ 1,164 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการรอ้ยละ 80 โดยร้อยละ 100 คือ 1,164 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.5-2-04 สรุปโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2561 
1.5-2-05 สรุปโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ภาคปกติ และประชุม
ผู้ปกครอง ประจำปี
การศึกษา 2561 
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คือ 4.23 (ระดับมาก) (1.5-2-04) 
     - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 
และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561  
วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมประกาย
เพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (การดำเนิน
โครงการดั งกล่ าวอาจอยู่ ใน ระยะเวลาของปี
การศึกษา 2560 แต่ เป็นการดำเนินกิจกรรม/
โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561 ต้องดำเนินการให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่  1 รหัส 61 ก่อนเปิดภาคเรียน 
เนื่องจากต้องให้ผู้ปกครองมาเข้าร่วมรับทราบการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วย) จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 1,132 คน รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย 2 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
     2. ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 157 คือ 
1 ,132 คน  บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จำนวน 1,300 คน โดยร้อยละ 
100 คือ 717 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.38 (ระดับมาก) (1.5-2-05) 
      - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พัฒนาคุณ ภาพชี วิตนั กศึกษาใหม่  ประจำปี
การศึ กษา 2561 จำนวน  2 รุ่น  วันที่  2  - 7 
กรกฎาคม 2561 ณ  หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (การดำเนินโครงการ
ดังกล่าวอาจอยู่ในระยะเวลาของปีการศึกษา 2560 
แต่เป็นการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
ต้องดำเนินการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 
61 ก่อนเปิดภาคเรียน เนื่องจากต้องมีการพักอาศัย
ในมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับตัว

1.5-2-06 สรุปโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค
ปกต ิประจำปีการศึกษา 
2561 
1.5-2-07 สรุปโครงการ
แข่งขันกีฬาน้องใหม่และ
การแข่งขันกีฬาระหว่าง
คณะ ประจำปีการศึกษา 
2561 "สีสันแห่งสาย
สัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมือง
เกมส์" 
1.5-2-08 สรุปโครงการ 
“ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระ
บารมีทั่วหล้า” 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษา) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,164 
คน รับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา องค์การ
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ ซึ่ง
สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย 2 ด้าน ดังนี้      
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 
     2. ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.4 
คือ 1,070 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 โดยร้อยละ 100 คอื 1,330 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.20 (ระดบัมาก) (1.5-2-06) 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการ
ดำเนินโครงการ 1 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และการแข่งขัน
กีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 "สีสัน
แห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์" วันที่ 12 
- 14  ธั น ว าค ม  25 61  ณ  ส น าม โช ค รั ต น ชั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 2,200 คน รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 81.4 
คือ 2,200 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 โดยร้อยละ 100 คือ 2,700 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.26 (ระดับมาก) (1.5-2-07) 
3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการ “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่ว
หล้ า”  มี จ ำนวนผู้ เข้ าร่ วม โครงการ 703  คน 
รับผิดชอบโดยสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับกอง
พัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

1.5-2-09 สรปุโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2561 
1.5-2-10 สรุปโครงการ
เลือกตั้งนายกองค์การ
นักศึกษา  สมาชิกสภา
นักศึกษา 5 คณะ และ
ประธานสโมสรนักศึกษา
คณะ 5 คณะ ภาคปกติ 
ประจำปี 2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100.4 
คือ 703 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 โดยร้อยละ 100 คือ 700 คน 
 (1.5-2-08) 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี
การดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่ อ
พัฒนาคุณ ภาพชี วิตนั กศึกษาให ม่  ประจำปี
ก า รศึ กษ า  2561 จ ำน วน  2  รุ่ น  วั น ที่  2 - 7 
กรกฎาคม 2561 ณ  หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 1 ,164 คน รับผิดชอบโดยกองพัฒนา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจาก
ทั้ง 5 คณะซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 3 ด้าน ดังนี้ 
     1 . ด้ า น ที่  1 คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
     2. ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     3. ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 คือ 
1,164 คน บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 โดยร้อยละ 100 คือ 1,164 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.23 (ระดับมาก) (1.5-2-09) 
     - โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา  
สมาชิกสภานักศึกษา 5 คณะ และประธานสโมสร
นักศึกษาคณะ 5 คณะ ภาคปกติ ประจำปี 2562 
วันที่  15 มีนาคม 2562 ณ หน่วยเลือกตั้ งหน้ า
หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 730 คน 
รับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา และสภา
นักศึกษา นักศึกษา 
 

1.5-2-11 สรุปโครงการ
อบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมา 
ภิบาล “มหาวิทยาลัย
โปร่งใส บัณฑิตไทย      
ไม่โกง” ประจำปี
การศึกษา 2561 
1.5-2-12 สรุปโครงการ
รับขวัญน้องใหม ่ด้วยหัวใจ
อินทนิล ประจำปี
การศึกษา 2561 
1.5-2-13 สรุปโครงการ
พิธีไหว้ครู “วันทา 
กตัญญุตา บูชา
คณาจารย์” ประจำปี
การศึกษา 2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 14.6 
คือ 730 คน ไม่บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 40 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด   
คือ 5,000 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.28 (ระดับมาก) (1.5-2-10) 
     - โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิต
ไทย ไม่โกง” ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 
คน รับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การ
นักศึกษา 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.5 
คือ 1,000 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 โดยร้อยละ 100 คือ 1,025 คน  
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 3.98 (ระดับมาก) (1.5-2-11) 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการ
ดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการรับขวัญน้องใหม่ ด้วยหัวใจอินทนิล 
ประจำปีการศึกษา 2561 มีจำนวนผู้ เข้ าร่วม
โครงการ 1,026 คน รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 143   
คือ 1,026 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 โดยร้อยละ 100 คือ 717 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.28 (ระดับมาก) (1.5-2-12) 
     - โครงการพิธีไหว้ครู “วันทา กตัญญุตา บูชา
คณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 
สิ งห าคม  2561 ณ  หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวนผู้เข้าร่วม

1.5-2-14 สรุปโครงการ
พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์
ประจำมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ ์และพิธี
รับเครื่องหมายตรา
สัญลักษณ์ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์“คนของ
พระราชา ข้าของแผ่นดิน” 
ประจำปีการศึกษา 2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

โครงการ 1,097 คน รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษาจากทัง้ 5 คณะ 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 99.7 
คือ 1,097 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 โดยร้อยละ 100 คือ 1,100 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.49 (ระดับมาก) (1.5-2-13) 
     - โครงการพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์  และพิ ธี รับ
เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  “คนของพระราชา ข้าของ
แผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่  15 
กันยายน 2561 และ 19 กันยายน 2561 ณ สนาม
กีฬาโชครัตนตรัย มหาวิทายาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,100 คน รับผิดชอบโดย
องค์การนักศึกษา  
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 คือ 
1,100 คน บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 โดยร้อยละ 100 คือ 1,293 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.42 (ระดับมาก) (1.5-2-14) 
6. กิจกรรมด้านการต่อต้านยาเสพติด โดยมีการ
ดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ อสร้าง
เครือข่ายแกนนำต่อต้านยาเสพติด วันที่ 14 – 15 
มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ตำบลหลัก
ด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 83 คน รับผิดชอบโดยกองพัฒนา
นักศึกษา 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 103 คือ 
83 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 10 จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด โดยร้อยละ 
100 คือ 80 คน 

1.5-2-15 สรุปโครงการ
สร้างเครอืข่ายแกนนำ
ต่อต้านยาเสพติด 
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ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.24 (ระดับมาก) (1.5-2-15) 

 
 
 
 

3 จัดกิจกรรมให้
ความรู้และ
ทักษะการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาแก่
นักศึกษา 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา ภาคปกติ ได้ให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา ดังนี้ 
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้นำ
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่  18 
มิถุน ายน  2561 ณ  หอประชุมประกายเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (การดำเนินโครงการ
ดังกล่าวอาจอยู่ในระยะเวลาของปีการศึกษา 2560 
แต่เป็นการดำเนินงานของสภานักศึกษา ประจำปี 
2561 ซึ่งได้กำหนดตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจำปี 2561 และต้องดำเนินการอบรม
ให้กับสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาคณะ ก่อนการดำเนินกิจกรรม ประจำปี
การศึกษา 2561 เพ่ือให้นำไปปฏิบัติในการดำเนิน
กิจกรรมต่อไป) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 255 คน 
รับผิดชอบโดยสภานักศึกษา ภาคปกติ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวมีกิจกรรมที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
ดังนี้ 
     1.1 ด้านความรู้ การประกันคุณภาพสำหรับ
นักศึกษา ดังนี้ 
          - บรรยายเรื่อง “ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา” ซึ่งบรรยายถึงเกณฑ์
การประเมินคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาศึกษา 
ความรู้เรื่องกระบวนการประกันคุณภาพ 
          - บรรยายเรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับ
การประกันคุณภาพ”จัดกิจกรรมให้ตรงการกับการ
ประกันคุณภาพ 
     1.2 ด้านทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 
          - โดยมี “กิจกรรมการเขียนโครงการ และ
นำเสนอโครงการของนักศึกษาในการจัดทำโครงการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามกระบวนการ PDCA” ซึ่งให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มเขียนโครงการ โดยการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาภายในกลุ่มนำ กระบวนการ PDCA มา
ใช้ในการเขียนโครงการและดำเนินโครงการ 
 (1.5-3-01) 
     ภายหลังการอบรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษาแล้ว นักศึกษาได้นำ
กระบวนการ PDCA ไปใช้โดยนักศึกษาเป็นผู้เขียน
โครงการ ดำเนินงานตามแผน ได้ทำการประเมิน
โครงการและปรับปรุงการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ด้วยตนเอง เช่น 
     1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 
2561  
     2. โครงการรับขวัญน้องใหม่ ด้วยหัวใจอินทนิล 
ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นต้น 

1.5-3-01 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
แก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2561 
 

 
 
 
 

4 ทุกกิจกรรมที่
ดำเนินการ มี
การ
ประเมินผล
ความสำเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของกจิกรรม 
และนำผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน
ครั้งตอ่ไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ ์ โดยสภา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และงานกิจกรรม
น ักศ ึกษ า  กอ งพ ัฒ น าน ักศ ึกษ า  ด ำ เน ิน ก าร
ประเมินผลความสำเร ็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมทุกโครงการที ่ได้ดำเนินโครงการ เพื ่อ
นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเน ิน
ก ิจ ก ร รม ใน ค รั ้ง ต ่อ ไป  โด ย ผ ล ก าร ป ระ เม ิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตาม
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
พบว่า การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที ่ก ำห น ด ไว ้ใน แ ต ่ล ะ โค ร งก าร  จ ำน วน  1 3 
โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติการพัฒนา
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  

ก ารด ำ เนิ น โค ร งก า รมี ผ ล ก ารป ระ เมิ น
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับนักศึกษา โดยมีผลการประเมิน
วัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบสำรวจความพึง

1.5-4-01 รายงานสรุปผล
การประเมินความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ ปี
การศึกษา 2561  
1.5-4-02 รายงานการ
ประชุมสภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 29 เมษายน 2562 
ณ หอ้งประชุม LC 1 ชั้น 
4 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
1.2  เพ่ือพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยกระบวนการ PDCA ให้กับนักศึกษา
นำไปใช้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา โดยมีผลการประเมินวัตถุประสงค์ของ
โครงการจากแบบสำรวจความพึงพอใจอยู ่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 

ทั ้ง นี ้ น ัก ศ ึก ษ า ที ่เ ข ้า ร ่ว ม อ บ ร ม ได ้ม ี
ข้อเสนอแนะให้วิทยากรเพ่ิมความสนุกสนานให้มาก
ขึ้นอีกนิดในการบรรยาย  ซึ ่ง เป ็นว ิชาการมาก
เกินไป 

2. โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ
นักศึกษา และการรับน้องและประชุมเชียร์อย่าง
สร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 

ก ารด ำ เนิ น โค ร งก า รมี ผ ล ก ารป ระ เมิ น
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

2.1 เพ่ือให้ผู้นำนักศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพเข้าสู่
สั งคมได้ อย่ างถูกต้ อง  โด ยม ีผ ล ก ารป ระ เม ิน
วัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบสำรวจความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 

2.2 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมอบรมได้ทราบแนวคิด 
ข้ อ บั ง คั บ ใน ก า ร รั บ น้ อ งแ ล ะ ป ร ะ ชุ ม เชี ย ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 
2561 และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีผลการ
ประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบสำรวจ
ความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 
4.24 

2.3 เพ่ือให้ได้ผู้นำแต่ละฝ่ายในการจัดกิจกรรม
รับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 
ในด้านต่าง ๆ โดยมีผลการประเมินวัตถุประสงค์
ของโครงการจากแบบสำรวจความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 

2.4 เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและฝึกฝนการ
ทำงานเป็นทีมร่วมกันของนักศึกษาทั้ง 5 คณะ โดยมี
ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจาก
แบ บ ส ำรวจความ พ ึงพ อ ใจอยู ่ใน ระด ับ ม าก 
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ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
ทั ้ง นี ้ น ัก ศ ึก ษ า ที ่เ ข ้า ร ่ว ม อ บ ร ม ได ้ม ี

ข้อเสนอแนะให้ลดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ

พัฒนาคุณ ภาพชี วิตนั กศึกษาใหม่  ประจำปี
การศึกษา 2561  

ก ารด ำ เนิ น โค ร งก ารมี ผ ล ก ารป ระ เมิ น
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยมีผลการประเมินวัตถุประสงค์ของ
โครงการจากแบบสำรวจความพึงพอใจอยู ่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 

3.2 เพ่ือให้เกิดความรักมหาวิทยาลัยนักศึกษามี
ความรักใคร่ปรองดอง สมัครสมานสามัคคี และมี
ความสัม พันธ์ดี ต่ อกัน  โด ยม ีผ ลก ารป ระ เม ิน
วัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบสำรวจความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 

3.3 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักสถานที่ต่าง ๆ 
และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
โดยมีผลการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ
จากแบบสำรวจความพึงพอใจอยู ่ใน ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 

ทั ้ง นี ้ น ัก ศ ึก ษ า ที ่เ ข ้า ร ่ว ม อ บ ร ม ได ้ม ี
ข้อเสนอแนะควรมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 

4. โครงการรับขวัญน้องใหม่  ด้วยหัวใจ
อินทนิล ประจำปีการศึกษา 2561  

ผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ดังนี้ 

4.1 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความผูกพันระหว่าง
เพ่ือนรุ่นเดียวกัน รุ่นพ่ี เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และ
สร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา โดยมีผลการ
ประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบสำรวจ
ความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 
4.33 

4.2 เพ่ือปลูกฝังให้เชื่อ ศรัทธา รักและหวงแหน
ในพระพุทธมหาธรรมราชา และองค์พ่อขุนผาเมือง 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

โดยมีผลการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ
จากแบบสำรวจความพึงพอใจอยู ่ใน ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 

4.3 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และทำให้น้องใหม่
เกิดทัศนคติที่ดีต่อประเพณีรับน้องใหม่ และมีขวัญ
กำลังใจ ในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยมีผล
การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบ
สำรวจความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี ่ย
เท่ากับ 4.36 

ทั ้ง นี ้ น ัก ศ ึก ษ า ที ่เ ข ้า ร ่ว ม อ บ ร ม ได ้ม ี
ข้อเสนอแนะควรมีการกระชับเวลาในการเดินไปไหว้
องค์พระใหญ่ 

5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 
และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561  

ก ารด ำ เนิ น โค ร งก ารมี ผ ล ก ารป ระ เมิ น
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

5.1 เพ่ืออบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค
ปกติ และประชุมผู้ปกครองได้ทราบถึง กฎ ระเบียบ
การปฏิบัติที่ถูกต้อง และกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี
ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจาก
แบ บ ส ำรวจความ พ ึงพ อ ใจอ ยู ่ใน ระด ับ ม าก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 

5.2 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักสถานที่ต่าง ๆ 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มากยิ่งขึ้น โดยมีผลการประเมินวัตถุประสงค์ของ
โครงการจากแบบสำรวจความพึงพอใจอยู ่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

5.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ข่าวสารทางด้าน
การศึกษายุค Thailand 4.0 โดยมีผลการประเมิน
วัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบสำรวจความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 

5.4 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกัน รู้จักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบันและ
รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม โดยมีผลการประเมิน
วัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบสำรวจความพึง
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
ทั ้ง นี ้ น ัก ศ ึก ษ า ที ่เ ข ้า ร ่ว ม อ บ ร ม ได ้ม ี

ข้อเสนอแนะต้องการให้จัดห้องน้ำเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
เหมาะสมและเพียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

6. โครงการพิธีไหว้ครู “วันทา กตัญญุตา 
บูชาคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2561 

ก ารด ำ เนิ น โค ร งก ารมี ผ ล ก ารป ระ เมิ น
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

6.1 เพ่ือธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณี
อันดีงาม โดยมีผลการประเมินวัตถุประสงค์ของ
โครงการจากแบบสำรวจความพึงพอใจอยู ่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.22 

6.2 เพ่ือสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชา
ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา โดยมีผลการประเมิน
วัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบสำรวจความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 

6.3 เพ่ือให้นักศึกษา มีความมั่นใจในคำว่า 
“ศิษย์มีครู” โดยมีผลการประเมินวัตถุประสงค์ของ
โครงการจากแบบสำรวจความพึงพอใจอยู ่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 

6.4 เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา
ต่อครู และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีผล
การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบ
สำรวจความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี ่ย
เท่ากับ 4.23 

ทั ้ง นี ้ น ัก ศ ึก ษ า ที ่เ ข ้า ร ่ว ม อ บ ร ม ได ้ม ี
ข้อเสนอแนะต้องการให้จัดห้องน้ำเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
เหมาะสมและเพียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมทุกคน และให้ตัวแทน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 เข้าร่วมกิจกรรม 

7. โครงการพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์  และพิ ธี รับ
เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  “คนของพระราชา ข้าของ
แผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา 2561   
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ก ารด ำ เนิ น โค ร งก ารมี ผ ล ก ารป ระ เมิ น
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

7.1 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้ตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
โดยมีผลการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ
จากแบบสำรวจความพึงพอใจอยู ่ใน ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 

7.2 เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า เกิ ด ค ว าม รั ก  แ ล ะ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี
ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจาก
แบ บ ส ำรวจความ พ ึงพ อ ใจอยู ่ใน ระด ับ ม าก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 

ทั ้ง นี ้ น ัก ศ ึก ษ า ที ่เ ข ้า ร ่ว ม อ บ ร ม ได ้ม ี
ข้อเสนอแนะควรมีจุดแจกน้ำให้เยอะขึ้น 

8. โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และการ
แข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 
2561 "สีสันแห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมือง
เกมส์"  

ก ารด ำ เนิ น โค ร งก ารมี ผ ล ก ารป ระ เมิ น
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

8.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสืบสาน
กีฬาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นประเพณีด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย โดยมีผล
การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบ
สำรวจความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี ่ย
เท่ากับ 4.29 

8.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์แก่นักศึกษาและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด โดย
มีผลการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจาก
แบ บ ส ำรวจความ พ ึงพ อ ใจอยู ่ใน ระด ับ ม าก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 

ทั ้ง นี ้ น ัก ศ ึก ษ า ที ่เ ข ้า ร ่ว ม อ บ ร ม ได ้ม ี
ข้อเสนอแนะควรมีกีฬาให้หลากหลายให้มีมากขึ้น
กว่านี้ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

9. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา  
สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา 
5 คณะ ภาคปกติ ประจำปี 2562  

ก ารด ำ เนิ น โค ร งก ารมี ผ ล ก ารป ระ เมิ น
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

9.1 เพ่ือเลือกผู้นำนักศึกษาที่เป็นเป็นตัวแทน
ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และเป็นสื่อกลาง 
ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
โดยมีผลการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ
จากแบบสำรวจความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 

9.2 เพ่ือให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน มีความสามัคคีความเป็นผู้นำกล้าคิด
กล้าทำ รวมถึงการเรียนรู้เรื่องของระบบการเลือกตั้ง
แบ บ ป ระช าธิป ไตย  โ ด ย ม ีผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิน
วัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบสำรวจความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 

ทั ้ง นี ้ น ัก ศ ึก ษ า ที ่เ ข ้า ร ่ว ม อ บ ร ม ได ้ม ี
ข้อเสนอแนะอยากให้มีพัดลมเพ่ิมเพราะอากาศร้อน 
และควรจัดให้อยู่ในหอประชุมจะดีมากกว่านี้ 

10. โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส 
บัณฑิตไทย ไม่โกง” ประจำปีการศึกษา 2561  

ก ารด ำ เนิ น โค ร งก ารมี ผ ล ก ารป ระ เมิ น
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

10.1 เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ
พอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันปัญหาการ
คอรัปชั่นในมหาวิทยาลัย โดยมีผลการประเมิน
วัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบสำรวจความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 

10.2 เพ่ื อ ส่ ง เส ริ ม ให้ นั กศึ กษ า เกิ ดค วาม
ตระหนักและสำนึกในการพัฒนาตนเองให้ เป็น
เยาวชนที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง 
ค่านิยมที่ดีงามในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีผล
การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบ
สำรวจความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี ่ย
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เท่ากับ 4.21 
10.3 เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำ

ค ว าม โป ร่ ง ใส ม า ใช้ ใน ก ารบ ริ ห าร  เ พ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกการควบคุมติดตามการทุจริต เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายนโยบาย โดยม ีผลการประเมิน
วัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบสำรวจความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 

ทั ้ง นี ้ น ัก ศ ึก ษ า ที ่เ ข ้า ร ่ว ม อ บ ร ม ได ้ม ี
ข้อเสนอแนะให้มีการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่านี้ 

11. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจำปีการศึกษา 2561  

ก ารด ำ เนิ น โค ร งก ารมี ผ ล ก ารป ระ เมิ น
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

11.1 เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จ
การศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพ อย่าง
มีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป โดย
มีผลการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจาก
แบ บ ส ำรวจความ พ ึงพ อ ใจอยู ่ใน ร ะด ับ ม าก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 

11.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
วิชาชีพให้กับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดย
นักศึกษาจะได้ทราบถึงข้อมูลสำคัญเพ่ือการตัดสินใจ
ในสาขาอาชีพที่ตนเองสนใจ โดยมีผลการประเมิน
วัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบสำรวจความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 

11.3 นักศึกษามีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพให้
พร้อมในการเข้ าสู่ โลกของงานตลอดจนเข้าใจ 
สภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างเหมาะสม โดยมี
ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจาก
แบ บ ส ำรวจความ พ ึงพ อ ใจอยู ่ใน ระด ับ ม าก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 

ทั ้ง นี ้ น ัก ศ ึก ษ า ที ่เ ข ้า ร ่ว ม อ บ ร ม ได ้ม ี
ข้อเสนอแนะให้ดำเนินการตามขั้นตอนกระชับเวลา
ในการถ่ายภาพหมู่ 
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ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
เครือข่ายแกนนำต่อต้านยาเสพติด 

ก ารด ำ เนิ น โค ร งก ารมี ผ ล ก ารป ระ เมิ น
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

12.1 เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำต่อต้านยา
เสพติด ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
ทั ้ง ในด ้านล ักษ ณ ะและชน ิดขอ งส าร เสพต ิด 
สถานการณ์การแพร่ระบาด วิธีป้องกัน รวมทั้ง
การบำบัดรักษาผู ้ต ิดสารเสพติด โดยมีผลการ
ประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจากแบบสำรวจ
ความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 
4.26  

12.2 เพื่อให้แกนนำมีความสามารถในการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและ
ช่วยเฝ้าระวังให้คำปรึกษาเพ่ือน ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม โดยมีผลการประเมินวัตถุประสงค์ของ
โครงการจากแบบสำรวจความพึงพอใจอยู ่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 

ทั ้ง นี ้ น ัก ศ ึก ษ า ที ่เ ข ้า ร ่ว ม อ บ ร ม ได ้ม ี
ข้อเสนอแนะควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากกขึ้น 

13. กิจกรรมจิตอาสา ราชภัฏน้อมพลี เทิด
พระบารมีท่ัวหล้า 

ก ารด ำ เนิ น โค ร งก ารมี ผ ล ก ารป ระ เมิ น
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

13.1 เพ่ือให้นักศึกษามีจิตอาสาในการทำ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบริเวณภายในมหาวิทยาลัย โดย
มีผลการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจาก
แบ บ ส ำรวจความ พ ึงพ อ ใจอยู ่ใน ระด ับ ม าก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

ทั ้ง นี ้ น ัก ศ ึก ษ า ที ่เ ข ้า ร ่ว ม อ บ ร ม ได ้ม ี
ข้อเสนอแนะควรมีการกระชับเวลาในการดำเนิน
กิจกรรม 

 
 
 
 

5 ประเมิน
ความสำเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษาได้จัดการประชุมสภานักศึกษา องค์การ
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 2/2562 วันที่  29 เมษายน 2562 ณ ห้อง

1.5-5-01 รายงานสรุปผล
การประเมินความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ของแผนการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา 

ป ระชุ ม  LC 1 ชั้ น  4  อ าค ารศู น ย์ ภ าษ าแล ะ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ซึ่ง
ประกอบด้วย 
     1. ประธานสภานักศึกษา  
     2. นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ 
     3. ประธานสโมสรนักศึกษา 5 คณะ 
     4. สมาชิกสภานักศึกษา 
     5. สมาชิกองค์การนักศึกษา 
     โดยมีที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
     1. นางสาวเนตรชนก เพียภูเขียว 
     2. ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย 
     เพ่ือประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2561 ในการประชุมครั้งนี้  มีผลการ
ประเมินวัตถุประสงค์ของแผน ซึ่งผลการประเมิน
สรุปได้ ดังนี ้
     1. มีการดำเนินโครงการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ครบ 5 ด้าน 
     2. มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษารู้ถึงการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด 
     ทั้ งนี้ จากผลการดำเนิน งานแสดงให้ เห็นว่า 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2561 บรรลุเป้าหมายความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน ที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำ
ร่างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 (1.5-5-01) (1.5-5-02) 

พัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2561 
1.5-5-02 รายงานการ
ประชุมสภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 29 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุม LC 1 ชั้น 
4 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 
 
 
 

6 นำผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุง
การจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนา
นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้นำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้จากการประชุมสภา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 
ภาคปกติ  สมัยสามัญ  ครั้ งที่  1/2562 วันที่  29 
เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม LC 1 ชั้น 4 อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ซ่ึงการประชุมครั้งนั้นมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     1. การจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด 
     2. การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
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     ซ่ึงได้นำข้อเสนอแนะมาเขียนโครงการเพ่ิมเติม
จากการดำเนิ น งานกิจกรรม พัฒ นานั กศึ กษ า 
ประจำปีการศึกษา 2561 มาเขียนในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด 
     2. โครงการ TO BE NUMBER ONE 
     3. โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
(1.5-6-01) 
     และนำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 (1.5-6-02) เข้าที่ประชุม
การเตรียมจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 
2562 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ในระเบียบวาระการประชุมเรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณา ที่  5.1 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในที่
ประชุมเห็นชอบ 
(1.5-6-03) 

1.5-6-01 รายงานการ
ประชุมสภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ 
สมัยสามญั ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 29 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุม LC 1  
ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
1.5-6-02 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 
1.5-6-03 รายงานการ
ประชุมการเตรียมจัด
กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์
ที ่26 กรกฎาคม 2562 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปกีารศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.5 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตวับ่งชี้ท่ี
1.5 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ   
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ดังนี้ 

 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
  1 มีระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์
ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

   มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ เพ ช รบู รณ์ โด ย
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลาง     
ในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชบูรณ์ ทำหน้าที่บริหารงานวิจัยให้
เป็นไปตามระบบและกลไกของการบริหาร
งานวิจัย จึงได้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัย ประกอบด้วยระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
      1) ระบบสารสนเทศงานวิจัย (2.1-1-01) 
เป็นระบบสารสนเทศที่จัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของทุน อุดหนุน
งานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ให้ อยู่ ใน รูป แบบ ของสารสน เท ศและสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้น
ข้อมูลด้านงานวิจัยต่าง ๆ  ได้สะดวก รวดเร็ว 
และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานด้าน
งานวิจัยให้แก่ผู้สนใจ ได้นำองค์ความรู้ด้าน
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยมีรายละเอียดของ
ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย ดังนี้ 
         (1) ข้อมูลโครงการวิจัย เริ่มเก็บข้อมูล
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน 
โดยมี จ ำน วน โครงการวิ จั ยทั้ งสิ้ น  1 ,789 

2.1-1-01 ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

63 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
โครงการวิจัย (ข้อมูล ณ วันที่  4 กันยายน    
พ.ศ. 2562) 
         (2) สรุปผลข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย 
จำนวนงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน และกราฟเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 
4 ปีงบประมาณล่าสุด 
         (3) สรุปผลข้อมูลสถานะโครงการวิจัย
ในปีงบประมาณปัจจุบัน  
         (4 ) ข้ อมู ลนั กวิ จั ย  ที่ ป รากฎ อยู่ ใน
โครงการวิจัย โดยในปัจจุบันมีข้อมูลนักวิจัย
ทั้งสิ้น 500 ท่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 
พ.ศ. 2562) 
         (5) สรุปผลข้อมูลการเจริญเติบโตของ
นักวิจัย (นักวิจัยรุ่น ใหม่ ) ในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน และกราฟเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 
4 ปีงบประมาณล่าสุด 
         (6 ) ข้อมู ลการนำผลงานวิจั ย ไป ใช้
ประโยชน์ เริ่มเก็บข้อมูลตั้ งแต่ปีพ.ศ. 2555 
จนถึงปัจจุบัน โดยมีจำนวนการนำผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น 489 รายการ (ข้อมูล ณ 
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562) 
         (7) สรุปผลการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ในปีพ.ศ.ปัจจุบัน กราฟแสดงการ
เปรียบเทียบรายประเด็นของการนำไปใช้
ประโยชน์ และแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ 
         (8) ขอ้มูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน 
โดยมีจำนวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งสิ้น 
709 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ . 
2562) 
          (9) สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย และกราฟเปรียบเทียบข้อมูล
ย้อนหลัง 4 ปี ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้
สรุปผลข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัย เพ่ือ
นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานวิจัย 
เสนอเพ่ือพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
บริหารงานวิจัย  ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระเบียบวาระ
การประชุมที่ 5.4 รายงานผลงบประมาณเงิน
อุ ดห นุ น ก ารวิ จั ย  ป ระจ ำปี งบ ป ระม าณ        
พ.ศ. 2562 (2.1-1-02)       
      2) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ 
(NRMS) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยที่
เป็นทุนอุดหนุนงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2.1-1-03)  
          ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้สรุปผล
การส่ งข้อ เสนอโครงการวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 6 3  เส น อ เ พ่ื อ ท ร า บ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย  ครั้งที่ 3/2561 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมน้อย 
สีป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระเบียบ
วาระการป ระชุ มที่  4 .1  การส่ งข้ อ เสนอ
โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2.1-1-04) 

2.1-1-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2562 
2.1-1-03 ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแห่งชาติ 
2.1-1-04 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ 
3/2561 

  2 สนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการ
วิจยัฯหรือห้อง
ปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัยฯ หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คำปรึกษา
และสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือ

 มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพ ช รบู รณ์ โด ย
สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะต่าง ๆ ทั้ง 5 
คณะ มีสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 
1) ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์  หรือหน่ วยวิจั ยฯ  หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ ดังนี้ 
คณะครุศาสตร์ 
 - ห้องปฏิบัติการสอนทางวิทยาศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ (2.1-2-01) 
 - ห้องปฏิบัติการปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
(2.1-2-02) 
 - ห้องปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร์ (2.1-2-03) 

2.1-2-01 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ 
2.1-2-02 ภาพถ่าย
หอ้งปฏิบัติการปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ 
2.1-2-03 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย
ฯ 
- สิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือการ
รักษาความ
ปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการ
ที่ส่งเสริมงานวิจัย 
เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัด
แสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting 
professor) 

 - ห้องสื่อและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ (2.1-2-04) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 - แปลงเกษตรผสมผสานเพ่ือการเรียนรู้  
อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาคาร
ปฏิบัติการอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการด้าน 
คหกรรม ห้องคอมพิวเตอร์ และห้อง Lab 
ปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2.1-2-05) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - ห้องปฏิบัติการสร้างงานสร้างสรรค์ทาง
นาฏศิลป์และงานดนตรี อาคารนาฏศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2.1-2-06) 
 - ห้องปฏิบัติการงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
อาคาร 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(2.1-2-07) 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ชั้น 4 คณะ
วิทยาการจัดการ (2.1-2-08) 
 - ห้องปฏิบัติการท่องเที่ ยวชั้น  1 คณะ
วิทยาการจัดการ (2.1-2-09) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2.1-2-10) 
2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัย 
 - สถาบันวิจัยและพัฒนาแหล่งค้นคว้า
ทางด้ าน งานวิ จั ย  โดยมี การจั ดทำ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนและอำนวย
ค ว าม ส ะ ด ว ก ใน ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล วิ จั ย          
(2.1-2-11) 
 - สถาบันวิจัยและพัฒนามีช่องทางในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ผ่ า น  Facebook Fanpage 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ ช ร บู ร ณ์ , Line Application ง า น วิ จั ย 
มรภ.พช. และเว็บบอร์ดคลินิกวิจัย  เพ่ือให้

2.1-2-04 ภาพถ่ายห้อง
สื่อและนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
2.1-2-05 ภาพถ่ายแปลง
เกษตรผสมผสานเพ่ือการ
เรียนรู้ อาคารปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาคาร
ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
ห้องปฏิบัติการด้าน      
คหกรรม ห้องคอมพิวเตอร์ 
และห้อง Lab ปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2.1-2-06 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการสร้างงาน
สร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์
และงานดนตรี  
อาคารนาฏศิลป์  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.1-2-07 ภาพถา่ย
ห้องปฏิบัติการงาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะ 
อาคาร 6  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.1-2-08 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการนิเทศ
ศาสตร์ ชั้น 4 คณะ
วิทยาการจัดการ 
2.1-2-09 ภาพถา่ย
หอ้งปฏิบัติการท่องเที่ยว
ชั้น 1 คณะวิทยาการ
จัดการ 
2.1-2-10 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการศูนย์
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
คำปรึกษาด้านงานวิจัยระหว่างผู้เชี่ยวชาญและ
นักวิจัย (2.1-2-12) 
 - ห้องสมุดและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยและวารสาร
ทางการวิจัย และเป็นฐานข้อมูลการการยืม-คืน 
เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (2.1-2-13) 
 - ห้องสมุดของคณะครุศาสตร์ (2.1-2-14) 
 - ห้องคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ (2.1-2-
15) 
 - ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2.1-2-16) 
 - ห้องสมุดของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (2.1-2-17) 
 - ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2.1-2-18) 
3) สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ 
 - สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี เพ่ือกำหนดสิทธิ์ และ
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือดาวน์โหลดเล่ม
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
       1) กลุ่มบุคคลทั่ วไป ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยจะปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลเล่มรายงาน
วิจัย โดยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียง 8 หน้า
แรกของเล่มรายงานวิจัยนั้น ๆ 
       2) กลุ่มสมาชิก โดยการสมัครสมาชิกกับ
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ซึ่งสามารถทำให้
เข้าถงึข้อมูลเล่มรายงานวิจัย ได้ทั้งหมด และจะ
มีข้อมูลของสมาชิกปรากฎเป็นลายน้ำภายใน
เล่มรายงานรายงานการวิจัย (2.1-2-19) 
 - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยและมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เวรยามเฝ้าระวังความปลอดภัย มีป้าย  

วิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2.1-2-11 ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย 
2.1-2-12 ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร/ให้
คำปรึกษา ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1-2-13 ภาพถ่าย
ห้องสมุดสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
2.1-2-14 ภาพถ่าย
หอ้งสมุดของคณะครุ
ศาสตร์ 
2.1-2-15 ภาพถ่ายห้อง
คอมพิวเตอร์ 
คณะครุศาสตร์ 
2.1-2-16 ภาพถา่ย
ห้องสมุดคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.1-2-17 ภาพถา่ย
หอ้งสมุดของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.1-2-18 ภาพถ่าย
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
2.1-2-19 สิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลเล่มรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ภายในระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
คำเตื อน  และคู่ มื อ ก าร ใช้ งาน เค รื่ อ งมื อ        
เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้งาน (2.1-2-20) 
4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ  
 - สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความ
วิ จั ย เ พ่ื อ ตี พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่  เมื่ อ วั น ที่  2 7 
พฤษภาคม  2562 ณ  ห้ องป ระชุ มสี ทอง       
(2.1-2-21) 
 - คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการร่วมกับ
เครือข่ายกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ  “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(2.1-2-22) 
 - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุ ต ส าห กรรม  ได้ จั ด โค รงก ารอบ รม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก าร  “เท ค นิ ค ก าร เขี ย น ข้ อ เส น อ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ” ณ อมรพันธ์วิลล่า
รีสอร์ท จังหวัดระยอง (2.1-2-23) 
 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดการความรู้
ในการวิจัยและการเขียนบทความสำหรับตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 
222 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(2.1-2-24) 
 - คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบวิจัยเชิง
บูรณาการเพ่ือเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก ณ 
ห้องประชุมชั้น  3  คณ ะวิทยาการจัดการ      
(2.1-2-25) 
 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
อาจารย์  เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (2.1-2-26) 
 

2.1-2-20 ภาพถ่ายระบบ
รักษาความปลอดภัยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.1-2-21 รายงานผลการ
ดำเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยในการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
2.1-2-22 โครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ   
“ครุศาสตร์ศึกษา” 
 ครั้งที่ 2 
2.1-2-23 รายงานผลการ
ดำเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคการ
เขียนข้อเสนอโครงการ 
วิจัยเชิงบูรณาการ” 
2.1-2-24 รายงานผลการ
ดำเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดการ
ความรูใ้นการวิจัยและการ
เขียนบทความสำหรับ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ
เพ่ือขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ 
2.1-2-25 รายงานผลการ
ดำเนินโครงการศักยภาพ
นักวิจัย เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยในรูปแบบ
วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ
เสนอต่อแหล่งทุนภายนอก 
2.1-2-26 รายงานผลการ
ดำเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด
กิจกรรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการแบบ 
Intensive Course ครัง้ที ่5 (2.1-2-27) 
5) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ ในวันที่ 
27 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นั กวิจั ยมี ความรู้ ความเข้ า ใจ ในการเขียน
บทความวิ จั ย เพ่ื อการตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และ
ผลักดันให้นักวิจัยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ 
ดร.สัญญา เคนาภูมิ เป็นวิทยากร (2.1-2-28) 

อาจารย ์เรื่อง การเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 
2.1-2-27 รายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรมการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการแบบ 
Intensive Course      
ครั้งที่ 5 
2.1-2-28 รายงานผลการ
ดำเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยในการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

  3 จดัสรรงบประมาณ
ของ สถาบัน เพ่ือ
เป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

     มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางใน
การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยประกอบด้วย
ค ณ บ ดี ทั้ ง  5  ค ณ ะ  ผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  แ ล ะ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
สังคมศาสตร์โดยทำหน้าที่  กำหนดนโยบาย  
วางแผน  บ ริห ารจั ดการ  ก ำกั บ  ติ ดต าม        
การดำเนิน งานวิจัย  รวมไปถึ งการจัดสรร
งบ ป ร ะ ม าณ ส นั บ ส นุ น ง าน วิ จั ย  ซึ่ ง ใน
ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มี การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

2.1-3-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง  การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน โดยผ่านการ
พิจารณาจาก
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 
2.1-3-02 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์เรื่อง  การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน โดยผ่านการ
พิจารณาจาก
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ประจำปี
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
ประเภทงบประมาณแผ่นดิน 

(2.1-3-01 ถึง 2.1-3-03) 
 

ประเภทงบประมาณเงินรายได้ 

(2.1-3-04 ถึง 2.1-3-06) 

ในระดับคณะได้มีการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้ของคณะเพ่ือใช้เป็นทุนอุดหนุนการวิจัย 
ดังนี้ 

 

 

 

 

ประเภททุน จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสรา้ง
องค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ 

60 
 

16,936,400 

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสรา้ง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

2 1,081,800 

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3 952,700 

ประเภททุน จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการวิจัย
สนับสนุนการขอ
ผลงานทาง
วิชาการ 

61 2,500,000 

การวิจัยสนับสนุน
นักวิจัยรุ่นใหม ่

8 100,000 

วิจัยสถาบัน 14 100,000 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ  
2.1-3-03 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์เรื่อง  การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน โดยผ่านการ
พิจารณาจาก
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
2.1-3-04 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง  การ
พิจารณาอนุมัติทุนวิจัย
ประเภทโครงการวิจัย
สนับสนุนการขอผลงาน
ทางวิชาการ งบประมาณ
เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1-3-05 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่องการ
พิจารณาอนุมัติทุนวิจัย
สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1-3-06 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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(2.1-3-07 ถึง 2.1-3-10) 

คณะ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

คณะครุศาสตร ์ 5 30,000 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

10 100,000 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

9 108,000 

คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

5 100,000 

เพชรบูรณ์ เรื่องการ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัยสถาบัน 
งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1-3-07  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภทการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
2.1-3-08  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประเภททั่วไป ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1-3-09  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุน
สนับสนุนงานวิจัยภายใน
คณะวิทยาการจัดการ 
ประเภททัว่ไปประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1-3-10  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์เรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 
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 พ.ศ. 2562 

  4 จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ใน
การประชุม
วิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

     มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ เพ ชรบู รณ์ โด ย
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตี พิมพ์ ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ  และการขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา โดย
งบ ป ระม าณ ก อ งทุ น ส นั บ สนุ น ก ารวิ จั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ได้มาจาก
ทุนอุดหนุนงานวิจัยวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
จำนวน 5% (2.1-4-01) 
     มีการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือใช้เป็นกลไก
และหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณในการ
สนั บ ส นุ น ก าร เผ ย แพ ร่ ผ ล งาน วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย (2.1-4-02) 
     นักวิจัยสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุน
ได้ตามขั้นตอนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กำหนด โดยการ
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนมีการบริหารจัดการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (2.1-4-03 ถึง 2.1-4-04) 
     ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 
2561 – กันยายน 2562) คณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา จำนวนทั้งสิ้น 457,376 
บาท (2.1-4-05) สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

2.1-4-01  ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย กองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2551 
2.1-4-02  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พ.ศ. 2561 
2.1-4-03  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ที่ 962/2560  
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
2.1-4-04  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ท่ี 2441/2560  
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
2.1-4-05  สรุปผลการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย  
จากเงินกองทุนอุดหนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายการ 
จำนวน 
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตีพมิพเ์ผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ
และนานาชาต ิ

32 319,000 

นำเสนอผลงานวิจยั
ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิ

11 120,376 

ค่าตอบแทนตีพิมพ์
เผยแพร่ในรายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุม 

6 14,000 

ผลงานด้าน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ได้รับการ
จดสิทธิบัตรหรืออนุ
สทิธิบัตรใน
ประเทศและ
ตา่งประเทศ 

1 4,000 

 

ค่าน้ำหนัก 
จำนวน 
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

0.20 9 44,326 
0.40 4 94,050 
0.60 7 42,000 
0.80 14 112,000 
1.00 11 165,000 

 
     การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและระดับนานาชาติ มีจำนวน 32 
เรื่อง ดังนี้ 
     1) อาจารย์ดร.ธีรภัทร  กจิจารักษ์ 
เรื่ อ ง  Quality of Work Life of Officers in 
Local Administrative Organizations in 
Khao Kho District, Thailand 
วารสาร PSAKU International Journal of 
Interdisciplinary Research 
Vol.7 No.2 July - December 2018 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ SSRN) 
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ISSN : 2286-959X 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 15,000 บาท 
     2) ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.กฤษติญ า      
มูลศรี  เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอรท์ 
วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา 
ปีที ่7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ SSRN) 
ISSN : 2286-7252 
ได้รับเงนิสนับสนุนจำนวน 15,000 บาท 
     3 ) ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .กมลฉั ตร    
กล่อมอ่ิม  เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกบูรณา
การศาสตร์พระราชากับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและ
ทักษะการเรียนรู้ เป็นทีม สำหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัย 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1)  
ISSN : 0857-1511 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 
     4) อาจารย์ ดร.นุชจร ี สิงห์พันธ์ 
เรื่อง ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ด
ฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ยวารสารเกษตร
พระจอมเกล้าปีที่  36 ฉบับที่  3 กันยายน - 
ธันวาคม 2561 (อยู่ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1) 
ISSN : 0857-0108 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 
     5) อาจารย์ขวัญจิตต์  อนุกูลวัฒนา 
เรื่อง ผลของการแปรรูป การเก็บรักษา และ
ก า ร ให้ ค ว า ม ร้ อ น ซ้ ำ ต่ อ ป ริ ม า ณ แ ล ะ
ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของข้าว
พร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ต 
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561 
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(อยู่ฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1) 
ISSN : 0125-278X 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 
     6) อาจารย์ขวัญจิตต์  อนุกูลวัฒนา 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวจากข้าว
เหนียวดำ (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ลืมผัว 
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 46 ฉบบัที ่3 
กรกฎาคม - กันยายน 2561 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 
ISSN : 2586-9531 ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 
8,000 บาท 
     7) อาจารย์อาทิตย์  หู้เต็ม 
เรื่อง Evaluation of Specific Heat 
Capacity and Entropy of Particle Bound 
Harmonics Oscillator Cosine Asymmetric 
Potential by Partition Function 
วารสาร Applied Mechanics and Materials 
Vol.886 pp.194-200 
Online : 4 Jan 2019 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scimago) 
ISSN : 1660-9336 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 15,000 บาท 
     8) อาจารย์อาทิตย์  หู้เต็ม 
เ รื่ อ ง  Theory Mathematics and Physics 
Model fitting of Kinematic Parameter for 
Usain Bolt 100 Metres Sprint at Beijing 
Plympic Games 2008 
วารสาร Applied Mechanics and Materials 
Vol.886 pp.201-205 
Online : 4 Jan 2019 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scimago) 
ISSN : 1662-7482 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 15,000 บาท 
     9) อาจารย์อาทิตย์  หู้เต็ม 
เรื่อง Determine the specific heat 
capacity, the entropy, and the standard 
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deviation of particle vibration bound-
state under the anharmonic oscillator 
asymmetric potential by partition 
function method 
วารสาร Applied Mechanics and Materials 
Vol.886 pp.206-212 
Online : 4 Jan 2019 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scimago) 
ISSN : 1660-9336 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 15,000 บาท 
     10) อาจารย์กัญญ์กุลณัช  พีรชาอัครชัย 
เรื่อง การใช้อินโฟกราฟิกในการนำเสนอข้อมูล
ยุคดิจิทัลคอนเทนต์ ด้วยโปรแกรม Piktochart 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
ปีที ่12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 
ISSN : 1905-9590 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 
     11) อาจารย์วรางคณา  ภู่ศิริภิญโญ 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาชีพครูสาขา
ภาษาอังกฤษสู่ชุมชน 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 10 ฉบับที ่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 
ISSN : 1906-7062 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 6,000 บาท 
     12) อาจารย์สุรเชษฐ  เอ่ียมสำอาง 
เรื่ อง การประเมินความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของข้าว โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล 
SSR  วารสารแก่นเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีที ่47 ฉบบัพิเศษ 1 (2562) 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
ISSN : 0125-0485 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 
     13) อาจารย์ ดร.เกรียงไกร  ทิมศร 
เรื่อง Inkjet printing of room-temperature 
gas sensors for identification of formalin 
contamination in squids 
วารสาร Journal of Materials Science: 
Meterials in Electronics 
Online : 23 January 2019 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Web of 
Knowledge) 
ISSN : ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 15,000 บาท 
     14) อาจารย์รุจิรา  คุ้มทรัพย์ 
เรื่อง Extraction and Determination of 
Anthraquinone from Herbal Plant as 
Bird Repllent 
วารสาร Science & Technology Asia 
Vol.24 No.1 January - March 2019 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus) 
ISSN : 2586-900, ISSN : 2586-9027 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 15,000 บาท 
     15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษติญา     
มูลศรี 
เรื่อง The Elements of Causal Factors 
Affecting Customer's Satisfaction at 
Hotels and Resorts 
วารสาร PSAKU International Journal of 
Interdisciplinary Research 
Vol.8 No.1 January - June 2019 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Ingenta Connect) 
ISSN : 2286-959X 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 15,000 บาท 
     16) อาจารย์ ดร.ศศิกานต์  ปานปราณี
เจริญ 
เรื่อง Analysis of Chemical Properties 
and Gamma - Oryzanol Content in 
Luem Pua Rice Bran Oil (Oryza sativa L.) 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
วารสาร Science & Technology Asia 
Vol.24 No.2 April - June 2019 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus) 
ISSN : 2586-900, ISSN : 2586-9027 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 15,000 บาท 
     17) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์      
คุ้มทรัพย์ 
เรื่อง Using Circular Open Field 
Thigmotaxis to Test Fermented Plant 
Extracts as Rat Repellents 
วารสาร Online Journal of Biological 
Sciences Vol.19 No.2 pp.98-103 
Accepted : 23 April 2019 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Web of Science) 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 15,000 บาท 
     18) อาจารย์นันทวัน  พวัพัน 
เรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา
ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักศึกษาคร ู
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ
บั ณ ฑิ ต ศึ กษ า ) ส าข ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 
(อยู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุม่ที ่1) 
ISSN : 2286-7910 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 
     19) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีนุช  เอลลิส 
เรื่อง แบบจำลองสำหรับคำนวณค่ารังสีรวมของ
ดวงอาทิตย์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสำหรับ
จังหวัดเพชรบูรณ์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 
(อยู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มท่ี 1) 
ISSN : 1906-5981  
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 
     20) ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.กมลฉัตร  
กลอ่มอ่ิม 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

78 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา
บูรณาการศาสตร์พระราชาสำหรับครูระดับชั้น
ประถมศึกษา 
วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn 
University Humanities, Social Sciences 
and Arts 
ปีที่ 12 ฉบบัที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 
(อยู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มท่ี 1) 
ISSN : 1906-3431 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 
     21) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.กมลฉัตร  
กล่อมอ่ิม 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการศาสตร์
พระราชาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา
และทักษะการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์ 
วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn 
University Humanities, Social Sciences 
and Arts 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 
(อยู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุม่ที ่1) 
ISSN : 1906-3431 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 
     22) อาจารย์น้ำฝน  เบ้าทองคำ 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำประปา ชุมชนสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ปีที่ 11 ฉบับที ่3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 
(อยู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มท่ี 1) 
ISSN : 2408-1752 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 
     23) อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ ์
เรื่อง การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยห่อ
และมัดลูกประคบสมุนไพร 
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 
(อยู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มท่ี 1) 
ISSN : 1906-5337 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 
     24) อาจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ 
เรื่อง คุณสมบัติทางเคมีและกระบวนการหมัก
เอทานอลจากมันพ้ืนเมืองสกุล Dioscorea sp. 
วารสารวิจัยราชภฏัพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 
(อยู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มท่ี 1) 
ISSN : 1905-4963 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 
     25) อาจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ 
เรื่อง ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโต
และการพัฒนาของกล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ
และผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตใน
สภาพธรรมชาติ 
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนาย 2562 
(อยู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มท่ี 1) 
ISSN : 0857-0108 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 
     26) อาจารย์กริชชัย  ขาวจ้อย 
เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจ 
ของผู้บริโภคด้านการเลือกทำเลที่ตั้งของตลาด
สด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ : 
กรณศีึกษาตลาดไทยพัฒนาท่าพล ตลาด
เทศบาล2 และตลาดเทศบาล3 
วารสารมังรายสาร (ชื่อเดิม Journal of 
Perspectives on Development Policy in 
the Greater Mekong Region, Chiang Rai 
Rajabhat University, ISSN : 2286-9247) 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
(อยู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 2) 
ISSN : 2672-9113 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 6,000 บาท 
     27) อาจารย์ ดร.ธีรภัทร  กิจจารักษ์ 
เรื่อง การส่งเสริมการประกอบอาชีอิสระให้กับ 
ผู้พกิารสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์ : 
การประสานและการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 
(อยู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มท่ี 2) 
ISSN : 2351-0374 
ได้รับเงนิสนับสนุนจำนวน 6,000 บาท 
     28) อาจารย์ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์ 
เรื่อง กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ โอกาสและกลยุทธ์ 
ในยุคประเทศไทย 4.0 
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 
(อยู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุม่ที ่2) 
ISSN : 0859-8185 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 6,000 บาท 
     29) อาจารย์จิตรนันท์  ศรีเจริญ 
เรื่อง แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 
แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปในจังหวัดเพชรบูรณ์
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 
วารสารวิชาการ โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 
ปีที ่5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 
(อยู่ฐานข้อมลูระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 2) 
ISSN : 2586-9957 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 6,000 บาท 
     30) อาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ 
เรื่อง แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว 7 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
เมนูอาหารที่ต้องชิมในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริง 
วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 
(อยู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มท่ี 2) 
ISSN : 1906-9553 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 6,000 บาท 
     31) อาจารย์ฐิณาภัณฑ์  นิธิยุวิทย์ 
เรื่อง แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว 6 ของ
ที่ระลึกที่ต้องซื้อในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริง 
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 
(อยู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มท่ี 2) 
ISSN : 2539-5866 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 6,000 บาท 
     32) อาจารย์สุรเชษฐ  เอ่ียมสำอาง 
เรื่อง Chromosomal characteristics of 
Taolor's stream frog (Limnonectes 
taylori) (Amphibia, Anura) from Thailand 
วารสาร The Nucleus 
Published Online : 14 August 2019 
(อยู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus) 
ISSN : 0859-8185 
ไดร้บัเงินสนับสนุนจำนวน 6,000 บาท 
 
     การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของการ
นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้ 
     1) อาจารย์วาสนา  วงศ์ษา 
เรื่อง สายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเตือน
ภัยผู้บกพร่องทางการไดย้ิน 
การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

82 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
ประจำปี 2561  วันที่ 16 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต  
ร่มเกล้า กรุงเทพ 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 1,500 บาท 
     2) อาจารย์ฤทัยทิพย์  รัตนพนัธ์ 
เรื่อง การออกแบบลวดลายผ้าเพ่ือต่อยอด
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้อมูลท้องถิ่น
วัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 
วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ไดร้บัเงินสนับสนุนจำนวน 3,104 บาท 
     3) อาจารย์การันต์  ผึ่งบรรหาร 
เรื่อง การปลูกและการให้น้ำที่ต่างกันต่อการ
เจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว 
กข61 การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 6 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 2,224 บาท 
     4) อาจารย์ดวงจันทร์  สีหาราช 
เรื่อง การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
เพ่ือการเรียนรู้ผักพ้ืนบ้าน 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 15 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ 
2019-1  วันที่ 8 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 4,424 บาท 
     5) อาจารย์ ดร.อาทิตยา  ขาวพราย 
เรื่อง Development of The Instructional 
Activities for Enhancing Student 
Teachers' Ability in Developing 
Instructional Innovation Focusing on 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
Local-Related Content by Using Lesson 
Study Approach 
การประชุมวิชาการ International 
Conference on New Horizons in 
Education 3 - 5 July 2019 
ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 40,000 บาท 
     6) อาจารย์จีรพรรณ  พรหมประเสริฐ 
เรื่อง The Effects of Accent Familiarity on 
English Listening Comprehension of 
Freshman Students Studying English 
Business at Phetchabun Rajabhat 
University 
การประชุมวิชาการ 2019 5th International 
Conference on Education and Training 
Technologies 
27 - 29 May 2019 
ณ กุรงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 40,000 บาท 
     7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ  โพนแก้ว 
เรื่อง การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับประมาณ
ค่าเฉลี่ยประชากร ภายใต้การสุ่มตัวอย่างแบบ
ใช้ความน่าจะเปน็ในการเลือกไม่เท่ากัน กรณีที่
สัดส่วนตัวอย่างมขีนาดเล็ก 
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 4,742 บาท 
     8) อาจารย์นฤมล  วันน้อย 
เรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการพลังงาน
ไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟถนนเพ่ือลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าบนพ้ืนฐานความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 7,472 บาท 
     9) อาจารย์ชุติมา  อ่ำทอง 
เรื่อง การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การขายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอปใน
จังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือรองรับเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก-ภาคตะวันตกของ
อาเซียน  การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 "ความท้าทาย
ของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21" 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย ์
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3,825 บาท 
     10) อาจารย์วันวิสาข์  หมื่นจง  
เรื่อง The Development of English for 
Selling Product Pocket Book for OTOP 
Entrepreneurs in Phetchabun Province 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 "ความท้าทายของ
อุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21" 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 6,050 บาท 
 
     11) อาจารย์รัชนีวรรณ  ประยงค์กุล 
เรื่อง กลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต้อนรับของสถานประกอบการประเภท
อุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจ
ต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ : 
กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ ์
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 "ความท้าทายของ
อุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
บัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21" 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 7,035 บาท 
 
     ค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 6 เรื่อง 
ดังนี้ 
     1) อาจารย์ สิบโท.ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม 
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบัติ งานราชการฝ่ายกองช่าง ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์  ในการ
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 2,000 บาท 
     2) อาจารย์วาสนา  วงศ์ษา 
เรื่อง สายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเตือน
ภัยผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2561 วันที่ 16 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต       
ร่มเกล้า กรุงเทพ 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 2,000 บาท 
     3) อาจารย์การันต์  ผึ่งบรรหาร 
เรื่อง การปลูกและการให้น้ำที่ต่างกันต่อการ
เจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว 
กข61  การประชุมวิชาการเกษตรพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 6 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง กรงุเทพฯ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 2,000 บาท 
     4) อาจารย์ชุติมา  อ่ำทอง 
เรื่อง การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การขายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอปใน
จังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือรองรับเส้นทางระเบียบ
เศรษฐกิจภาคตะวันออก-ภาคตะวันตกของ
อาเซียน   การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 2,000 บาท 
     5) อาจารย์รัชนีวรรณ  ประยงค์กลุ 
เรื่อง กลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต้อนรับของสถานประกอบการประเภท
อุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจ
ต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ: 
กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที ่3 พ.ศ. 2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 2,000 บาท 
     6) อาจารย์วันวิสาข ์ หมื่นจง 
เรื่อง The Development of English for 
Selling Product Pocket Book for OTOP 
Entrepreneurs in Phetchabun Province 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 4,000 บาท 
 
     ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการ
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในประเทศและ
ต่างประเทศ มีจำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
     1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ชุดคัดขนาดละมุด
แบบเพลาหมุนวางคู่ เลขที่อนุสิทธิบัตร 13804 
ออกให้ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
หมดอายุ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 4,000 บาท 

  5 มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและ
กำลังใจตลอดจน
ยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

     มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ เพ ชรบู รณ์ โด ย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย  มีการสร้างขวัญและ
กำลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดีเด่น ดังนี้ 
     1 ) จั ดสรรงบประมาณ เพ่ื อสนั บ สนุ น
ทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่        
ที่จัดทำข้อเสนอโครงการและผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย จำนวน      
8 โครงการ (2.1-5-01) 
     2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ ในวันที่ 
27 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นั กวิจั ยมี ความรู้ ความเข้ า ใจ ในการเขียน
บทความวิ จั ย เพ่ื อการตี พิ ม พ์ เผ ยแพร่ ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และ
ผลักดันให้นักวิจัยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ (2.1-5-02 ถึง 2.1-5-03) และมี
คณาจารย์จากคณะต่าง ๆ และบุคคลผู้สนใจ 
เข้าร่วมดังนี้  
     (1 ) คณ ะ เท ค โน โลยี ก าร เก ษ ตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 คน 
     (2 ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จำนวน 5 คน 
     (3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จำนวน 14 คน 
     (4) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 คน 
     (5) คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 คน 
     (6) บุคคลผู้สนใจจากภายนอก จำนวน     
2 คน 
     การประเมินผลสำเร็จของโครงการ นักวิจัย
ได้ผ่านการอบรม จำนวนทั้ งสิ้น 28 คน มี
นักวิจัยจำนวน 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

2.1-5-01  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัยสนับสนุนนักวิจัย
รุ่นใหม่ งบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
2.1-5-02  รายงาน
สรุปผลโครงการการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ 
2.1-5-03  ผลสำเร็จของ
โครงการการเขยีน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
14.29 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (2.1-5-04) ดังนี้ 
     (1) อาจารย์ ดร. แก้วตา  ผิวพรรณ และ 
อาจารย์ ดร. เจน  จันทรสุภาเสน 
(ทำบทความร่วมกัน)  
         - อิทธิพลของพฤติกรรมผู้ประกอบการ 
ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถ
ทางนวัตกรรมที่มีผลต่อผลการดำเนินงานทาง
ธุรกิจ ข้อมูล เชิงประจักษ์จากโครงการร้านค้า
ธงฟ้าประชารัฐ 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
     (2) อาจารย์กัญญ์กุลณัช  พีรชาอัครชัย 
         - การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้าน
ขมวด 
วารสารศรีวนาลัยวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     (3) อาจารย์อโณทัย  พลเยี่ยม  เพชรแสง 
         - การพัฒนาทักษะผู้นำกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษา 
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
         - Development of English Camp 
Leader Training Program for Primary 
School Teacher 
ว า ร ส า ร  Language Teaching Research 
หน่วยงาน SAGE Publication, UK 
     3) มีการสร้างขวัญและกำลั งใจให้กับ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือเชิดชู เกียรติ
นักวิจัยดี เด่น  และเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่นักวิจัย ให้สามารถผลิตผลงาน
ออกมาได้อย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม 
(2.1-5-04) ในโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 แบ่งรางวัลเป็น 2 
ประเภท ๆ ละ 5 รางวัล ดังนี้ 
     (1 ) รางวั ล เชิ ดชู เกี ย รติ นั ก วิ จั ย ดี เด่ น 

2.1-5-04  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง รางวัล
เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ. 2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
         - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ได้แก่   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์  คุ้มทรัพย์ 
         - คณ ะเทคโนโลยี  การเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้แก่  อาจารย์ ดร. 
นุชจรี  สิงห์พันธ์ 
         - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้แก่  อาจารย์ ดร. กนิฐา  แสงกระจ่าง 
         - คณะวิทยาการจัดการ  ได้แก่  อาจารย์ 
ดร.   อำพล  ชะโยมชัย 
         - ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  ไ ด้ แ ก่  ร อ ง
ศาสตราจารย์ ดร. สรวงพร  กุศลส่ง 
     (2) รางวัล เชิดชู เกียรตินักวิจัยระดับดี  
ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
         - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ได้แก ่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พณณา  ตั้งวรรณวิทย์ 
         - คณ ะเทคโนโลยี  การเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้แก่  อาจารย์ว่าที่
ร้อยตรีศกัดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ 
         - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้แก่   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐิกุล  แก้วงาม 
         - คณะวิทยาการจัดการ  ได้แก่  อาจารย์    
ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์ 
         - คณ ะครุศาสตร์   ได้ แก่  อาจารย์     
นันทวัน  พัวพัน 

  6 มีระบบและกลไก
เพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่
นำไปใช้ประโยชน์
และดำเนินการ
ตามระบบที่
กำหนด 

   มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ เพ ช รบู รณ์ โด ย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกเพ่ือ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีน่ำไปใช้ประโยชน์  
ดังนี้  
 1. มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 
2554 เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
รกัษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักศึกษา และ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
คณะ ในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย 
หรือทำธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัย โดยเป็น
หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
(2.1-6-01) 
 2. มีระบบคุ้มครองของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ (2.1-6-02) 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพ่ือทำหน้าที่วางแนวทางขั้นตอน
การคุ้ ม ค รองสิ ท ธิ์ ข อ งงาน วิ จั ย ห รื อ งาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
(2.1-6-03) 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินตามระบบ
การคุ้ ม ค รองสิ ท ธิ์ ข อ งงาน วิ จั ย ห รื อ งาน
สร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ 6 ขั้นตอน ดังนี้  
 1) วางแนวทาง ขั้นตอนการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขั้นตอนการ
ขอรับบริการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี
ขั้นตอนการขอรับบริการยื่นจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพ่ือให้บริการแก่ผู้ วิจัย  ผู้ประดิษฐ์
สร้างสรรค์ผลงานที่มีความประสงค์ขอจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา (2.1-6-04)  
 2) จัดทำเอกสารเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิ์ 
ดังนี้ 
 - แบบฟอร์มขอรับบริการจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา ทสป.01 (2.1-6-05) 
 - แบบฟอร์มเปิดเผยการประดิษฐ์และแสดง
ความจำนงให้จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนสุิทธิบัตร 
ทสป.02 (2.1-6-06) 
 - แบบฟอร์มหนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (2.1-6-07) 
 3) สนับสนุน ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการสนับสนุน 
ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ ดังนี้ 
  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2561 ในข้อ 13 เพ่ือ

2.1-6-01 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย การ
จัดการทรพัย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ. 2554 
2.1-6-02 Flow chart 
ระบบการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้
ประโยชน์ 
2.1-6-03 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์ที่ 1821/2558 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1-6-04 Flow chat 
ขั้นตอนการขอรับบริการ
ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1-6-05 แบบฟอร์ม
ขอรับบริการจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทสป.01 
2.1-6-06 แบบฟอร์ม
เปิดเผยการประดิษฐ์และ
แสดงความจำนงให้จด
ทะเบียนสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร ทสป.02 
2.1-6-07 แบบฟอร์ม
หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
ขอรับสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
สนับสนุนให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือ
นำไปสู่การดำเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  ฯลฯ 
(2.1-6-08)  
  - ดำเนินการขอรับการยกเว้นเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
(2.1-6-09) 
  - จัดทำเล่มคู่มือการขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ. 2558 (2.1-6-10) 
 - จั ด ท ำ เอ ก ส า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์              
งานทรพัย์สินทางปญัญา (2.1-6-11) 
 - จัดโครงการนิทรรศการงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพ่ือสร้างความตระหนักในความสำคัญ
ขอการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และ
รวมรวบผลงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคุ้ม
สิทธิ์ ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562  
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผู้เข้า
เยี่ยมนิทรรศการ จำนวน 400 คน (2.1-6-12) 
เพ่ือสนับสนุน ส่ งเสริมให้อาจารย์  นักวิจั ย 
นักศึกษา ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในงานวิจัย
และงานสรา้งสรรค์ 
 4 ) ดำเนินการขอรับการคุ้มครองสิทธิ์   
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการขอรับการ
คุ้มครองสิทธิ์ ตามขั้นตอนการขอรับบริการยื่น
จดทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้บริการแก่ผู้วิจัย 
ผู้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานที่มีความประสงค์
ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน     
3 ราย 4 ผลงาน 
 1. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 
ขอจดทรัพย์ทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร 
วันรับคำขอ 11 พ.ค . 2561  เลขที่ คำขอ 
1803001106 
วั น รั บ ค ำข อ  20  ส .ค . 6 1   เล ข ที่ ค ำข อ 
1803001861 (2.1-6-13) 
 2. อาจารย์สุวิมล เทียกทุม ขอจดทรัพย์สิน

2.1-6-08 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการ
จา่ยเงินกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พ.ศ. 2561 
2.1-6-09 หนังสือ ที่ พณ 
0702/560 เรื่อง การ
ขอรับการยกเว้นเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสำหรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
2.1-6-10 เล่มคู่มือการขอ
จดทรัพยส์ินทางปัญญา 
พ.ศ. 2558  
2.1-06-11 เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 
2.1-6-12 บันทึกอนุมัติ
โครงการจัดนิทรรศการ
ทรัพย์ทางปัญญา 
2.1-6-13 คำขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1803001106  
คำขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรเลขท่ีคำขอ 
1803001861 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
ทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร วันรับคำขอ 
14 ก.พ. 2562เลขที่คำขอ 1903000409  
(2.1-6-14) 
 3. อาจารย์อลิสณา อนันตะอาด  ขอจด
ทรัพย์ 
สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ วันรับคำขอ 9 
ก.ค. 2562 (2.1-6-15) 
 5) รวบรวมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้ รับการคุ้มครองสิทธิ์  ของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์  ทั้ งหมด  2 ประเภท  3 
ผลงาน ได้แก่ 
   1.ประเภทอนุสิทธิบัตร    
  - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9250 แผ่นเกราะกัน
กระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์  ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแตง่ (2.1-6-16) 
  - เลขที่ อนุ สิทธิบั ตร 9799 ชุดตัดแป้ ง      
ทำขนมผิงลงถาด ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง (2.1-6-17) 
 - เลขที่อนุสิทธิบัตร 13804 ชุดคัดขนาด
ละมุ ด แบ บ เพ ราห มุ น ว างคู่   ข อ งผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง (2.1-6-18) 
 2. ประเภทลิขสิทธิ์  ได้แก่  ตามคำขอแจ้ง
ข้ อ มู ล ลิ ข สิ ท ธิ์ เล ขที่  3 53184  ป ระ เภ ท
ศิลปกรรม ชื่อผลงาน ลวดลายผ้าจากข้อมูล
ท้องถิ่นวัฒนธรรมจังหวัด เพชรบู รณ์  ของ
อาจารย์ ฤทัยทิพย์  รัตน์พันธ์ (2.1-6-19) 
 6. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครอง
สิ ท ธิ์ เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://research.pcru.ac.th (2.1-6-20) 
 - จัดโครงการนิทรรศการงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพ่ือสร้างความตระหนักในความสำคัญ
ขอการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และ
รวมรวบผลงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคุ้ม

2.1-6-14 คำขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1903000409 
2.1-6-15 คำขอแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์วันรับคำขอ 9 ก.ค. 
2562  
2.1-6-16 เลขท่ีอนุ
สิทธิบัตร 9250 แผ่น
เกราะกันกระสุนจากวัสดุ
คาร์บอนไฟเบอร์ ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 
2.1-6-17 เลขที่อนุ
สิทธิบัตร 9799 ชุดตัดแป้ง
ทำขนมผิงลงถาด ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 
2.1-6-18 - เลขที่อนุ
สิทธิบัตร 13804 ชุดคัด
ขนาดละมุดแบบเพราหมุน
วางคู่  ของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์      
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
2.1-6-19 ประเภทลิขสิทธิ์  
ได้แก่  ตามคำขอแจ้ง
ข้อมลูลิขสิทธิ์เลขที่ 
353184 ประเภท
ศิลปกรรม ชื่อผลงาน 
ลวดลายผ้าจากข้อมูล
ท้องถิ่นวัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์ ของอาจารย์ 
ฤทัยทิพย์ รัตน์พันธ์ 
2.1-6-20 
http://research.pcru. 
ac.th 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 
สิทธิ์ ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562   
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผู้เข้า
เยี่ยมนิทรรศการ จำนวน 400 คน โดยเผยแพร่
ข่าวสารช่องทาง Facebook สถาบันวิจัยและ
พัฒ นา มหาวิท ยาลั ย ร าชภั ฏ เพชรบู รณ์  
https://www.facebook.com/researchpcr
u/?ref=bookmarks  (2.1-6-21) 

2.1-6.21 รูปภาพ
โครงการจัดนิทรรศการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้
ที2่.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ขอ้  6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบง่ชี้
ที2่.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2) 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี   ปัจจัยนำเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

สูตรการคํานวณ 
 
 คะแนนที่ได้ =    
 

 

ผลการดำเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ

ประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและ
หน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

 

ลำดับ คณะ 

จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ 

จำนวน
อาจารย์
ประจำ

ทั้งหมดและ
นักวิจัย 

(ไม่นบัผู้ลา
ศึกษา 

ต่อเต็มเวลา) 

จำนวนเงิน
เฉลี่ยต่อคน 

(บาท) 
ผลลัพธ ์ คะแนน 

ภายใน ภายนอก รวม 

1 

เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(กลุ่ม
วิทย์) 

5,455,500 120,000 5,575,500 52 107,221.15 8.94 

5 

 

เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(กลุ่ม
มนุษย์) 

420,000 - 420,000 5 84,000 16.80 

2 
วิทยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลย ี 8,225,100 - 8,225,100 58 14,1812.07 11.82 5 

3 ครุศาสตร์ 1,383,700 - 1,383,700 45 30,748.89 6.15 5 

4 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ 2,940,700 - 2,940,700 74 39,739.19 7.95 5 

5 วิทยาการจัดการ 3,483,900 150,000 3,633,900 60 60,565 12.11 5 

คะแนนที่ได ้  5 

 
ผลรวมของผลการประเมนิเงินสนับสนุนงานวิจยัของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  

จำนวนคณะและหนว่ยงานวิจยัทั้งหมดของสถาบัน  
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คะแนนทีไ่ด้ =  
 
คะแนนที่ได้ =    5 
 

 
 
 
 

 

เอกสาร/หลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  

2.2-0-01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของ
ประเทศ  

2.2-0-02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  

2.2-0-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.2-0-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยประเภท
โครงการวิจัยสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.2-0-05 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัย
รุ่นใหม่ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.2-0-06 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย
สถาบัน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.2-0-07 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.2-0-08 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.2-0-09 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะ
วิทยาการจัดการ ประเภททั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.2-0-10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(5+5+5+5+5) = 25 
        5             5 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
2.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

3.51 
คะแนน 

5 คะแนน 5  คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
2.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

3.51 
คะแนน 

5 คะแนน 5  คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3    ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (สกอ. 2.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ

นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่
กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่
กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่
กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 

คะแนนทีไ่ด้ =   

 
ผลการดำเนินงาน : 

ในรอบปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 183 เรื่อง  สรุปได้ดังนี้ 

 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  

จาํนวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบนัน  
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
1 การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มี

ข้อมูลสญูหายที่เกดิจากการไมต่อบเฉพาะ
บางคำถาม 

ชูเกียรติ  โพนแก้ว การประชุมทางวิชาการระดับชาต ิพะเยา
วิจัย ครั้งท่ี 7 วันท่ี25 - 26 มกราคม 2561  
ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 

0.20 

2 การนำไฟฟ้าและความจุไฟฟ้าของเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสยี้อมไวแสง 

ศานิตย์  สุวรรณวงศ ์
อาทิตย์  หู้เต็ม 
กาญจน์  คุ้มทรัพย ์
สุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์  
ครั้งท่ี 5  วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

3 การสกัดโดยใช้คลื่นเสยีงความถีสู่งเพื่อการ
วิเคราะห์แคลเซียมในถั่วดาวอินคา โดย
เทคนิคเฟรมอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชันสเปกโทรสโกป ี

เสาวภา  ชูมณี   
วิไลพร  ปองเพียร   
ศศิกานต์  ปานปราณีเจริญ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์  
ครั้งท่ี 5  วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

4 การเปรยีบเทียบวิธีการสกัด การวเิคราะห์
หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสาร
ต้านอนุมลูอสิระ จากเปลือกหุม้เมล็ด
มะขาม 

ชนากานต์  วิญญกุล 
วิไลพร  ปองเพียร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์  
ครั้งที่ 5  วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

5 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักชีวมวล พิมพ์ชนก  โพธิ์ทอง 
ตรีนุช  เอลลสิ 
ฉลาด  ยืนยาว 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์  
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

6 การตรวจผลึกแคลเซียมออกซาเลตและ
ปริมาณแคลเซียมออกซาเลต ในพืชผักบาง
ชนิดในจังหวัดเพชรบูรณ ์

กาญจนาพร  จันชาวนา  
ศศิธร  ธรรมรังค์  
สุรางรตัน์  พันแสง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์  
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบรูณ ์

0.20 

7 ระบาดวิทยาของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเม
ตาเซอร์คาเรยีในปูนา ในอำเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

ทัศริน  บุญอ้อย  
นลธวัช  แก่นไทย  
พวงผกา  แก้วกรม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งที ่5 วันท่ี 8 - 9 
มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแกว้ ฮิลล์  
รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

0.20 

8 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการ
บริหารร่างกายแบบมณีเวช เพื่อลดการปวด
หลังในนักศึกษา 

เพชรธยา  แป้นวงษา 
กมล  อยู่สุข 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "บูรณาการภูมปิัญญาสู่
นวัตกรรมสรา้งสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน" วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิ

0.20 

9 กระดาษวัด pH แบบยูนเิวอร์ซัล จากพืช
ธรรมชาต ิ

ณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ  
ศศิธร  แท่นทอง  

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 "บูรณาการภูมปิัญญาสู่

0.20 
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ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
กาญจน์  คุ้มทรัพย ์ นวัตกรรมสรา้งสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อยา่งยั่งยนื" วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิ

10 ศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่พ้ืนท่ี
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตที่ 
2 พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2560 

นฤมล  จันทร์มา การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "บูรณาการภูมปิัญญาสู่
นวัตกรรมสรา้งสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน" วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิ

0.20 

11 ตัวประมาณคา่แบบช่วงสำหรับการ
ประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณทีี่มีข้อมูล
สูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบาง
คำถาม 

ชูเกียรต ิ โพนแก้ว การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 "บูรณาการภูมปิัญญาสู่
นวัตกรรมสรา้งสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน" วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิ

0.20 

12 การเปรยีบเทียบช่วงความเช่ือมั่นสำหรับ
ค่าเฉลี่ยประชากร กรณีทีม่ีข้อมูลสูญหายที่
เกิดจากการไมต่อบเฉพาะบางคำถาม 
ภายใต้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะ
เป็นในการเลือกไมเ่ท่ากัน และไม่ใส่คืน 

ชูเกียรติ  โพนแก้ว การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3  
วันท่ี 30 สิงหาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา จังหวัดชลบุร ี

0.20 

13 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและปจัจัยทาง
กายภาพของแหล่งอาศัยของปูน้ำ 
Indochinamonbhumibol ในพื้นที่
จังหวัดเลย 

พวงผกา แก้วกรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 6 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคณุภาพชีวิต
และสังคมยั่งยืน 24 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้องประชุมระพี สาคริก  
อาคารเทคโนโลยสีาสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิ
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

0.20 

14 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบผลค้อ 
(Livistona speciosa Kurz.) ที่มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ 

สุรางค์รตัน์  พันแสง การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งท่ี 6  วันที ่24 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้องประชุมระพี สาคริก อาคาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

0.20 

15 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
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วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

11 การลด ละ เลิกอบายมุข ด้วยการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนด้านทุน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในจังหวดั
กำแพงเพชร เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 

เอนกพงศ ์ ธรรมาธิวัฒน ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5  
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

12 การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมผ่าน
การทำงานแบบมีส่วนร่วม เพือ่สรา้งความ
เข้มแข็งด้านทุนทางสังคมของชุมชนใน
จังหวัดกำแพงเพชร เพือ่รองรับประชาคม
อาเซียน 

เอนกพงศ ์ ธรรมาธิวัฒน ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5  
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

13 การประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยง
สำหรับการพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสูบ 

ศักดิ์ศิริชัย  ศรสีวัสดิ ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5  
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 
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14 การออกแบบลวดลายผ้าบาติกเทคนิค

ผสม โดยใช้แนวคิดศลิปกรรมจงัหวัด
เพชรบูรณ ์

ณัฐวุฒิ  จันทรา   
น้ำผึ้ง  พูวิวัฒน ์  
มานะ  อินพรมมี   
ทิวา  แก้วเสริม 
ขุนแผน  ตุ้มทองคำ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5  
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

15 การศึกษามาตรฐานและการออกแบบ
ระบบไฟฟ้าของครัวเรือนเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่ชุมชน 

นฤมล  วันน้อย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัย
ระดับชาต ิบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสรุินทร์ ครั้งที่ 13 
วันท่ี 21 - 22 เมษายน 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร ์

0.20 

16 การศึกษาวิธีการประเมินความปลอดภัย
ทางไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงดันตำ่ เพื่อ
สำรวจและสร้างความปลอดภัยสู่ชุมชน 

เสรมิศักดิ์  ทิพย์วงศ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัย
ระดับชาติ บณัฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสรุินทร์ ครั้งท่ี 13 
วันท่ี 21 - 22 เมษายน 2561  
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร ์

0.20 

17 การศึกษาวิธีประเมินต้นทุนของระบบ
ป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลสำหรับการเรยีนรู้และออกแบบ
การติดตั้ง 

สุวิมล  เทียกทุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัย
ระดับชาติ บณัฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสรุินทร์ ครั้งที ่13 
วันท่ี 21 - 22 เมษายน 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร ์

0.20 

18 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จังหวัดเพชรบูรณ ์

พิศุทธิ ์ บัวเปรม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาตเิครือข่ายบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคหนือ  
ครั้งท่ี 18 และลำปางวิจัย  
ครั้งท่ี 4  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 
ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรญั  
มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 

0.20 

19 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบนำ้แบบ
สูบกลับขนาดเล็ก 

สนธยา  วันชัย การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 "บูรณาการภูมปิัญญา    
สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน" 12 กรกฎาคม 2561  
ณ หอประชุมใหญ่  
มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ

0.20 

20 การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ของที่
ระลึกกลุ่มผลติภณัฑ์ชุมชนโดยการ
ผสมผสานวัสดแุละศิลปกรรมของท้องถิ่น
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพือ่รองรับประชาคม
อาเซียน 

มานะ  อินพรมม ี การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. 2561  
วันท่ี 23 มีนาคม 2561  
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลา่ง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
(ส่วนวังจันทน์) 

0.20 
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21 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำและ
พลังงานลม 

ณัฐพล  ภู่ระหงษ์ 
วรชัย  ศรีสมดุคำ 
ศรราม ดอนม่วง 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราชธานวีิชาการ ครั้งที ่3  
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชธาน ี

0.20 

22 การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ
แบบสูญญากาศของเกษตรกร จังหวัด
เพชรบูรณ ์

วรชัย  ศรีสมดุคำ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งท่ี 3 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
ณ มหาวทิยาลัยราชธาน ีอำเภอเมอืง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

0.20 

23 ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม หทัยนุช  จันทร์ชัยภูม ิ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที ่3 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชธานี อำเภอเมอืง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

0.20 

24 วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอ
เดรเจอร์โหมดกระแสที่ควบคุมไดด้้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยใช้ VDTA 

วรชัย  ศรีสมดุคำ การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD 2018) 
วันท่ี 26 - 29 มิถุนายน 2561 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลา่ง  
วังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพษิณโุลก 

0.20 

25 สายรดัข้อมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรบัเตือน
ภัยผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

วาสนา  วงศ์ษา การประชุมวิชาการนวัตกรรมดา้นวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ครั้งท่ี 2 ประจำปี 256116 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ  
วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพ 

0.20 

26 การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพร
ว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสอง
พลังงาน สำหรับกลุ่มผูป้ระกอบการ
สมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

บุษบากร  คงเรือง การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษา
ระดับชาติ คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ครั้งท่ี 4 
ประจำปี 2561 วันท่ี 16 - 17 สิงหาคม 
2561 ณ คณะวิทยาการจดัการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

0.20 

27 ชุดคัดขนาดละมดุแบบเพลาหมุนวางคู่ ธรรมณ์ชาติ  วันแต่ง กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 13804 
19 เมษายน 2561 - 2 กรกฎาคม 2566 

0.40 

28 การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ โดยวิธีการ
สร้างแบบจำลองและวิธีอาณานิคมมด 

ธนภัทร  มะณีแสง วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้าน
จอมบึง ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2561-
มิถุนายน 2561 
ISSN : 2287-0628 
(อยู่ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่2) 

0.60 

29 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อ
การเจรญิเติบโตของกระดอม 

อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล วารสารวิทยาศาสตรเ์กษตร สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 49 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม – 

0.80 
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เมษายน 2561 
ISSN : 0125-0507 (เดมิ 0125-0369) 
(อยูฐ่านข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

30 Appropriate proportion of water 
meal (Wolffia arrhiza (L)) and 
commercial diet in combined 
feeding for tilapia fingerlings rearing 

ณัฐรินทร์  ศิรริัตนนันท ์ วารสาร International Journal of 
Agricultural Technology 
ฉบับเดือน มนีาคม 2561 
ISSN : 1686-9141 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

0.80 

31 ผลของปุ๋ยหมักมูลไสเ้ดือนต่อคณุภาพเห็ด
ฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย 

นุชจรี  สิงห์พันธ ์ วารสารเกษตรพระจอมเกลา้ 
ปีท่ี 36 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 
ISSN : 0857-0108 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1) 

0.80 

32 The Development of the 
Expanding Rollers, Sapodilla Sizing 
Machine Model 2 

ธรรมณ์ชาติ  วันแต่ง วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศ
ไทย ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 
2561ISSN : 1685-408X(อยู่ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที ่1) 

0.80 

33 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทิวา  แก้วเสริม ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ 
ตามคำสั่งที่ 2000/2561  
เรื่อง ให้พนกังานมหาวิทยาลัยไดร้บัเงิน
ประจำตำแหน่ง. ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 

1.00 

34 ออกแบบบรรจุภณัฑ ์ ขุนแผน  ตุ้มทองคำ ตำราทีไ่ด้รับการประเมินการขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 

1.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
35 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันใน

การทำบรรทดัฐานข้อมูล 
พิมพ์พรรณ  ทิพยแสง 
ศานต์  พานิชสิต ิ
อมรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์ 

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับบณัฑติศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 47  
6 ธันวาคม 2561  
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด 
จังหวัดขอนแก่น 

0.20 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
บทความวิจัย / บทความวิขาการ 

1 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการ
วิจัยการจัดการความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรม ของนักศกึษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ผ่านความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุตา่ง ๆ 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 

กมล  บุญเขต การประชมุวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 7 
"วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0" วันที ่2 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

0.20 

2 การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อเพิ่ม
ทักษะด้านการเขยีนของเด็กปฐมวยั
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณเ์ขต 1 

อลิสณา  อนันตะอาด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5  
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

3 การพัฒนาโน้ตดนตรมีาตรฐานสำหรับ
ดนตรตีุ๊บเก่ง จังหวัดเพชรบรูณ ์

กมล  บุญเขต,   
จันทร์พิมพ ์ มีเปี่ยม, 
รัฐธนนิท์  รวีฉัตรพงศ,์   
กิจติยา  รวีฉัตรพงศ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5  
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

4 บทบาทของเพลงพื้นบ้านท่ีมีต่อเยาวชน : 
กรณีศึกษาชุมนมุเพลงพื้นบ้านโรงเรียน
เพชรบูรณ์วิทยา 

นาฏอนงค์  พวงสมบัต ิ
พิชญา  เชี่ยวภาษา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5  
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

5 นาฏยประดิษฐ์รำโทน ตำบลท่าพล 
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ ์

ปาริชาติ  ลาจันนนท์,   
กมล  บุญเขต,   
จันทร์พิมพ ์ มีเปี่ยม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5  
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

0.20 

6 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ,์   
อภินันท์  ทะสุนทร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5  
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท 
 อำเภอเขาคอ้ จังหวัดเพชรบรูณ ์
 

0.20 

7 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ ์

ซูรียานา  ดอเล๊าะ  พาตเีม๊าะ  
เปาะมะทอง 
ธีรภัทร  กิจจารักษ ์ 
และกฤชสร  เขม็เหล็ก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5 
“งานวิจยัและนวตักรรมเพือ่พัฒนาท้องถิ่น” 
วันท่ี 8 – 9 มีนาคม 2561   
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 
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ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
8 รัฐประหารกับการเมืองไทย : ปญัหา 

สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข 
อภินันท์  ทะสุนทร การประชุมวิชาการราชภฏัรัฐศาสตร์และ 

รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1  
วันท่ี 22 – 23 มีนาคม 2561   
ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 และสำนักวิชา
บริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

0.20 

9 คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลงั
เกษียณอายรุาชการในเขตอำเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

ศรีเสด็จ  กองแกน การประชมุวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2561 Thailand 
4.0 นวัตกรรมและการวิจยัเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน วันท่ี 23 มีนาคม 2561   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 

0.20 

10 การศึกษาความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการเข้าถึงสิทธิผู้บริโภค 

มนัสนันท์  ปิ่นพิทกัษ์  และ
สุวนิตย์  เทศนวน 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
เบญจมติรวิชาการ ครั้งท่ี 8 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยธนบุร ี

0.20 

11 แอปพลิเคชันนิทานพื้นบ้านเสยีงสอง
ภาษา สำหรับนักเรยีนพิการทางสายตา : 
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ์

จีรพรรณ  พรหมประเสริฐ การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย  
ครั้งท่ี 12  วันท่ี 12 - 13 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

0.20 

12 การเมืองนอกระบบรัฐสภาไทย  ช่วงป ี
พ.ศ.2540 – 2556 

พุทธสุดา  หนุดหละ การประชุมวิชาการระดับชาติ  พื้นถิ่นโขง  
ชี มลู ราชภัฏอุดรธาน ีครั้งที ่3 25 ตุลาคม 
2561  ณ ห้องประชุม 1  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้พุทธ
ศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

0.20 

13 อุดมการณ์ทางการเมืองของสังคมไทย : 
การทดลองวิเคราะห์จากห้องเรียน  

พิสิษฐิกุล  แก้วงาม   
ณัฐวุฒิ  สุทธิประภา   
และอภินันท์  ทะสุนทร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  พื้นถิ่นโขง  
ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 25 ตุลาคม 2561   
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศลิป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี

0.20 

14 การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์  ต่อสภาวะ
โลกาภิวตัน์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น 

ธันยมัย  รังสิกรรพุม   
พัชยา  เลือดชัยพฤกษ์  
และพิสิษฐิกุล  แก้วงาม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  พื้นถิ่นโขง  
ชีมูล ราชภัฏอดุรธานี ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 25 ตุลาคม 2561   
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศลิป์ถิ่นอีสาน  
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุดรธาน ี

0.20 

15 อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของ
ผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว 

ยศวดี  นิรารมย ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ  พืน้ถ่ินโขง  
ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 25 ตุลาคม 2561   
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศลิป์ถิ่นอีสาน  
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภัฏ

0.20 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

109 
 

ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
อุดรธาน ี

16 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ ์

จิตรนันท์  ศรีเจริญ   
เจษฎาพร  ปาคำวัง   
และธีรภัทรา  เอกผาชัยสวัสดิ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5 
วันท่ี 2 – 5 ธันวาคม 2561   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
 จังหวัดเพชรบุร ี

0.20 

17 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีใน
เขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบรูณ ์

รุ่งเรือง  พุ่มมาลา   
กมลวิช  ลอยมา   
และธีรภัทร  กิจจารักษ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 52 – 5 ธันวาคม 2561   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  
จังหวัดเพชรบุร ี

0.20 

18 การออกแบบลวดลายผ้าเพือ่ต่อยอด
สร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์ จากข้อมลูทอ้งถิ่น
วัฒนธรรม จังหวัดเพชรบรูณ ์

ฤทัยทพิย ์ รัตนพันธ ์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5 วันท่ี 2 – 5 ธันวาคม 
2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุร ี

0.20 

19 ปัญหาการใช้ภาษาองักฤษในการขาย
สินค้าของผู้ประกอบการโอทอป 
(OTOP)ในจังหวัดเพชรบูรณ ์

วันวิสาข ์ หมื่นจง   
รัชนีวรรณ  ประยงค์กุล   
และชุติมา  อ่ำทอง 

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดบั
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 47 
วันท่ี 6 ธันวาคม 2561   
ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 

0.20 

20 การรับรู้นโยบายป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ 
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว 

สิริมาส  หมื่นสาย   
ธนสุนทร  สว่างสาลี   
ธีรภัทร  กิจจารักษ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 15 
วันท่ี 6 - 7 ธันวาคม 2561   
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกำแพงแสน 

0.20 

21 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อ
การเผยแพร่งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ ์

จินตรัตน์  แสงศิร ิ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ครั้งท่ี 13 ประจำปี 2561 
20 ธันวาคม 2561   
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

0.20 

22 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการสำหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ ์  
ณัฐชยา  หุมนา   
อัญชนา  ศรีเรืองฤทธิ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที ่5 
วันท่ี 21 ธันวาคม 2561   
ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

23 The Development of Database 
System of Thai Food Local for 
Communities in Phetchabun, 
Thailand 

กนิฐา  แสงกระจ่าง 
พณณา  ตั้งวรรณวิทย ์

การประชุมวิชาการ International 
Conference on Innovation and 
Management (IAM2018W)  
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ Fukuoka, Japan 

0.40 

24 Non-Traditional Threats: Old Wine, 
New Bottles 

ภาราดา  ชัยนิคม 4th International Conference on 
Government and Politics  
29 - 30 มีนาคม 2561Command and 
General Staff College, Bangkok, 
Thailand 

0.40 
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25 Digital Library Service Model for 

International Standard 
Kanita Saengkrajang,   
Namon Jeerungsuwan 

175th The IIER International Conference 
Bangkok, Thailand  
วันท่ี 21 – 22 กรกฎาคม 2561  
ณ I Venue Bangkok, Thailand 

0.40 

26 English Language Requirements 
and Worker's English Development 
for Phetchabun Entrepreneurs 

นงลักษณ์  อานี,   
เครือวัลย์  อินทรสุข 

The 11th International Conference of 
HUSOC Network 
วันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม 2561 
ณ โรงแรมอิมพีเรยีลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม ่

0.40 

27 Learning Achievement of Grade 3 
Secondary School Students 
Through the English Short Story 
“Amazing Lomkao Rice Noodles” 

สพลเชษฐ์  ประชุมชัย The 11th International Conference of 
HUSOC Network 
วันท่ี25 - 26 กรกฎาคม 2561 
ณ โรงแรมอิมพเีรยีลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม ่

0.40 

28 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขต
พื้นทีลุ่่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง 

พศิน  วัชระชยะกูร   
สนธยา  ชมพู   
และจุฬา  เจริญวงค ์

วารสารพิกุล วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กำแพงเพชร  
ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 
ISSN : 0858-527X 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

0.60 

29 พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขต
จังหวัดพิจิตร 

สุภัทธนยี์  ขุนสิงห์สกลุ  
พชรดนัย  วัชรธนพัฒน์ธาดา 

วารสารราชมงคลล้านนา  
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 
ISSN : 2287-092X 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

0.60 

30 การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ให้กับผู้พิการสายตาด้อยโอกาสในจังหวัด
เพชรบูรณ ์: การประสานและการนำ
นโยบายไปปฏิบตั ิ

ธีรภัทร  กิจจารักษ ์ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน - 
ธันวาคม 2561ISSN : 2351-0374(อยู่
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

0.60 

31 สระแก้ว Model ตัวแบบการนำนโยบาย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ไปปฏิบตัิเชิงบูรณาการ 

สิริมาส  หมื่นสาย   
ธนสุนทร  สวา่งสาลี   
ธีรภัทร  กิจจารักษ ์  
และสปุรีชา  หิรัญบรูณะ 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  
ปีที ่13 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 
ISSN : 2351-0374 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 
 

0.60 

32 A Model Development of the 
Learning Society of Sustainable 
Language and Cultural Diversity in 
Phetchabun Province 

นิคม  โยกัญญา วารสารวิชาการ รมยสาร  
ปีท่ี 16 ฉบับพิเศษ มกราคม – เมษายน 2561 
ISSN : 1686-0101 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 
 

0.80 

33 การจัดการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
แบบถาวร ของชุมชน วัดทา่กกแก ตำบล
ตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ ์

จรรยาพตัร์  สุวรรณศักดิ ์
(ธันยมัย  รังสิกรรพุม) 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 
ISSN : 2229-0141 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

0.80 
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34 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานและ
การประเมินความพึงพอใจการนำเสื้อ
เกราะกันกระสุนอินทนลิไปใช้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวดัเพชรบรูณ ์

สุวัฒน ์ อินทรประไพ วารสาร มจร สังคมศาสตรป์ริทรรศน์ 
ปีที่ 7 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 2561 
ISSN : 2287-0121 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

0.80 

35 ศึกษารูปแบบและสถานภาพพิธีกรรม
ดนตรีและการแสดง “หวอเซี๊ยะ” กลุ่ม
ชาติพันธ์ุชาวไทย-ภูเขา เผา่ลีซอ  
บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

กมล  บุญเขต วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561  
ISSN : 2465-4426 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

0.80 

36 การเมืองของปกรณมัในการสถาปนา
ระบอบความจริงของชาวมีนังกาเบา 

ภาราดา  ชัยนิคม วารสาร การเมืองการปกครอง  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 
3  กันยายน - ธันวาคม  2561ISSN : 2228-
8562(อยูฐ่านข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

0.80 

37 การทูตเชิงวัฒนธรรม : นโยบาย
ต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อน
บ้านอินโดจีน 

อภินันท์  ทะสุนทร วารสาร การเมืองการปกครอง   
ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  2561 
ISSN : 2228-8563 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)  

0.80 

38 Quality of Work Life of Officers in 
Local Administrative Organizations 
in Khao Kho District, Thailand 

ธีรภัทร  กิจจารักษ์ วารสาร PSAKU International Journal of 
Interdisciplinary Research 
Vol.7 No.2 July - December 2018 
ISSN : 2286-959X 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ SSRN) 

1.00 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
39 ช่ือผลงาน ที่น่ีลำปาง ฤทัยทิพย์  รัตนพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ฐานครูศลิปะ)  

โครงการถ่ายทอดงานศลิป์กับศลิปินแห่งชาติ 
ศิลปินแห่งชาติสญัจร สืบศาสตร์ สานศิลป์ 
จังหวัดลำปาง วันท่ี 20 – 21 ธันวาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   
(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน) 

0.40 

40 ช่ือผลงาน ไก่ลำปาง ทรงเกียรต ิ บัวลอย ไดร้ับรางวัลชมเชย (ฐานครูศิลปะ)  
โครงการถ่ายทอดงานศลิป์กับศลิปินแห่งชาติ 
ศิลปินแห่งชาติสญัจร สืบศาสตร์ สานศิลป์ 
จังหวัดลำปาง  
วันท่ี 20 – 21 ธันวาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   
(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบนั) 

0.40 

41 ช่ือผลงาน ไก ่มา้ ลำปาง ขวัญจิรา  เจียนสกุล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ฐานครูศิลปะ)  
โครงการถ่ายทอดงานศลิป์กบัศลิปินแห่งชาติ 
ศิลปินแห่งชาติสญัจร สืบศาสตร์ สานศิลป์ 
จังหวัดลำปาง วันท่ี 20 – 21 ธันวาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   

0.40 
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(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบนั) 

42 ช่ือผลงาน กานะ (คนเคระ) อภิชาติ  งามรุ่งโรจน ์ โครงการ “CRRU International Art 
Exhibition 2018 : Lanna Identity, Thai 
Identity & International Identity”  
14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561  
ณ สำนักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จงัหวัดเชียงราย   
(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ) 

0.60 

43 ช่ือผลงาน Bloom อลิสณา  อนันตะอาด โครงการ “CRRU International Art 
Exhibition 2018 : Lanna Identity, Thai 
Identity & International Identity”  
14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561  
ณ สำนักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ) 

0.60 

44 ช่ือผลงาน The dimension of nature ฤทัยทิพย์  รัตนพันธ์ โครงการ “CRRU International Art 
Exhibition 2018 : Lanna Identity, Thai 
Identity & International Identity”  
14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561  
ณ สำนักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ) 

0.60 

45 ช่ือผลงาน สี ธรรมชาต ิ ทรงเกียรติ  บัวลอย โครงการ “CRRU International Art 
Exhibition 2018 : Lanna Identity, Thai 
Identity & International Identity”  
14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561  
ณ สำนักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ) 

0.60 

46 ช่ือผลงาน พันธุเ์บอร์เลย์ (BURLEY) ขวัญจิรา  เจียนสกุล โครงการ “CRRU International Art 
Exhibition 2018 : Lanna Identity, Thai 
Identity & International Identity”  
14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561  
ณ สำนักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ) 

0.60 
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47 นาฏยประดิษฐ์ชุดฟ้อนบุญข้าวประดับ
ดิน 

กมล  บุญเขต  และ 
จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม 

ประชุมวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ทาง
ดนตรรีะดับชาติ ครั้งท่ี 1  
วันท่ี 21 กันยายน 2561   
ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ช้ัน 2 อาคาร
จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  (งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ) 

0.60 

48 ช่ือผลงาน Values in a new meaning ฤทัยทิพย์  รัตนพันธ ์ “Thai Artist Exhibition” 
30 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2561  
ณ สถานกงสลุ นครลอสแอนเจลสิ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา   
(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ) 

1.00 

 
 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะครุศาสตร์ 
ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการ P.O.W.E.R Learning ใน
รายวิชาการออกแบบและพัฒนา
หลักสตูร สำหรับนักศกึษาคร ู

สมใจ  กงเติม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5 ประจำปี 2561  
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพครเูรื่อง การสร้างบทเรยีนวีดิ
ทัศน์สำหรับครูผูส้อนวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ ์เขต 
1 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

อิศราพร  ชัยงาม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  
วันที ่8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

0.20 

3 รูปแบบการออกกำลังกายด้วยแอโร
บิคด๊านซ์ ต่อสมรรถภาพกายด้านดัชนี
มวลกาย สดัส่วนรอบเอว รอบสะโพก 
และระบบหายใจ ในประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะน้ำหนักเกิน 

พลากร  ชาญณรงค ์ การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5 ประจำปี 2561  
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ  
จังหวัดเพชรบูรณ ์

0.20 

4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ ์

อนุวัต ิ คูณแกว้ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5 ประจำปี 2561  
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้าน
สังคมสำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรยีนใน

อนุวัติ  คูณแก้ว การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5 ประจำปี 2561  

0.20 
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ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ ์

วันท่ี 8 – 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

6 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะครู
สายผูส้อนโรงเรียนเอกชน จังหวัด
เพชรบูรณ ์

อนุวัติ  คูณแก้ว การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5 ประจำปี 2561  
วันท่ี 8 – 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

7 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้
พืน้ฐาน (O – NET) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนในโรงเรยีนนำ
ร่องตามนโยบายลดเวลาเรยีน เพิม่เวลา
รู้ 

อนุวัติ  คูณแก้ว การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5 ประจำปี 2561 
วันท่ี 8 – 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล  
ภูแก้ว ฮิลล์ รสีอร์ท อำเภอเขาค้อ  
จังหวัดเพชรบูรณ ์

0.20 

8 การศึกษาพัฒนา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง การวดัค่า
กลางของข้อมูล โดย วิธีการสอนรปูแบบ
ซิปปา สำหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปี
ที ่6 

สโรชา  รดิแก้ว  
ณัฐกานต์  พึ่งกุศล  
พรทิพา  ธูปมงคล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5 ประจำปี 2561  
วันท่ี 8 – 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

9 ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษในศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ ์

สุภาพร  ชูสาย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5 ประจำปี 2561  
วันท่ี 8 – 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

10 บทบาทของเพลงพื้นบ้านท่ีมีต่อ
เยาวชน : กรณีศึกษาชุมนุมเพลงพื้นบ้าน
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 

นาฏอนงค ์ พวงสมบัต ิ
พิชญา  เชี่ยวภาษา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5  
วันท่ี 8 – 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

11 ผลการจัดการเรยีนรูต้ามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา(Stem Educatin)ที่มตี่อ
ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นันทวัน  พัวพัน การประชุมวิชาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1”  
วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

12 การพัฒนาความเข้าใจและความคงทน
ของความรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 
STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี่ 1 

นันทวัน  พัวพัน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1”  
วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

13 การศึกษาความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาทางวิทยาศาสตรโ์ดยใช้เทคนิค 

นันทวัน  พัวพัน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งที ่1” วันท่ี 29 มีนาคม 2561  

0.20 
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ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนทีข่อง
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 

ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

14 การส่งเสริมความสามารถในการคดิ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
และการเคลื่อนทีต่ามแนวคดิสะเตม็
ศึกษา(Stem Education) สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นันทวัน  พัวพัน การประชมุวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1” วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

15 การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจโดยใช้
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษสำหรบั
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ศิวภรณ์  ใสโต การประชุมวชิาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1” วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

16 การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบเชิงรุก Active Learning สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

วรางคณา  ภู่ศริิภญิโญ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1” วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

17 การพัฒนาความรูด้้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมสำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

อโณทัย  พลเยีย่ม  เพชรแสง การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1” วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

18 การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิด 
Executive Function โดยใช้กิจกรรม
การเลา่นิทานเพื่อส่งเสริมทักษะการ
ยับยั้งช่ังใจและคิดไตรต่รองสำหรบัเด็ก
ปฐมวัย 

สรวงพร  กุศลส่ง การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1” วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

19 การจัดกิจกรรมตามแนวคดิ Executive 
Function โดยใช้เกมเขาวงกตเพือ่
ส่งเสริมทักษะการมุ่งเป้าหมายสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

สรวงพร  กุศลส่ง การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1” วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

20 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
เพื่อส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้านการ
ลงความเห็นสำหรับเด็กปฐมวัย Activity 
learning Project Appoarch to 
promotethesciencentific 
consensus for Early chilhood 

วิชญาพร  อ่อนปุย การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1” 29 มีนาคม 2561 ณ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 

0.20 

21 ผลการจัดการเรยีนรู้วิชาคณิตศาสตร์
สำหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีวโดยใช้
แบบฝึกทักษะทางคณติศาสตรต์าม
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

สมฤทัย  เย็นใจ การประชุมวิชาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1” วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

22 ผลการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
STADร่วมกับเพลงประกอบบทเรยีนที่มี
ต่อทักษะการแก้โจทย์ปญัหาทาง

กำธร  คงอรุณ การประชุมวิชาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1” วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

0.20 
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ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
คณิตศาสตร์ เรื่องอตัราส่วนตรีโกณมิติ
ขิงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กำแพงเพชร 

23 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพทีาโกรัส
โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการแนวคิดจติตปญัญาศึกษา 
ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 

สมฤทัย  เย็นใจ การประชุมวิชาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1” วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

24 การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวแบบบูรณาการแนวคดิจติต
ปัญญาศึกษาระบบพ่ีเลี้ยงและการวิจัย
เป็นฐานกับการสอนแบบปกต ิ

สมฤทัย  เย็นใจ การประชุมวิชาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1” วันท่ี 29 มนีาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

25 การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดดีรสีองสำหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน โรงเรียนหลม่สักวิทยาคม 
อำเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ ์

วิภาดา  นาเลา การประชุมวิชาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1” วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

26 การพัฒนาสื่อประสมเพื่อส่งเสริมผลการ
เรียนรูเ้รื่องแผนภูมิรปูวงกลมสำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
วังโป่งศึกษา 

กำธร  คงอรุณ การประชุมวิชาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1”  
วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

27 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัว
แปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที1่ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

วิภาดา  นาเลา การประชุมวิชาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1” 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

28 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความนา่จะเป็น ช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี ่3 ที่ได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคตวิิซึม 

วิภาดา  นาเลา การประชุมวิชาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1”  
วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

29 การส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบกิจกรรมเป็นฐาน เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที1่ 

กติญา  บุญสวน การประชุมวชิาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1”  
วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

30 เพื่อพัฒนาทกัษะความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 เรื่อง ระบบสุริยะโดยใช้การ

กติญา  บุญสวน การประชุมวิชาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1”  
วันท่ี 29 มีนาคม 2561  

0.20 
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ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาโมเดล ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร 
31 การส่งเสริมแนวทางคดิวิทยาศาสตร์ 

เรื่องระบบย่อยอาหารชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 โดยใช้การจัดการเรยีนรู้รปูแบบซิปปา
โมเดล 

กติญา  บุญสวน การประชุมวิชาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1”  
วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

32 การส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์โดยใช้
การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา เรื่องวงจรไฟฟ้าของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

กติญา  บุญสวน การประชุมวิชาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1”  
วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

33 การพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง 
พายุฟ้าคะนอง ของนกัเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 

กตญิา  บุญสวน การประชุมวิชาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1”  
วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

34 การเปลีย่นแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โดยใช้
รูปแบบการสอน พยากรณ์ – สังเกต – 
อธิบาย (POE) 

กติญา  บุญสวน การประชุมวิชาการระดับชาติ”ครศุาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1” วันท่ี 29 มีนาคม 2561  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

35 การพัฒนาศักยภาพด้านคณติศาสตร์
ของผู้เรียนด้วยหลักสูตรภูมิปญัญา
ท้องถิ่นการจักสาน 

ณัฐกานต ์ พึ่งกุศล 
พรพิมล  อ่อนศร ี
อารีย์วรรณ  กันตา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหหา
วิทยาลัยราชภัฏกลุม่ศรีอยุธยา ครัง้ที ่9 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ปริญญาตรี  
วันท่ี 18-19 ตุลาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

0.20 

36 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้โดย
บูรณาการแนวคิดจติตปญัญาศึกษา การ
เรียนรูโ้ดยใช้การวิจยัเป็นฐาน และระบบ
พีเ่ลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศกึษา
วิชาชีพครูสาขาภาษาอังกฤษสู่ชุมชน 

วรางคณา  ภู่ศริิภญิโญ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 
2561 ISSN : 1906-7062 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

0.60 

37 การพัฒนารูปแบบทักษะการศึกษาวจิัย
ด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้และนำตนเอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์

สรวงพร  กุศลส่ง วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร 
ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 
2561 
ISSN : 0859-8185 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

0.60 

38 การพัฒนารูปแบบการเรยีนรู้เชิงรกุท่ี
ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเปน็ครู 
สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

กานต ์ อัมพานนท์ วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร 
ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 
2561 
ISSN : 0859-8185 

0.60 
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ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

39 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ด้วยการบรูณาการ ระหว่างข้อเสนอการ
พัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของ
ครูผูส้อน โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จังหวัดเพชรบรูณ์ ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

อนุวัติ  คูณแก้ว วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร 
ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 
2561 
ISSN : 0859-8185 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

0.60 

40 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ด้วยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการ
ศาสตร์พระราชากับการจดัการเรยีนรู้
แบบปกติเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
แก้ปัญหาและทักษะการเรียนรู้เปน็ทีม 
สำหรับนักศึกษาวชิาชีพครสูาขา
การศึกษาปฐมวัย 

กมลฉัตร  กล่อมอิ่ม วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น
ปีท่ี 41 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 
2561ISSN : 0857-1511(อยู่ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1) 

0.80 

 
 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
1 การพัฒนาระบบพยากรณ์บริหาร

จัดการสินค้าจากฐานทรัพยากรชมุชน 
เอ็ม  สายคำหน่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที ่7 

"วิทยาการจัดการวิชาการ 2018:  
การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0" 
2 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่
สอด) อำเภอแมส่อด จังหวัดตาก 

0.20 

2 การบูรณาการการจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเพือ่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนสำหรับรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

ปาณิสรา  คงปัญญา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 7 
"วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 :  
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประเทศไทย 4.0"  
2 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 (แม่สอด) อำเภอแมส่อด จังหวัดตาก 
 

0.20 

3 การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางดา้นวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ
การบูรณาการการเรียนรูสู้่ชุมชน
สำหรับรองรับประชาคมอาเซยีน 

วุฑฒิณัฏฐ์  รตันภรณ ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 7 
"วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 :  
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประเทศไทย 4.0"  
วันที ่2 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 (แม่สอด) อำเภอแมส่อด จังหวัดตาก 

0.20 
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ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
 

4 การพัฒนาการตลาดมะขามกวนของ
วิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มสตรี
แม่บ้าน บ้านนาร่วมใจ อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

ปิยะวัน  เพชรหม ี การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 7 
วิทยาการจัดการวิชาการ “การวิจยัและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูป่ระเทศ
ไทย 4.0”  
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
(แม่สอด) 

0.20 

5 การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลติ
อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ ์

ดอกอ้อ  ขวัญนิน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 
ประจำปี 2561 "ตามรอยพระบาทพ่อ เพือ่
สานต่อพระราชปณิธาน" 
วันท่ี 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

0.20 

6 ศักยภาพทางการตลาดของเกษตรกรผู้
ปลูกสตรอว์เบอรร์ี่อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

ปราณตี  ใจหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์  
ครั้งท่ี 5  วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล  
ภูแก้ว ฮิลล์ รสีอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

0.20 

7 ประสิทธิภาพของการประชาสัมพนัธ์
เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ท่ามกลางกระแส เครือข่าย
สังคม (Social Network) 

ณัฐแก้ว  ข้องรอด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5 
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

6 ศักยภาพทางการตลาดของเกษตรกรผู้
ปลูกสตรอว์เบอรร์ี่อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

ปราณตี  ใจหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์  
ครั้งท่ี 5  วันท่ี  
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล  
ภูแก้ว ฮิลล์ รสีอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

0.20 

7 ประสิทธิภาพของการประชาสัมพนัธ์
เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ท่ามกลางกระแส เครือขา่ย
สังคม (Social Network) 

ณัฐแก้ว  ข้องรอด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5 
8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

8 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการปลูกกาแฟอำเภอน้ำหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

อัจฉรา  กลิ่นจันทร ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งที ่5 
วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2561  
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

0.20 

9 แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

ศิริพงษ ์ เหมมั่น การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัย
ระดับชาติ ราชธานวีิชาการ ครั้งท่ี 3 

0.20 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

120 
 

ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
ตำบลริมสมี่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก  
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชธานี 

10 อุปสงค์การท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ ์

วิศิษฎ์  บิลมาศ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 
ประจำปี 2561 นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2561  
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

0.20 

11 ศึกษาพฤติกรรมการบรหิารร้านกาแฟ
ของผู้ประกอบการที่มผีลต่อความ
ต้องการกาแฟของนักท่องเที่ยว 
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

พิมพ์พร  เกษดี การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 
ประจำปี 2561 นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  
วันท่ี 1 มิถุนายน 2561  
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

0.20 

12 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

สุนทรีย์  รอดดิษฐ ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 5  
21 ธันวาคม 2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

0.20 

13 A Study on Key Business 
Knowledge, Government 
Support, and the Expected 
characteristics affecting the 
Perceived Business Success of 
Thai Small Business 
Entrepreneurs 

อำพล  ชะโยมชัย งานประชุมวิชาการ The 4th Asiaengage 
regional conference  
26 - 28 November 2018  
ณ Chiang Mai, Thailand 

0.40 
 

14 Business Knowledge and 
Government Support Aaffecting 
Business Performance of Thai 
Community-based Stores in 
Pracharat-Blue-Flag progect 

อำพล  ชะโยมชัย งานประชุมวิชาการ The 5th Rajabhat 
University National & International 
Research and Academic Conference 
3 - 5 December 2018  
ณ Phetchaburi, Thailand 

0.40 

15 การบริหารจัดการและพัฒนาสื่อ
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวแบบ
โฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

รักชนก  สมศักดิ ์ วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร  
ปีท่ี 20 ฉบับท่ี  
1 มกราคม-มิถุนายน 2561  
ISSN : 0859-8185 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

0.60 

16 การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพการแข่งขัน

แก้วตา  ผิวพรรณ วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเชีย  
ปีที ่8 ฉบับท่ี 1  
มกราคม - มิถุนายน 2561 

0.60 
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ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
และความร่วมมือในการรองรับการ
รวมกลุม่ประชาคมอาเซียน 

ISSN : 2392-5787 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

17 แบบภาวะผู้นำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนในเขตตำบลท่าพล 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

ชัชากร  คัชมาตย์ วารสารวิชาการบณัฑิตศึกษาและ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1  
มกราคม-มิถุนายน 2561  
ISSN : 2229-2306 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)  

0.60 

18 การศึกษาเปรยีบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคด้านการเลือกทำเลทีต่ั้ง
ของตลาดสดในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณศีึกษาตลาด
ไทยพัฒนาท่าพล ตสาดเทศบาล2 
และตลาดเทศบาล3 

กริชชัย  ขาวจ้อย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มังรายสาร  
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2561  
ISSN : 2286-9247 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

0.60 

19 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงิน
ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขต
ตำบลท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ ์

กริชชัย  ขาวจ้อย วารสารวิชาการบณัฑิตศึกษาและ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี  
1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
ISSN : 2229-2306    
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2) 

0.60 

20 การสร้างบทเรียนออนไลน์วิชา
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

กัญญ์กุลณัช  พีรชาอัครชัย วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ปีท่ี7 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
ISSN : 2286-6922 
(อยู่ฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2) 

0.60 

21 ปัญหาในการสื่อสารและการปรับตัว
ข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่
ทำงานในสถาบันการศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ ์

บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 50  
มกราคม - เมษายน 2561 
ISSN : 0858-4540 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1) 

0.80 

22 การใช้อินโฟกราฟิกในการนำเสนอ
ข้อมูลยุคดจิิทัลคอนเทนต์ ด้วย
โปรแกรม Piktochart 

กัญญ์กุลณัช  พีรชาอัครชัย วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอ์ีสเทอร์น
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
ISSN : 2651-107X 
(อยู่ฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่1) 

0.80 

23 การวิเคราะห์จำแนกคณุลักษณะความ
เป็นผู้ประกอบการทางสังคมของ
องค์กรที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจขององค์กรที่จดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อำพล  ชะโยมชัย วารสาร SPU ศรีปทุมปริทัศน ์ 
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1  
มกราคม-มิถุนายน 2561 
ISSN : 1513-7287 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

0.80 

24 The Influence of Job 
Satisfaction Affecting 

กฤษติญา  มูลศร ี วารสารระดับนานาชาติ Asain 
Administration and Management 

0.80 
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ที ่ ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
Organizational Commitment of 
the Small and Medium Business 
Employee 

Review 
Vol.1 No.1 January – June 2018 
ISSN : 2539-6331 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ SSRN) 

25 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

กฤษติญา  มูลศร ี วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบณัฑิตศึกษา 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 
ISSN : 2286-7252 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ SSRN) 

1.00 

26 เศรษฐศาสตรม์หภาค นิพนธ์  เพชรบูรณิน ตำราที่ได้รับการประเมินการขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
วันท่ี 18 ตุลาคม 2561 

1.00 

27 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น วรภพ  บุญประกอบ ตำราที่ได้รับการประเมินการขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 

1.00 
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กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

ลำดับ คณะ 
จำนวนงานสร้างสรรค์(ค่าน้ำหนกั) จำนวนงานวิจัย(ค่าน้ำหนกั) รวม 

(เร่ือง) 
รวมค่า
นำ้หนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

0 0 0 0 0 16 4 2 8 4 34 16.40 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

            

 - สายวิทย ์ 0 0 0 0 0 26 1 2 3 2 34 11.20 
 - สายมนุษย ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.20 
3 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
0 3 6 0 1 22 5 4 6 1 48 

 
20.40 

4 คณะครุศาสตร ์ 0 0 0 0 0 35 0 4 1 0 40 10.20 
5 คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 13 1 6 3 4 27 13.00 

มหาวิทยาลยั 0 3 6 0 1 113 11 18 21 11 184 71.40 
 

ลำดับ คณะ 
จำนวนงาน
สร้างสรรค์  

จำนวนงานวิจัย(ค่าน้ำหนัก) รวม 
(เรื่อง) 

ผลรวม 
ถ่วงน้ำหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

0 16 4 2 8 4 34 26.03 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

        

 - สายวิทย์ 0 26 1 2 3 2 34 21.54 
 - สายมนุษย ์ 0 1 0 0 0 0 1 4.00 
3 คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
10 22 5 4 6 1 48 26.84 

4 คณะครุศาสตร์ 0 35 0 4 1 0 40 22.67 
5 คณะวิทยาการจัดการ 0 13 1 6 3 4 27 21.67 

มหาวิทยาลัย 10 113 11 18 21 1 184 122.75 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

ลำดับ คณะ 
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 

จำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด 

รอ้ยละ
ผลงาน 

คะแนน บทความ
วิจัย 

งาน
สร้างสรรค์ 

รวม 

1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

16.40 0.00 16.40 63 26.03 4.34 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

      

 - สายวิทย์ 11.20 0.00 11.20 52 21.54 3.59 
 - สายมนุษย ์ 0.20 0.00 0.20 5 4.00 1.00 
3 คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
14.60 5.80 20.40 75 27.20 5.00 

4 คณะครุศาสตร์ 10.20 0.00 10.20 45 22.67 5.00 
5 คณะวิทยาการจัดการ 13.00 0.00 13.00 60 21.67 5.00 

มหาวิทยาลัย 65.60 5.80 71.40 301 122.75 21.63 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (16.40*100)/63   = (26.03*5)/30 =4.34 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร         สายวิทย ์ (11.20*100)/52  = (21.54*5)/30 =3.59 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      สายมนุษย์ (0.20*100)/5  = (4.00*5)/20 =1.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (20.40*100)/76  = (27.20*5)/20 =5.00 
คณะครุศาสตร์    (10.20*100)/45  = (22.67*5)/20 =5.00 
คณะวิทยาการจัดการ   (13.00*100)/60  = (21.67*5)/20 =5.00 
 

คะแนนที่ได้ = 
 4.34+2.30+5.00+5.00+5.00 

= 
21.64 

= 4.33 
 5 5 

 
 
การประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 
ตัวบ่งชีท้ี ่

2.3 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละ 15 ร้อยละ 21.30 4.26 บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 21.64 4.33 บรรลุ 
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เอกสาร/หลักฐาน 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-SCI-1 ชูเกียรติ โพนแก้ว.  (2561, 25-26 มกราคม).  การประมาณค่าเฉลีย่ประชากร กรณีที่มขี้อมลู
สูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม.  การประชุมทางวิชาการระดับชาต ิ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7.  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา.  หน้า 1438-1447. 

2.3-SCI-2 ศานิตย์ สุวรรณวงศ์, อาทิตย์ หู้เตม็, กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และสุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง.  (2561, 8-9 
มีนาคม).  การนำไฟฟ้าและความจุไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสยี้อมไวแสง.       
การประชมุวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ :        
อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮลิล์ รสีอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ.์  หน้า 350-355. 

2.3-SCI-3 เสาวภา ชูมณี, วิไลพร ปองเพียร, ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ, ศิวกร มูลลี และนภาพร ไถยฤทธิ์.  
(2561, 8-9 มีนาคม).  การสกัดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สงูเพือ่การวเิคราะห์แคลเซยีมใน
ถัว่ดาวอินคา โดยเทคนิคเฟรมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี.  การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล     
ภูแก้ว ฮิลล์ รสีอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ.์  หนา้ 283-289. 

2.3-SCI-4 ชนากานต์ วิญญกุล, วิไลพร ปองเพยีร, ชนิตา คุ้มสิงหส์อน และนำ้ฝน เพ็ชทาด.  (2561, 8-9 
มีนาคม).  การเปรียบเทยีบวิธีการสกัด การวิเคราะห์หาปรมิาณสารประกอบฟีนอลิก 
และสารตา้นอนุมูลอสิระ จากเปลอืกหุ้มเมล็ดมะขาม.  การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภแูก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท 
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ.์  หน้า 893-899. 

2.3-SCI-5 พิมพ์ชนก โพธิ์ทอง, ตรีนุช เอลลิส และฉลาด ยืนยาว.  (2561, 8-9 มีนาคม).  การผลิตกา๊ซ
ชีวภาพจากการหมักชีวมวล.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮลิล์ รสีอร์ท อำเภอเขาค้อ  

         จังหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 504-509. 
2.3-SCI-6 กาญจนาพร จันชาวนา, ศศิธร ธรรมรังค์ และสรุางค์รตัน์ พันแสง.  (2561, 8-9 มีนาคม).  การ

ตรวจผลึกแคลเซียมออกซาเลตและปริมาณแคลเซียมออกซาเลต ในพชืผักบางชนิดใน
จังหวัดเพชรบูรณ์.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งที่ 
5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรยีล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.   

        หน้า 522-526. 
2.3-SCI-7 ทัศริน บุญออ้ย, นลธวัช แก่นไทย และพวงผกา แก้วกรม.  (2561, 8-9 มีนาคม).  ระบาดวิทยา

ของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปูนา ในอำเภอวเิชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ.์  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  
เพชรบูรณ ์: อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮลิล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.   

        หน้า 307-316. 
2.3-SCI-8 เพชรธยา แป้นวงษา และกมล อยูสุ่ข.  (2561, 12 กรกฎาคม).  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้

และการบริหารร่างกายแบบมณเีวช เพื่อลดการปวดหลังในนักศึกษา.  การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ ครั้งที่ 1 "บูรณาการภมูิปัญญาสู่นวัตกรรม
สร้างสรรคเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน".  ชัยภูมิ : หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูม.ิ  หน้า 518-524. 

2.3-SCI-9 ณัฏฐ์ฤทัย วิทยาวโรจน์กิจ, ศศิธร แท่นทอง และกาญจน์ คุ้มทรัพย์.  (2561, 12 กรกฎาคม).  
กระดาษวัด pH แบบยูนเิวอร์ซัล จากพืชธรรมชาติ.  การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 1 "บูรณาการภูมปิัญญาสู่นวัตกรรมสรา้งสรรคเ์พื่อการ
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พัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยืน".  ชัยภูมิ : หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภมูิ.  หน้า 
505-511. 

2.3-SCI-10 นฤมล จันทร์มา.  (2561, 12 กรกฎาคม).  ศึกษาสถานการณ์การบรหิารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่พ้ืนท่ีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตที ่2 
พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2560.  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 1 
"บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรคเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน".  ชัยภูมิ : 
หอประชุมใหญ่ มหาวทิยาลยัราชภัฏชัยภูม.ิ  หน้า 461-474. 

2.3-SCI-11 ชูเกียรติ โพนแก้ว.  (2561, 12 กรกฎาคม).  ตัวประมาณค่าแบบช่วงสำหรับการประมาณ
ค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม.   

         การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 1 "บูรณาการภูมิปญัญาสู่
นวัตกรรมสรา้งสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน".  ชัยภูมิ : หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ.  หน้า 58-66. 

2.3-SCI-12 ชูเกียรติ โพนแก้ว.  (2561, 30 สิงหาคม).  การเปรียบเทียบช่วงความเช่ือมั่นสำหรับค่าเฉลี่ย
ประชากร กรณีที่มขี้อมลูสญูหายที่เกิดจากการไมต่อบเฉพาะบางคำถาม ภายใต้การสุม่
ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน และไม่ใส่คืน.  การประชุมวิชาการ 
ครั้งท่ี 3.  ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา.  หน้า 62-69. 

2.3-SCI-13 พวงผกา แก้วกรม, สุรางค์รัตน์ พนัแสง, ปอแก้ว พรมเพชร และสุรยี์พร ธรรมิกพงษ์.  (2561, 
24 พฤศจกิายน).  ลักษณะทางสณัฐานวิทยาและปัจจัยทางกายภาพของแหล่งอาศัยของ
ปูน้ำ Indochinamonbhumibol ในพื้นที่จังหวัดเลย.  การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที ่6 นวัตกรรมและเทคโนโลย ีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน.  สกลนคร : ห้อง
ประชุมระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยสีาสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ.  หน้า 192-200. 

2.3-SCI-14 สุรางค์รตัน์ พันแสง, พวงผกา แก้วกรม, ปอแก้ว พรมเพชร, สมเพียร ฟักทอง และแสงจันทร์ 
สอนสว่าง.  (2561, 24 พฤศจิกายน).  ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบผลค้อ 
(Livistona speciosa Kurz.) ที่มีฤทธิต์้านอนมุูลอิสระ.  การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 6 นวัตกรรมและเทคโนโลย ีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน.  สกลนคร : ห้อง
ประชุมระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ.  หน้า 769-776. 

2.3-SCI-15 จิตรนันท์ ศรเีจรญิ, เจษฎาพร ปาคำวงั และธีระภัทรา เอกผาชัยสวสัดิ์.  (2561, 2-5 ธันวาคม).  
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์.  ใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจยั ครั้งที ่5.  เพชรบุรี : 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี.  หนา้ 755-760. 

2.3-SCI-16 กมล อยู่สุข และวรรณวัฒน ์อินทอง.  (2561, 13-14 ธันวาคม).  ผลของสารสกัดจากชะเอม
เหนือ ต่อการต้านเชือ้ Staphylococcus epidermidis และ Bacillus subtilis.  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภฏักรุงเก่า”ประจำปี พ.ศ. 2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การ
ไปใช้ประโยชน”์.  พระนครศรีอยธุยา : หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา.  หน้า 361-364. 

2.3-SCI-17 Kanita Saengkrajang and Panana Tangwannawit.  (2018, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์).  The 
Development of Database System of Thai Food Local for Communities in 
Phetchabun,Thailand.  International Conference on Innovation and 
Management (IAM2018W).  Japan : Fukuoka, Japan. 
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เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮลิล์ รสีอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ.์  หน้า 510-521. 

2.3-AGTE-14 ณัฐวุฒิ จันทรา, น้ำผึ้ง พูวิวัฒน,์ มานะ อินพรมมี, ทิวา แก้วเสริม และขุนแผน ตุ้มทองคำ.  
(2561, 8-9 มีนาคม).  การออกแบบลวดลายผา้บาติกเทคนคิผสม โดยใช้แนวคิด
ศิลปกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮลิล์ รสีอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ.์  หน้า 882-890. 

2.3-AGTE-15 นฤมล วันน้อย.  (2561, 21-22 เมษายน).  การศึกษามาตรฐานและการออกแบบระบบไฟฟ้า
ของครัวเรือนเพื่อสร้างความปลอดภัยดา้นไฟฟ้าสู่ชุมชน.  การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์ ครัง้ที่ 13.  สุรินทร์ : 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์.  หนา้ 28-39. 

2.3-AGTE-16 เสรมิศักดิ์ ทิพย์วงศ ์และนฤมล วนัน้อย.  (2561, 21-22 เมษายน).  การศึกษาวิธีการประเมิน
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เพื่อสำรวจและสร้างความปลอดภัยสู่
ชุมชน.  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสรุินทร์ ครั้งท่ี 13.  สุรินทร์ : มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์.  หนา้ 78-86. 

2.3-AGTE-17 สุวิมล เทยีกทุม และนฤมล วันน้อย.  (2561, 21-22 เมษายน).  การศึกษาวิธีประเมินต้นทุนของ
ระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมลูสำหรับการเรียนรูแ้ละออกแบบการ
ติดตั้ง.  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสรุินทร์ ครั้งท่ี 13.  สรุินทร์ : มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์.  หนา้ 68-77. 

2.3-AGTE-18 พิศุทธิ ์บัวเปรม.  (2561, 20 กรกฎาคม).  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบตัิงาน
ราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์.  การประชุม
วิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติเครือข่ายบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏภาค
หนือ ครั้งท่ี 18 และลำปางวิจัย ครั้งท่ี 4.  ลำปาง : อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง.  หน้า 333-341. 

2.3-AGTE-19 สนธยา วันชัย.  (2561, 12 กรกฎาคม).  การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบน้ำแบบสูบกลับขนาด
เล็ก.  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 1 "บูรณาการภมูิปัญญา
สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยืน".  ชัยภูมิ : หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ.  หน้า 475-483. 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-AGTE-20 มานะ อินพรมมี.  (2561, 23 มีนาคม).  การออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน.  การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 4 
ประจำปี พ.ศ. 2561.  พิษณุโลก : ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์).  หน้า 373-380. 

2.3-AGTE-21 ณัฐพล ภูร่ะหงษ,์ วรชัย ศรสีมดุคำ และศรราม ดอนม่วง.  (2561, 25 พฤษภาคม).  เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำและพลังงานลม.  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งท่ี 3.  อุบลราชธาน ี: มหาวิทยาลัยราชธาน.ี  หน้า 212-
219. 

2.3-AGTE-22 วรชัย ศรีสมุดคำ, ณัฐพล ภูร่ะหงษ ์และพีรภัทร อิ่มทรัพย์.  (2561, 25 พฤษภาคม).  การสืบค้น
ย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสูญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์.  การ
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งท่ี 3.  
อุบลราชธาน ี: มหาวิทยาลัยราชธาน.ี  หน้า 203-211. 

2.3-AGTE-23 หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ.  (2561, 25 พฤษภาคม).  ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม.  การประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งท่ี 3.  อุบลราชธาน ี: 
มหาวิทยาลยัราชธาน.ี  หน้า 288-296. 

2.3-AGTE-24 วรชัย ศรีสมุดคำ, ณัฐพล ภูร่ะหงษ์, กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรตันชัย และโกศล พิทักษ์สัตยาพรต.  
(2561, 26-29 มิถุนายน).  วงจรกำเนิดสญัญาณรปูคลื่นไซน์ชนิดควอเดรเจอร์โหมด
กระแสที่ควบคมุได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ VDTA.  การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งท่ี 10 (ECTI-CARD 2018).  พิษณุโลก : ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว.  หน้า 299-302. 

2.3-AGTE-25 วาสนา วงศ์ษา และศริิวรรณ พลเศษ.  (2561, 16 ธันวาคม).  สายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์
สำหรับเตือนภยัผู้บกพร่องทางการไดย้ิน.  การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2561.  กรุงเทพ : 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต วิทยาเขต ร่มเกล้า.  หน้า 362-366. 

2.3-AGTE-26 บุษบากร คงเรือง, ธนพล หัสดี, ปญัญา เทียนนาวา และศักดิ์ศิริชัย ศรีสวสัดิ์.  (2561, 16-17 
สิงหาคม).  การจดัการเทคโนโลยกีารอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสอง
พลังงาน สำหรับกลุ่มผูป้ระกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอดุมศึกษาระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ครั้งท่ี 4 ประจำป ี2561.  อุดรธาน ี: คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน.ี  หน้า 134-141. 

2.3-AGTE-27 ธรรมณ์ชาติ  วันแต่ง.  (2561, 19 เมษายน).  ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์ ชุดคัดขนาดละมดุแบบ
เพลาหมุนวางคู่.  กรมทรัพยส์ินทางปัญญา.  เลขท่ีอนุสิทธิบตัร 13804. 

(19 เมษายน 2561 - 2 กรกฎาคม 2566) 
2.3-AGTE-28 ธนภัทร มะณีแสง และนภดล อ่ำด.ี  (2561, มกราคม-มิถุนายน).  การศึกษาระบบการขนส่ง

ด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ โดยวิธีการสร้างแบบจำลองและวิธีอาณา
นิคมมด.  วารสารวจิัยมหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.  6(1), 74-88. 

2.3-AGTE-29 อมลณัฐ ฉตัรตระกลู และญาณินท์ ไชยสิน.  (2561, มกราคม-เมษายน).  ผลของการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และปุย๋เคมตี่อการเจริญเตบิโตของกระดอม.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.  49(1)พิเศษ, 124-128. 

2.3-AGTE-30 ณัฐรินทร์ ศริิรตันนันท์.  (2561, มีนาคม).  Appropriate proportion of water meal 
(Wolffia arrhiza (L)) and commercial diet in combined feeding for tilapia 
fingerlings rearing.  วารสาร International Journal of Agricultural Technology.  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14(2), 249-258. 

2.3-AGTE-31 นุชจรี สิงห์พันธ,์ อาทิตย์ ทูลพุทธา, ศิวดล แจ่มจำรสั, การันต์ ผึ่งบรรหาร, พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
, จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว, ธนากร วงษศา และสุมนา เหลืองฐิติกาญจนา.  (2561, 
กันยายน-ธันวาคม).  ผลของปุ๋ยหมักมูลไสเ้ดือนต่อคณุภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบ
กองเตี้ย.  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.  36(3), 81-90. 

2.3-AGTE-32 ธรรมณ์ชาติ วันแต่ง.  (2561, มกราคม-มิถุนายน).  The Development of the Expanding 
Rollers, Sapodilla Sizing Machine Model 2.  วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทย.  24(1), 23-30. 

2.3-AGTE-33 ทิวา  แก้วเสริม.  (2561, 9 ตุลาคม).  ออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม.  ตำราไดร้ับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ.  คำสั่งที่ 2000/2561 เรื่อง ให้พนักงาน
มหาวิทยาลยัไดร้ับเงินประจำตำแหน่ง. 

2.3-AGTE-34 ขุนแผน  ตุ้มทองคำ.  (2561, 26 กรกฎาคม).  ออกแบบบรรจุภณัฑ.์  ตำราทีไ่ด้รับการประเมิน
การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว. 

 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-AGTE-35 พิมพ์พรรณ ทิพยแสง, ศานต์ พานิชสิติ และอมรรตัน์ ฉิมพลีนภานนท.์  (2561, 6 ธันวาคม).  

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันในการทำบรรทัดฐานข้อมลู.  การประชุมวิชาการ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑติศกึษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 47.  ขอนแก่น : โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชา ออคิด.  หน้า 143-153. 

 
 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-HUSO-1 กมล บุญเขต, ปาณสิรา คงปัญญา และวุฑฒิณฏัฐ์ รัตนภรณ์.  (2561, 2 กุมภาพันธ)์.  การวิจัย

กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยการจัดการความรู้ทางภาษาและวฒันธรรม ของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 7 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0".  ตาก : มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร (แม่สอด).  หน้า 
425-433. 

2.3-HUSO-2 อลิสณา อนันตะอาด.  (2561, 8-9 มีนาคม).  การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อเพ่ิมทักษะ
ด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณเ์ขต 1.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 
5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรยีล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์.  หน้า 
799-804. 

2.3-HUSO-3 กมล บุญเขต, จันทร์พิมพ ์มเีปี่ยม, รัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์ และ กิจติยา รวีฉัตรพงศ์.  (2561, 8-9 
มีนาคม).  การพัฒนาโนต้ดนตรีมาตรฐานสำหรับดนตรตีุ๊บเก่ง จังหวัดเพชรบูรณ์.  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพี
เรียล ภูแก้ว ฮลิล์ รสีอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 132-140. 
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2.3-HUSO-4 นาฏอนงค์ พวงสมบัติ และพิชญา เชี่ยวภาษา.  (2561, 8-9 มีนาคม).  บทบาทของเพลงพื้นบ้าน

ที่มีต่อเยาวชน : กรณศีึกษาชุมนุมเพลงพื้นบ้านโรงเรียนเพชรบรูณ์วทิยา.  การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภู
แก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 141-150. 

2.3-HUSO-5 ปาริชาติ ลาจันนนท์, กมล บุญเขต, จันทร์พิมพ์ มีเปีย่ม, อังคณา จนัทร์แสงศรี และสมศักดิ์ ภู่
พรายงาม.  (2561, 8-9 มีนาคม).  นาฏยประดิษฐ์รำโทน ตำบลท่าพล อำเภอเมอืง 
จังหวัดเพชรบูรณ์.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 
5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรยีล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 
151-159. 

2.3-HUSO-6 ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ,์ อภินันท์ ทะสนุทร และจันทิมา คุม้ภัยเพื่อน.  (2561, 8-9 มีนาคม).  การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.  
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิม
พีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รสีอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 160-169. 

2.3-HUSO-7 ซูรียานา ดอเล๊าะ, พาตีเมา๊ะ เปาะมะทอง, ธีรภัทร กิจจารักษ ์และกฤชสร เข็มเหล็ก.  (2561, 8-
9 มีนาคม).  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ.์  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  
เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮลิล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 805-
810. 

2.3-HUSO-8 อภินันท์ ทะสุนทร.  (2561, 22-23 มีนาคม).  รัฐประหารกับการเมอืงไทย : ปัญหา สาเหตุ 
ผลกระทบ และแนวทางแกไ้ข.  การประชุมวิชาการราชภฏัรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที ่1.  เชียงราย : หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 และสำนักวิชาบริหารรัฐกจิ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย.  หน้า 159-172. 

2.3-HUSO-9 ศรีเสด็จ กองแกน.  (2561, 23 มีนาคม).  คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุ
ราชการในเขตอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์.  การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูล
สงครามวิจยั ครั้งท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2561 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน.  พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.  หน้า 458-465. 

2.3-HUSO-10 มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ ์และสุวนติย์ เทศนวน.  (2561, 30 พฤษภาคม).  การศึกษาความรู้ความ
เข้าใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเข้าถึงสิทธิผู้บริโภค.  การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ  เบญจมติรวิชาการ ครัง้ที่ 8.  กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธนบุรี.  หน้า 432-438. 

2.3-HUSO-11 จีรพรรณ พรหมประเสริฐ และศิรวิรรณ พลเศษ.  (2561, 12-13 กรกฎาคม).  แอปพลเิคชัน
นิทานพ้ืนบ้านเสียงสองภาษา สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา : กรณีศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ.์  การประชมุวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12.  อุบลราชธานี : 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน.ี  หน้า 108-115. 

2.3-HUSO-12 พุทธสุดา หนุดหละ.  (2561, 25 ตุลาคม).  การเมืองนอกระบบรัฐสภาไทย  ช่วงปี พ.ศ.2540 – 
2556.  การประชุมวิชาการระดับชาติ  พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งท่ี 3.  
อุดรธาน ี: ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรยีนรู้พทุธศิลป์ถิ่นอีสาน 
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี.  หน้า 599-613. 

2.3-HUSO-13 พิสิษฐิกุล แก้วงาม, ณัฐวุฒิ สุทธิประภา และอภินันท์ ทะสุนทร.  (2561, 25 ตุลาคม).  
อุดมการณ์ทางการเมืองของสังคมไทย : การทดลองวิเคราะห์จากหอ้งเรียน.  การประชุม
วิชาการระดับชาติ  พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภฏัอุดรธานี ครั้งท่ี 3.  อุดรธานี : ห้องประชุม 1 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน.ี  หน้า 583-597. 

2.3-HUSO-14 ธันยมัย รังสิกรรพุม, พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ และพิสิษฐิกุล แก้วงาม.  (2561, 25 ตุลาคม).  การ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

134 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
เตรียมพร้อมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในจังหวัดเพชรบูรณ์  ตอ่สภาวะโลกาภิวัตน์
ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น.  การประชุมวิชาการระดบัชาติ  พืน้ถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอดุรธานี 
ครั้งที่ 3.  อุดรธาน ี: ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่น
อีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน.ี  หน้า 421-433. 

2.3-HUSO-15 ยศวดี นิรารมย์.  (2561, 25 ตุลาคม).  อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ที่ถูกกระทำ
รุนแรงในครอบครัว.  การประชุมวิชาการระดับชาติ  พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภฏัอุดรธานี 
ครั้งท่ี 3.  อุดรธาน ี: ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่น
อีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  หน้า 447-464. 

2.3-HUSO-16 จิตรนันท์ ศรเีจรญิ, เจษฎาพร ปาคำวัง และธีรภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์.  (2561, 2-5 ธันวาคม).  
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์.  
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจยั ครั้งท่ี 5.  เพชรบุรี : 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี.  หนา้ 755-760. 

2.3-HUSO-17 รุ่งเรือง พุ่มมาลา, กมลวิช ลอยมา, ธีรภัทร กิจจารักษ ์และอรณุ สนใจ.  (2561, 2-5 ธันวาคม).  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์.  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที ่5.  
เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.  หน้า 530-534. 

2.3-HUSO-18 ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ.์  (2561, 8-9 มนีาคม).  การออกแบบลวดลายผา้เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ จากข้อมูลท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภฏัวจิัย ครั้งท่ี 5.  เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี.  
หน้า 1-6. 

2.3-HUSO-19 วันวิสาข ์หมื่นจง, รัชนีวรรณ ประยงค์กุล และชุตมิา อ่ำทอง.  (2561, 6 ธันวาคม).  ปัญหาการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการขายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป (OTOP)ในจังหวัดเพชรบูรณ์.  
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดบับัณฑติศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 47.  
ขอนแก่น : โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด.  หน้า 883-891. 

2.3-HUSO-20 สิริมาส หมื่นสาย, ธนสุนทร สว่างสาลี และธีรภัทร กิจจารักษ.์  (2561, 6-7 ธันวาคม).  การรับรู้
นโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของผู้นำนโยบายไปปฏิบัต ิในเขตพื้นท่ี
จังหวัดสระแก้ว.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 15.  นครปฐม : 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.  หน้า 2598-2605. 

2.3-HUSO-21 จินตรัตน์ แสงศิริ.  (2561, 20 ธันวาคม).  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษของนักวิจัยในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ.์  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาตมิหาวิทยาลัยศรปีทุม 
ครั้งท่ี 13 ประจำปี 2561.  กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม.  หน้า 1506-1511. 

2.3-HUSO-22 ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ,์ ณัฐชยา หุมนา และอัญชนา ศรเีรืองฤทธิ์.  (2561, 21 ธันวาคม).  การศึกษา
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการสำหรบันักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร  

         ครั้งท่ี 5.  กำแพงเพชร : อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร.  หน้า 80-92. 

2.3-HUSO-23 Kanita Saengkrajang and Panana Tangwannawit.  (2018, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์).  The 
Development of Database System of Thai Food Local for Communities in 
Phetchabun,Thailand.  International Conference on Innovation and 
Management (IAM2018W).  Japan : Fukuoka, Japan. 
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2.3-HUSO-24 ภาราดา ชัยนิคม และณัฐวุฒิ สุทธิประภา.  (2561, 29-30 มีนาคม).  Non-Traditional 

Threats: Old Wine, New Bottles.  4th International Conference on 
Government and Politics.  Bangkok : Command and General Staff College, 
Thailand.  หน้า 80-84. 

2.3-HUSO-25 Kanita Saengkrajang and Namon Jeerungsuwan.  (2561, 21-22 กรกฎาคม).  Digital 
Library Service Model for International Standard.  175th The IIER 
International Conference Bangkok, Thailand.  Bangkok : I Venue, Thailand.  
หน้า 36-39. 

2.3-HUSO-26 นงลักษณ์ อานี, เครือวัลย์ อินทรสขุ และพิสิษฐกิุล แก้วงาม.  (2561, 25-26 กรกฎาคม).  
English Language Requirements and Worker's English Development for 
Phetchabun Entrepreneurs.  The 11th International Conference of HUSOC 
Network.  เชียงใหม ่: โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง.  หน้า 53. 

2.3-HUSO-27 สพลเชษฐ์ ประชุมชัย.  (2561, 25-26 กรกฎาคม).  Learning Achievement of Grade 3 
Secondary School Students Through the English Short Story “Amazing 
Lomkao Rice Noodles”.  The 11th International Conference of HUSOC 
Network.  เชียงใหม ่: โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง.  หน้า 191-202. 

2.3-HUSO-28 พศิน วัชระชยะกูร, สนธยา ชมพู และจุฬา เจริญวงค์.  (2561, มกราคม-มิถุนายน).  การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นท่ีลุม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง.  วารสารพิกุล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.  16(1), 55-72. 

2.3-HUSO-29 สุภัทธนีย์ ขุนสิงหส์กุล และพชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม).  
พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขตจังหวัดพิจิตร.  วารสารราชมงคลล้านนา.  6(2), 
73-84. 

2.3-HUSO-30 ธีรภัทร กิจจารักษ์.  (2561, กันยายน-ธันวาคม).  การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้
พิการสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์ : การประสานและการนำนโยบายไปปฏิบตัิ.  
วารสารวิจัยและพฒันา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  13 (3), 309-320. 

2.3-HUSO-31 สิริมาส หมื่นสาย, ธนสุนทร สว่างสาลี, ธีรภัทร กิจจารักษ ์และสุปรชีา หิรัญบูรณะ.  (2561, 
กันยายน-ธันวาคม).  สระแก้ว Model ตัวแบบการนำนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ไปปฏิบัตเิชิงบูรณาการ.  วารสารวิจัยและพฒันา วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์.  13 (3), 297-308. 

2.3-HUSO-32 นิคม โยกัญญา.  (2561, มกราคม-เมษายน).  A Model Development of the Learning 
Society of Sustainable Language and Cultural Diversity in Phetchabun 
Province.  วารสารวิชาการ รมยสาร.  16(พิเศษ), 159-182. 

2.3-HUSO-33 สุริยะ หาญพิชัย และจรรยาพัตร์ สุวรรณศักดิ.์  (2561, มกราคม-มิถุนายน).  การจัดการความรู้
สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแขง็แบบถาวร ของชุมชน วัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  
9(1), 190-200. 

2.3-HUSO-34 สุวัฒน์ อินทรประไพ.  (2561, เมษายน-มิถุนายน).  การศึกษาปัจจยัเสี่ยงในการทำงานและการ
ประเมินความพงึพอใจการนำเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใช้กับเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
จังหวัดเพชรบูรณ์.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  7(2), 190-204. 

2.3-HUSO-35 กมล บุญเขต.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม).  ศึกษารูปแบบและสถานภาพพิธีกรรมดนตรีและ
การแสดง “หวอเซี๊ยะ” กลุ่มชาตพิันธุช์าวไทย-ภูเขา เผ่าลีซอ  
บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  วารสารวิชาการ          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค.์  5(2), 370-409. 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-HUSO-36 ภาราดา ชัยนิคม.  (2561, กันยายน-ธันวาคม).  การเมืองของปกรณมัในการสถาปนาระบอบ

ความจริงของชาวมีนังกาเบา.  วารสารการเมืองการปกครอง.  8(3), 220-234. 
2.3-HUSO-37 อภินันท์ ทะสุนทร.  (2561, กันยายน-ธันวาคม).  การทูตเชิงวัฒนธรรม : นโยบายต่างประเทศ

ของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านอินโดจีน.  วารสารการเมืองการปกครอง.  8(3), 192-206. 
2.3-HUSO-38 ธีรภัทร กิจจารักษ.์  (2018, July-December).  Quality of Work Life of Officers in Local 

Administrative Organizations in Khao Kho District, Thailand.  วารสาร PSAKU 
International Journal of Interdisciplinary Research.  7(2), 139-146. 

 
 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-HUSO-39 ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ.์  (2561, 20-21 ธันวาคม).  ช่ือผลงาน ทีน่ี่ลำปาง.  ได้รับรางวลัเหรียญเงิน 
(ฐานครูศิลปะ) โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติสัญจร สืบ
ศาสตร์ สานศลิป์ จังหวัดลำปาง.  มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง. 

(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน) 
2.3-HUSO-40 ทรงเกียรติ บัวลอย.  (2561, 20-21 ธันวาคม).  ช่ือผลงาน ไก่ลำปาง.  ได้รับรางวัลชมเชย (ฐาน

ครูศิลปะ) โครงการถ่ายทอดงานศลิป์กับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติสญัจร สบืศาสตร์ 
สานศิลป์ จังหวัดลำปาง.  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 

(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน) 
2.3-HUSO-41 ขวัญจิรา เจยีนสกลุ.  (2561, 20-21 ธันวาคม).  ช่ือผลงาน ไก่ ม้า ลำปาง.  ไดร้ับรางวัลเหรยีญ

ทองแดง (ฐานครูศิลปะ) โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศลิปินแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติ
สัญจร สืบศาสตร์ สานศลิป์ จังหวัดลำปาง.  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 

(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน) 
2.3-HUSO-42 อภิชาติ งามรุ่งโรจน.์  (2561, 14 มิถุนายน-31 กรกฎาคม).  ช่ือผลงาน กานะ  (คนเคระ).  

โครงการ “CRRU International Art Exhibition 2018 : Lanna Identity, Thai 
Identity & International Identity”.  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชยีงราย. 

(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ) 
2.3-HUSO-43 อลิสณา อนันตะอาด.  (2561, 14 มถิุนายน-31 กรกฎาคม).  ช่ือผลงาน Bloom.  โครงการ 

“CRRU International Art Exhibition 2018 : Lanna Identity, Thai Identity & 
International Identity”.  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย. 

(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ) 
2.3-HUSO-44 ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ.์  (2561, 14 มิถุนายน-31 กรกฎาคม).  ช่ือผลงาน The dimension of 

nature.  โครงการ “CRRU International Art Exhibition 2018 : Lanna Identity, 
Thai Identity & International Identity”.  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย. 

(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ) 
2.3-HUSO-45 ทรงเกียรติ บัวลอย.  (2561, 14 มิถุนายน-31 กรกฎาคม).  ช่ือผลงาน สี ธรรมชาติ.  โครงการ 

“CRRU International Art Exhibition 2018 : Lanna Identity, Thai Identity & 
International Identity”.  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย. 

(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-HUSO-46 ขวัญจิรา เจยีนสกลุ.  (2561, 14 มิถุนายน-31 กรกฎาคม).  ช่ือผลงาน พนัธุ์เบอร์เลย์ 

(BURLEY).  โครงการ “CRRU International Art Exhibition 2018 : Lanna Identity, 
Thai Identity & International Identity”.  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย. 

(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ) 
2.3-HUSO-47 กมล บุญเขต และจันทร์พิมพ์ มีเปีย่ม.  (2561, 21 กันยายน).  นาฏยประดิษฐ์ชุดฟ้อนบญุข้าว

ประดับดิน.  ประชุมวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ทางดนตรรีะดับชาติ ครั้งท่ี 1.  
กรุงเทพ : ห้องประชุมและแสดงดนตรี ช้ัน 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ) 
2.3-HUSO-48 ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ.์  (2561, 30 เมษายน-17 พฤษภาคม).  Thai Artist Exhibition.   

          สถานกงสุล นครลอสแอนเจลสิ ประเทศสหรัฐอเมริกา. 
(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาติ) 

 
 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะครุศาสตร์ 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-EDU-1 สมใจ กงเติม.  (2561, 8-9 มีนาคม).  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการ 
P.O.W.E.R Learning ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสตูร สำหรับนักศึกษาครู.  
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิม
พีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รสีอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 627-640. 

2.3-EDU-2 อิศราพร ชัยงาม.  (2561, 8-9 มีนาคม).  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพครูเรื่อง 
การสร้างบทเรียนวดีิทัศนส์ำหรับครูผูส้อนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน.  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพี
เรียล ภูแก้ว ฮลิล์ รสีอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 608-618. 

2.3-EDU-3 พลากร ชาญณรงค์, สลักจิตร คณะฤทธ์ิ และไมตรี ไชยมงคล.  (2561, 8-9 มีนาคม).  รูปแบบ
การออกกำลังกายด้วยแอโรบิคด๊านซ์ ต่อสมรรถภาพกายด้านดัชนีมวลกาย สดัส่วนรอบ
เอว รอบสะโพก และระบบหายใจ ในประชาชนท่ัวไปที่มีภาวะน้ำหนกัเกิน.  การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภู
แก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 641-654. 

2.3-EDU-4 รัตนา ทองนอ, อนุวัติ คูณแก้ว และธีรพงศ์ จุลสายพันธ.์  (2561, 8-9 มีนาคม).  ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮลิล์ 
รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 1086-1096. 

2.3-EDU-5 จุฑารัตน์ ทองหมู่, อนุวัติ คณูแก้ว และธรีพงศ์ จุลสายพันธ์.  (2561, 8-9 มนีาคม).  ปัจจัยที่
ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวยัของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮลิล์ รีสอรท์ อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 1065-1075. 

 
2.3-EDU-6 ทรงพล นวลพุ่ม, อนุวัติ คูณแก้ว และธีรพงศ์ จุลสายพันธ์.  (2561, 8-9 มีนาคม).  ปัจจัยเชิง



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

138 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
สาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูสายผู้สอนโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์.  การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภู
แก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 1107-1117. 

2.3-EDU-7 ดาลัด มหาชัย, อนุวัติ คูณแกว้ และธีรพงศ์ จุลสายพันธ.์  (2561, 8-9 มีนาคม).  ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนในโรงเรียนนำร่องตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  
เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮลิล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 
1053-1064. 

2.3-EDU-8 สโรชา รดิแก้ว, ณัฐกานต์ พึ่งกุศล และพรทิพา ธูปมงคล.  (2561, 8-9 มีนาคม).  การศึกษา
พัฒนา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวดัค่ากลางของข้อมูล โดย 
วิธีการสอนรูปแบบซิปปา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮลิล์ 
รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ.์  หน้า 619-626. 

2.3-EDU-9 สุภาพร ชูสาย, สุทิน เจยีมประโคน และกานต์ชนก แซ่อุ่ย.  (2561, 8-9 มีนาคม).  ปัจจัยที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
เพชรบูรณ.์  การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  
เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮลิล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 
1118-1126. 

2.3-EDU-10 นาฏอนงค ์พวงสมบัติ และพิชญา เชี่ยวภาษา.  (2561, 8-9 มีนาคม).  บทบาทของเพลงพื้นบ้าน
ที่มีต่อเยาวชน : กรณศีึกษาชุมนุมเพลงพื้นบ้านโรงเรียนเพชรบรูณ์วทิยา.  การประชมุ
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภู
แก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์.  หน้า 141-150. 

2.3-EDU-11 ธงชัย มาลาด และนันทวัน พัวพัน.  (2561, 29 มีนาคม).  ผลการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิสะ
เต็มศึกษา(Stem Educatin)ที่มตีอ่ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1”.  
กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.  หน้า 108-115. 

2.3-EDU-12 ขจรศักดิ์ วังคีรี และนันทวัน พัวพัน.  (2561, 29 มีนาคม).  การพฒันาความเข้าใจและความ
คงทนของความรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรยีนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุ
ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1”.  กำแพงเพชร : คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กำแพงเพชร.  หน้า 74-86. 

2.3-EDU-13 พิมพ์พกา จันทร์พุฒ, เพลิน แก้วสขุ และนันทวัน พัวพัน.  (2561, 29 มีนาคม).  การศึกษา
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1.  การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร.  หน้า 
149-159. 

2.3-EDU-14 วันวิสา แก้วปัน และนันทวัน พัวพัน.  (2561, 29 มีนาคม).  การส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ตามแนวคดิสะเต็มศึกษา (Stem 
Education) สำหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุ
ศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร : คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

139 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
กำแพงเพชร.  หน้า 160-167. 

2.3-EDU-15 รุจิดา ทะนุ และศิวภรณ์ ใสโต.  (2561, 29 มีนาคม).  การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษสำหรบันักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1”.  
กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.  หน้า 399-407. 

2.3-EDU-16 ธิดารัตน์ วิรานันท์ และวรางคณา ภู่ศิริภญิโญ.  (2561, 29 มีนาคม).  การพัฒนาความสามารถ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา 
ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร : คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.  หน้า 373-
383. 

2.3-EDU-17 บุศย์สราลี บุตรอามาตย์ และอโณทยั พลเยี่ยม เพชรแสง.  (2561, 29 มีนาคม).  การพัฒนา
ความรู้ด้านไวยากรณภ์าษาอังกฤษโดยใช้เกมสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1.  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศ์ึกษา ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร.  หน้า 384-390. 

2.3-EDU-18 ชุลีพร ชัยวิพรม และสรวงพร กุศลส่ง.  (2561, 29 มีนาคม).  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Executive Function โดยใช้กิจกรรมการเลา่นิทานเพื่อส่งเสริมทกัษะการยับยั้ง
ช่ังใจและคิดไตร่ตรองสำหรับเด็กปฐมวัย.  การประชุมวิชาการระดบัชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร.  หนา้ 
419-426. 

2.3-EDU-19 ยุวดี นกมั่น และสรวงพร กุศลส่ง.  (2561, 29 มีนาคม).  การจัดกิจกรรมตามแนวคิด 
Executive Function โดยใช้เกมเขาวงกตเพื่อส่งเสริมทักษะการมุ่งเป้าหมายสำหรับเด็ก
ปฐมวัย.  การประชมุวิชาการระดบัชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร : 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร.  หน้า 433-440. 

2.3-EDU-20 รุจิรา บุญศรี และวิชญาพร อ่อนปยุ.  (2561, 29 มีนาคม).  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตรด์้านการลงความเห็นสำหรับเด็กปฐมวัย.  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศ์ึกษา ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร.  หน้า 448-454. 

2.3-EDU-21 โชคชัย สอนศิริ และสมฤทัย เย็นใจ.  (2561, 29 มีนาคม).  ผลการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์สำหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.  
การประชุมวชิาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร : คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.  หน้า 490-500. 

2.3-EDU-22 ทศพล มีชำนาญ และกำธร คงอรณุ.  (2561, 29 มีนาคม).  ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิคSTADร่วมกับเพลงประกอบบทเรียนที่มีต่อทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติขิงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4.  การประชุม
วิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศ์ึกษา ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร.  หน้า 501-510. 

2.3-EDU-23 วิรันตรี ทองสี, สมฤทัย เย็นใจ และเขมภณ กาญจนาชนะชน.  (2561, 29 มนีาคม).  การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรสัโดยใช้การจัดการเรยีน
การสอนแบบบรูณาการแนวคิดจติตปัญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศ์ึกษา ครั้งท่ี 
1”.  กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร.  หน้า 523-530. 

2.3-EDU-24 สุภาพร ทองหล้า, สมฤทัย เย็นใจ และวไิลวรรณ จันทิพย.์  (2561, 29 มีนาคม).  การ
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เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญัญาศึกษาระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเปน็ฐานกับการสอน
แบบปกติ.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศ์ึกษา ครั้งที่ 1”.  กำแพงเพชร : 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร.  หน้า 541-551. 

2.3-EDU-25 กัณฑิมารา เพชรกันหา, วิภาดา นาเลา และอไุร ธรรมศุภโกศล.  (2561, 29 มีนาคม).  
การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีดรี
สองสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน โรงเรียน
หล่มสักวิทยาคม อำเภอหลม่สัก จงัหวัดเพชรบูรณ์.  การประชุมวิชาการระดับชาติ  

        “ครุศาสตรศ์ึกษา ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กำแพงเพชร.  หน้า 568-577. 

2.3-EDU-26 กิตติศักดิ์ ผายผยุ, กำธร คงอรณุ และวิไลวรรณ บญุเรือง.  (2561, 29 มีนาคม).  การพัฒนาสื่อ
ประสมเพื่อส่งเสรมิผลการเรียนรู้เรื่องแผนภูมริูปวงกลมสำหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่2 โรงเรียนวังโป่งศึกษา.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1”.  
กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.  หน้า 578-585. 

2.3-EDU-27 ผดุลเกียรติ ขวัญทอง, วิภาดา นาเลา และกญัญณัช ทองมาก.  (2561, 29 มีนาคม).  การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมโดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร :  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร.  หน้า 639-704. 

2.3-EDU-28 สุรินทร์ ตาหยอง, สุวิชา ทูรวัฒน์ และวิภาดา นาเลา.  (2561, 29 มีนาคม).  การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรยีนรู้แบบปฏิบัติการตามแนวคดิทฤษฎีคอนสตรัคตวิิซึม.  การประชุม
วิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศ์ึกษา ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร.  หน้า 819-825. 

2.3-EDU-29 จารุพรรณ คำอ้าย, กติญา บญุสวน และรัชณงค์ หนูเวียง.  (2561, 29 มีนาคม).  การส่งเสริม
ทักษะการคิดแก้ปญัหาทางวิทยาศาสตรโ์ดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏกำแพงเพชร.  หน้า 945-953. 

2.3-EDU-30 นิศารัตน์ รักทิม และกตญิา บุญสวน.  (2561, 29 มีนาคม).  เพื่อพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง ระบบสรุิยะโดยใช้
การจัดการเรยีนรู้ตามรูปแบบซิปปาโมเดล.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งที่ 1”.  กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร.   
หน้า 892-901. 

2.3-EDU-31 พิทวัส กองเผือก, วิไล วันเมือง และกตญิา บุญสวน.  (2561, 29 มีนาคม).  การส่งเสรมิแนวทาง
คิดวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหารชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การจัดการเรยีนรู้
รูปแบบซิปปาโมเดล.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศ์ึกษา ครั้งท่ี 1”.  
กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.  หน้า 902-911. 

2.3-EDU-32 สาธิดา โสพิมพา, เพลินพิศ ทองกวด และกตญิา บุญสวน.  (2561, 29 มีนาคม).  การส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคโ์ดยใช้การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟ้าของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศ์ึกษา ครั้งท่ี 
1”.  กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร. หน้า 912-924. 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-EDU-33 อารียา แสนคำ, สพุัตรา เพ็ชรดี และกตญิา บุญสวน.  (2561, 29 มีนาคม).  การพัฒนาทักษะ

การตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟ้าคะนอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรยีนรู้แบบสะเต็มศึกษา.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา 
ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร : คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.  หน้า 925-
932. 

2.3-EDU-34 นฤมล โพธ์ิทอง, กติญา บุญสวน และศฏคุณการญ์ จรัสภัสสรสกุล.  (2561, 29 มีนาคม).  การ
เปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 โดยใช้รูปแบบการสอน พยากรณ์ – สังเกต – อธิบาย (POE).  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1”.  กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏกำแพงเพชร.  หน้า 987-996. 

2.3-EDU-35 ณัฐกานต์ พึ่งกุศล, พรพิมล อ่อนศรี และอารีย์วรรณ กันตา.  (2561, 18-19 ตุลาคม).  การ
พัฒนาศักยภาพดา้นคณิตศาสตร์ของผู้เรียนด้วยหลักสูตรภูมิปญัญาท้องถิ่นการจักสาน.  
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 9 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี.  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์.  หน้า 450-458. 

2.3-EDU-36 วรางคณา ภู่ศริิภญิโญ.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม).  การพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรูโ้ดย
บูรณาการแนวคิดจติตปญัญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพ่ีเลีย้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาวชิาชีพครูสาขาภาษาอังกฤษสู่ชุมชน.  วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  10(2), 97-122. 

2.3-EDU-37 สรวงพร กุศลส่ง.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม).  การพัฒนารูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยดา้น
ปฐมวัยด้วยการเรยีนรู้และนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์.  
วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร.  20(2), 61-72. 

2.3-EDU-38 กานต์ อัมพานนท์.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม).  การพัฒนารูปแบบการเรยีนรู้เชิงรุกที่ส่งเสรมิ
ทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ.์  วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร.  20(2), 87-101. 

2.3-EDU-39 อนุวัติ คูณแก้ว.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม).  รูปแบบการพัฒนาศกัยภาพทางวิชาการด้วย
การบูรณาการ ระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคณุภาพและมาตรฐานเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.  วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร.  20(2), 73-85. 

2.3-EDU-40 กมลฉัตร กล่อมอิ่ม.  (2561, ตุลาคม-ธันวาคม).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
การจัดการเรยีนรู้เชิงรุกบรูณาการศาสตร์พระราชากับการจดัการเรยีนรู้แบบปกตเิพื่อ
เสรมิสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเรียนรูเ้ป็นทีม สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
สาขาการศึกษาปฐมวัย.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 41(4), 99-115. 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-MAN-1 เอ็ม สายคำหน่อ.  (2561, 2 กุมภาพันธ์).  การพัฒนาระบบพยากรณ์บริหารจัดการสินค้าจาก

ฐานทรัพยากรชุมชน.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 "วิทยาการจัดการวิชาการ 
2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพือ่การพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0".  ตาก : 
มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร (แม่สอด).  หน้า 547-557. 

2.3-MAN-2 ปาณิสรา คงปัญญา, วุฑฒิณฏัฐ์ รตันภรณ์ และเอนกพงศ์ ธรรมาธิวฒัน์.  (2561, 2 กุมภาพันธ)์.  
การบูรณาการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวตักรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวเพื่อ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซยีน.  การประชุม
วิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 7 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0".  ตาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
(แม่สอด).  หน้า 746-751. 

2.3-MAN-3 วุฑฒิณัฏฐ์ รตันภรณ์ และปาณิสรา คงปญัญา.  (2561, 2 กุมภาพันธ)์.  การสร้างเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ
การบูรณาการการเรียนรูสู้่ชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 7 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0".  ตาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด).  
หน้า 528-538. 

2.3-MAN-4 ปิยะวัน เพชรหมี.  (2561, 2 กุมภาพันธ)์.  การพัฒนาการตลาดมะขามกวนของวิสาหกิจชุมชน : 
กรณีศึกษากลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านนาร่วมใจ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์.  การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0".  ตาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
(แม่สอด).  หน้า 222-232. 

2.3-MAN-5 ดอกอ้อ ขวัญนิน และบวรลักษณ์ เงินมา.  (2561, 15-16 กุมภาพันธ)์.  การศึกษาโครงสร้าง
ต้นทุนการผลิตอ้อยจังหวดัเพชรบรูณ์.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3 ประจำปี 
2561 "ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน".  ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี.  หน้า 68-76. 

2.3-MAN-6 ปราณตี ใจหนัก.  (2561, 8-9 มีนาคม).  ศักยภาพทางการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์
เบอร์รี่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮลิล์ รีสอรท์ อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 709-715. 

2.3-MAN-7 ณัฐแก้ว ข้องรอด.  (2561, 8-9 มีนาคม).  ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ามกลางกระแส เครือข่ายสังคม (Social Network).  
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ :   
อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮลิล์ รสีอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ.์  หน้า 788-798. 

2.3-MAN-8 อัจฉรา  กลิ่นจันทร์.  (2561, 8-9 มีนาคม).  แนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพและลดต้นทุนการ
ปลูกกาแฟอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ.์  การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภแูก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท 
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ.์  หน้า 1205-1212. 

2.3-MAN-9 ศริิพงษ ์เหมมั่น.  (2561, 25 พฤษภาคม).  แนวทางการพัฒนาธุรกจิชุมชนแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ตำบลริมสมี่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์.  การประชมุ
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งท่ี 3 นวัตกรรมที่พลิกโฉม   
สังคมโลก.  อุบลราชธาน ี: มหาวทิยาลัยราชธานี.  หน้า 20-28. 

2.3-MAN-10 วิศิษฎ์ บิลมาศ.  (2561, 1 มิถุนายน).  อุปสงค์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์.  การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจ
ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล.  ปทุมธาน ี: ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.    
หน้า 113-120. 

2.3-MAN-11 พิมพ์พร เกษดี.  (2561, 1 มิถุนายน).  ศึกษาพฤติกรรมการบริหารร้านกาแฟของผู้ประกอบการ
ที่มีผลตอ่ความต้องการกาแฟของนักท่องเทีย่ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3 ประจำปี 2561 นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อน
ธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทลั.  ปทุมธานี : ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 
ปี สมเดจ็พระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
หน้า 60-64. 

2.3-MAN-12 สุนทรีย์ รอดดิษฐ์.  (2561, 21 ธันวาคม).  ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อแหล่งทอ่งเที่ยว
ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ.์  การประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 5.  
กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร.  หน้า 1033-1042. 

2.3-MAN-13 ปิยะนุช พรหมประเสริฐ และประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ.  (2561, 8-9 มีนาคม).          ความผูกพัน
ต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของบุคลากรกลุ่ม
มหาวิทยาลยัราชภฏั.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้ง
ที ่5.  เพชรบูรณ์ : อิมพีเรียล ภูแกว้ ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  หน้า 
700-708. 

2.3-MAN-14 Ampol Chayomchai and Wilaiwan Pholsiri.  (2561, 3-5 December).  Business 
Knowledge and Government Support Aaffecting Business Performance of 
Thai Community-based Stores in Pracharat-Blue-Flag progect.  ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ และระดบัชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5.  เพชรบุรี : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรุี. 

2.3-MAN-15 รักชนก สมศักดิ์ และปิยะนุช พรหมประเสริฐ.  (2561, มกราคม-มิถุนายน).  การบริหารจัดการ
และพัฒนาสื่อประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ.์  วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร.  20(1), 103-112. 

2.3-MAN-16 แก้วตา ผิวพรรณ, สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ และวินัย เช่ือมวราศาสตร์.  (2561, มกราคม-
มิถุนายน).  การจัดการความรู้ด้านการทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อ
เสรมิสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียน.  วารสารวิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย.  8(1), 27-33. 

2.3-MAN-17 ชัชากร คัชมาตย์, ปิยะนุช พรหมประเสริฐ, อ้อมทิพย์ อุตตโม และกริชชัย ขาวจ้อย.  (2561, 
มกราคม-มิถุนายน).  แบบภาวะผูน้ำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กับความพึงพอใจของ
สมาชกิกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในเขตตำบลท่าพล จังหวดัเพชรบูรณ์.  วารสารวิชาการ
บัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์.  8(1), 15-27. 

2.3-MAN-18 กริชชัย ขาวจ้อย.  (2561, กรกฎาคม).  การศึกษาเปรยีบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคด้าน
การเลือกทำเลที่ตั้งของตลาดสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณศีึกษาตลาด
ไทยพัฒนาท่าพล ตสาดเทศบาล2 และตลาดเทศบาล3.  วารสารมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มังรายสาร.  6(2), 45-64. 

2.3-MAN-19 กริชชัย ขาวจ้อย และชัชากร คัชมาตย์.  (2561, มกราคม-มิถุนายน).  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินของสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในเขตตำบลท่าพล จงัหวัดเพชรบูรณ์.  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
วารสารวิชาการบณัฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์.  8(1),     
1-13. 

2.3-MAN-20 กัญญ์กุลณัช  พีรชาอคัรชัย.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม).  การสร้างบทเรียนออนไลน์วิชา
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม.  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก.  7(2), 29-38. 

2.3-MAN-21 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย.  (2561, มกราคม-เมษายน).  ปัญหาในการสื่อสารและการปรับตัวข้าม
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานในสถาบันการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์.  
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา.  26(50), 189-212. 

2.3-MAN-22 กัญญ์กลุณัช พีรชาอัครชัย.  (2561, ตุลาคม-ธันวาคม).  การใช้อินโฟกราฟิกในการนำเสนอ
ข้อมูลยุคดจิิทัลคอนเทนต์ ด้วยโปรแกรม Piktochart.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์
อีสเทอร์น.  12(4), 28-48. 

2.3-MAN-23 อำพล  ชะโยมชัย.  (2561, มกราคม-มิถุนายน).  การวิเคราะหจ์ำแนกคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการทางสังคมขององค์กรที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององค์กรที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  วารสาร SPU ศรีปทุมปริทัศน์.  18(1), 
71-82. 

2.3-MAN-24 กฤษติญา มูลศรี.  (2018, January-June).  The Influence of Job Satisfaction Affecting 
Organizational Commitment of the Small and Medium Business Employee.  
วารสารระดับนานาชาติ Asain Administration and Management Review.  1(1), 
138-146. 

2.3-MAN-25 กฤษติญา มูลศรี.  (2561, มกราคม-มิถุนายน).  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท.  วารสารสหวทิยาการวิจัย: ฉบับบณัฑิตศึกษา.  7(1), 14-24. 

2.3-MAN-26 นิพนธ์ เพชรบูรณิน.  (2561, 18 ตุลาคม).  เศรษฐศาสตรม์หภาค.  ตำราทีไ่ด้รับการประเมินการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว. 

2.3-MAN-27 วรภพ บุญประกอบ.  (2561, 28 ธันวาคม).  เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น.  ตำราทีไ่ดร้ับการประเมิน
การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว. 
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องค์ประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคม  โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

  1 กำหนดชุมชน
หรือองค์การ
เป้าหมายของ
การให้บริการ
ทางวิชาการ
แก่สังคมโดยมี
ความร่วมมือ 
ระหว่างคณะ
หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะและหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นการดำเนินงาน
ภายใต้คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 
1461/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการตามคำสั่งนี้ประกอบด้วย  

1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. คณบดีคณะครุศาสตร์     
4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5. คณบดีคณะเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  
6.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

และได้เชิญอาจารย์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง จากคณะ
เทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย   
จากคณะวิทยาการจัดการ  
และมีรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เลขานุการ (3.1-1-01) 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการร่วมประชุม
เพ่ือวางแผนงานบริการวิชาการและร่วมกำหนดพ้ืนที่
เป้าหมายสำหรับการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดย
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการได้ใช้ข้อมูลจาก
ผลการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการจากชุมชน
และสรุปผลการวางแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากชุมชนภายนอก จำนวน 18 หน่วยงาน 
และตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 
คณะ ในการเข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา ความต้องการจากชุมชนเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเข้าไปให้บริการวิชาการแก่สังคม  
       โดยคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการตาม
คำสั่งเลขที่ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 
1461/2560 ซึ่งเป็นคณบดี/รองคณบดี/ตัวแทนจากคณะ
ทั้ง 5 คณะ ใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในการกำหนดชุมชน
หรือองค์กรเป้าหมาย วางแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
และกำหนดโครงการบริการวิชาการของแต่ละคณะ โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถกำหนดชุมชนหรือ
องค์กรเป้าหมายไว้ ดังนี้ 
1. อำเภอเมือง  
- ชุมชนในตำบลห้วยสะแก 

2. อำเภอเขาค้อ  
- ชุมชนในตำบลหนองแม่นา 

3. อำเภอหนองไผ่  
- ชุมชนในตำบลวังท่าดี 

4. อำเภอหล่มสัก  
- โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 
- ชุมชนท่ากกแก 

5. อำเภอชนแดน  
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 

โดยในทุกพ้ืนที่กำหนดไว้ในแผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3.1-1-02 ถึง 
3.1-1-05) 

3.1-1-01  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1461/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 
2 สิงหาคม 2560 
3.1-1-02 ผลสำรวจ
ความต้องการรับบริการ
วิชาการจากชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
3.1-1-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 16 ตุลาคม 2561  
3.1-1-04 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่องการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1-1-05 แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
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  2 จัดทำแผน
บริการ
วิชาการโดยมี
ส่วนร่วมจาก
ชุมชนหรือ
องค์การ
เป้าหมายที่
กำหนดในข้อ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบและกลไกการ
ให้บริการทางวิชาการในการจัดทำแผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคมภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ดังนี้ 
 1. การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการจาก
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย โดยคณะทั้ง 5 คณะลงพ้ืนที่
สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รวบรวม
และจัดทำเป็นข้อมูลสำหรับการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (3.1-2-01) 
 2. จัดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานบริการวิชาการ
แก่สังคม โดยเชิญชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเข้าร่วมเพ่ือกำหนดกลุ่ม
เรื่องและวางแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยเชิญตัวแทนจากองค์กรต่าง 
ๆ และผู้แทนจากหรือองค์กรเป้าหมาย โดยจัดประชุมเม่ือ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยในการประชุมดังกล่าวได้
ใช้ผลการสำรวจความต้องการรับบริการจากชุมชน
เป้าหมายเป็นข้อมูลประกอบการประชุม และในการ
ประชุมครั้งนี้มีผู้เขา้ร่วมเป็นประชาชนในชุมชนหรือ
องค์กรเป้าหมาย บุคลากรจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร ดังนี้  

1) หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลห้วยสะแก 
2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ  
3) องคก์ารบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่  
4) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก  
5) ชุมชนท่ากกแก อำเภอหล่มสัก 
6) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 

อำเภอชนแดน  
รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจาก

ทั้ง 5 คณะ และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้า
ร่วมประชุม  
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดส่งผลสำรวจความ
ต้องการฯ และผลการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมายให้ทุกคณะทั้ง 5 คณะ ใช้เป็นข้อมูล

3.1-2-01  ผลสำรวจ
ความต้องการรับบริการ
วิชาการจากชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
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ในการกำหนดโครงการบริการวิชาการสำหรับบรรจุไว้ใน
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ (3.1-2-02 ถึง 
3.1-2-04)   
 4 . วั น ที่  1 6  ตุ ล า ค ม  2 5 6 1  จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ   ครั้งที่ 1/2561 
เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับให้คณะ 5 คณะ
ภายในมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน/
โครงการบริการวิชาการ/กิจกรรม และจัดทำแผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(3.1-2-05) 
 5. วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จัดการประชุม(เวียน) 
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 
เพ่ือพิจารณาแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณและกำหนด
โครงการบริการวิชาการเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (3.1-2-06) 
 6. วันที่  9 มกราคม 2562  เสนอแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือ
ทราบ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 (3.1-2-07) 
      หลังจากนั้นจึงได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  เรื่อง การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือประกาศรายชื่อ
โครงการบริการวิชาการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณให้สามารถดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ตามแผน งาน บ ริก ารวิ ช าการแก่ สั งคม  ป ระจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (3.1-2-08) 
     นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังมีโครงการ
บริการวิชาการท่ีเกิดจากร้องขอจากชุมชนเพ่ือขอรับการ
บริการวิชาการ ได้แก่  

1. ชุมชนในตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์ เสนอขอรับบริการวิชาการภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่
เป้าหมาย กชช. 2ค. ดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรม 4 
กิจกรรม ได้แก่  

3.1-2-02  รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียงานบริการ
วิชาการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1-2-03 สรุปหัวข้อ
เรื่องจากการประชุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียงาน
บริการวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1-2-04 บันทึก
ข้อความส่งผลการ
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียงานบริการวิชาการ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
3.1-2-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 16 ตุลาคม 2561    
3.1-2-06 มติการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 
3.1-2-07 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ในการ
ประชุม 1/2562 วันที่ 9 
มกราคม 2562 
3.1-2-08 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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1. การผลิตยาหม่อง/ยาดมสมุนไพร ดำเนินงานโดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. กฎหมายพ้ืนฐานสำหรับชุมชน ดำเนินงานโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. การซ่อมบำรุงอาคาร/สนามเด็กเล่น ดำเนินงานโดย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

4. พลังงานทดแทน ดำเนินงานโดยศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทนชุมชน
ตำบลทุ่งสมอ  
       สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคมที่มีระยะเวลาการดำเนินงานในระหว่าง
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
บรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการที่ระบุไว้ใน
แผนงาน (3.1-2-09 ถึง 3.1-2-10) 

3.1-2-09 แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
3.1-2-10 สรุปรายงาน
ผลการดำเนินงานตาม
แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

  3 ชุมชนหรือ
องค์การ
เป้าหมาย
ไดร้ับการ
พัฒนาและมี
ความเข้มแข็ง
ทีม่ีหลักฐานที่
ปรากฏชัดเจน 
 
 
 
      
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะต่าง ๆ ได้ดำเนินงานโครงการบริการ
วิชาการภายในพ้ืนที่ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายภายใต้
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยฯ ที่
กำหนดให้งานบริการวิชาการเป็นการบริการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ส่งผลให้ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
ดังนี้ 

1.  ชุมชนบ้านห้วยสะแก ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินงานโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ดำเนินงานในวันที่  28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมี
กิจกรรม คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ซึ่งชุมชน
ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน ดังนี้ 

  ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการไป
ประกอบอาชีพเสริมได้ โดยได้ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจาก
ปลา ได้แก่ จ๊อปลา และไส้อั่วปลา  

  ภายหลังจากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
แล้วส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยสะแก สามารถ
พัฒนาตนเองจนเกดิความเข้มแข็ง ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

- ด้านเศรษฐกิจของชุมชน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน 
- ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้วัตถุดิบปลาในพ้ืนที่ โดยการ

เลี้ยงแบบระบบปิด จึงไม่ส่งผลต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ  
- ด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนห้วยสะแกมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการแปรรูปปลาส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตด้านรายได้เสริมดีขึ้น ลดปัญหาค่าใช้จ่าย
ไม่เพียงพอ 
- ด้านสังคม การพัฒนาคุณภาพชุมชน  ในด้านความ

เข้มแข็งของกลุ่มสมาชิก ลดปัญหาการว่างงานในชุมชน 
(3.1-3-01 –  3.1-3-02) 

2. ชุมชนบ้านหนองแม่นา  อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งชุมชนได้รับการให้บริการวิชาการภายใต้
โ ค ร งก า ร อ บ ร ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแบบพ่ึงพาตนเองตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 ในระหว่างเดือนมกราคม 
ถึง พฤษภาคม 2562  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์
จากมูลไส้เดือน 
      กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปผลผลิตกล้วยในท้องถิ่น 
       ซึ่งชุมชนได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มี
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน ดังนี้ 

1)  ธนาคารไส้เดือนในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแม่นา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน หรือผู้ที่สนใจ
จากหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาศึกษาหาความรู้ เพ่ือสามารถ
พัฒนาต่อยอดใช้ในครัวเรือนหรือขยายผลไปยังชุมชนหรือ
หมู่บ้านอื่น ๆ ได้  

2) ผู้เข้าอบรมสามารถทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือนไว้ใช้เอง
ในครัวเรือน ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น สภาพดิน แหล่งน้ำ ลดปัญหา
การสะสมสารเคมีในสิ่งแวดล้อม  

3) ผู้ข้าร่วมโครงการกลุ่มผู้ปลูกพืชและแปรรูป ตำบล
หนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำองค์
ความรู้จากการแปรรูปกล้วย โดยแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

3.1-3-01 โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 
3.1-3-02 แบบประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบ
การให้บริการวิชาการ
สังคม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 
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ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

กล้วยเป็นกล้วยสอดไส้มะขามเพ่ือจำหน่ายเป็นรายได้
เสริมและเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตร  

ภายหลังจากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
แล้วส่งผลให้ชุมชนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถพัฒนาตนเองจนเกิดความ
เข้มแข็ง ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
- ด้านเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อชุมชนสามารถผลิตปุ๋ย

อินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้ใช้เองได้ครัวเรือน ส่งผลให้แต่ละ
ครัวเรือนสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลงได้ รายได้ใน
ครัวเรือนก็มีเพ่ิมขึ้นเนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 
ส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจในครอบครัวดีขึ้น 
- ด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน

ใช้เองในครัวเรือน ส่งผลให้ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในดิน 
และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ การใช้เศษวัตถุดิบจากผลผลิต
ทางการเกษตรมาเป็นอาหารของไส้เดือน ช่วยลดปัญหา
ขยะทางการเกษตรลงได ้
- ด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน คนในชุมชนลด

ปัญหาค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีลงได้ ด้านสุขภาพของคนในชุมชน
ดี ขึ้ น เนื่ อ งจาก ไม่ ใช้ ส าร เคมี ในการทำการ เกษตร         
ด้านรายได้ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถ
จำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้รายได้ในครัวเรือน
เพ่ิมขึ้น  สภาพคล่องทางการเงินของครัวเรือนดีขึ้น      
ย่อมส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละครัวเรือน
ดีขึ้น  
- ด้านสังคม ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เนื่องจากมี

รายได้เพ่ิมข้ึนจากการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพ่ือจำหน่าย  
ด้านสุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น เนื่องจากไม่ใช่สารเคมี
ในการทำการเกษตร และยังสามารถการลดปัญหาขยะ
จากผลผลิตทางการเกษตรได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
ชุมชนดีขึ้น (3.1-3-03 ถึง 3.1-3-05) 

3. ชุมชนวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ซึ่งชุมชนได้รับการให้บริการวิชาการภายใต้ โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา กชช 2ค. เพ่ือ
ยกระดับความสามารถ: อบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพ่ือ
พัฒนาผู้ ประกอบการโฮมสเตย์วั งท่ าดี  เมื่ อวันที่  7 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกิจกรรม คือ 

3.1-3-03 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
และอาหารแบบพ่ึงพา
ตนเองตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ครั้งที่ 3 
3.1-3-04 แบบประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบ
การให้บริการวิชาการ
สังคม มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
3.1-3-05 ภาพถ่ายการ
นำไปใช้ประโยชน์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

กิจกรรมที่ 1 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการท่องเที่ยว
โฮมสเตย์ 

กิจรรมที่ 2 การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและทักษะการสื่อสาร
ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

ซึ่งชุมชนได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มี
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน ดังนี้ 

โฮมสเตย์วังท่าดี ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
พ.ศ. 2562-2564 

ภายหลังจากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
แล้วส่งผลให้ชุมชนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ สามารถพัฒนาตนเองจนเกิดความเข้มแข็ง ใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
- ด้านเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อชุมชนวังท่าดีได้ผ่าน

การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ ไทยแล้วส่ งผลให้มี
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บุคคลที่สนใจทั่วไปเข้า
มาติดต่อจองห้องพักส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เสริมเพ่ิมขึ้น
จากรายได้หลักที่ชุมชนประกอบอาชีพอยู่แล้ว 
- ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการทำธุรกิจโฮมสเตย์ขึ้นใน

ชุมชนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการการ
ตัดสินใจเข้าพักของแขกท่ีจะเข้ามาพัก ดังนั้นชุมชนวังท่า
ดีได้บริการจัดการพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความ
สะอาด เรียบร้อย และน่าอยู่สำหรับอยู่เข้ามาพัก 

- ด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เมื่อคนในชุมชนมี
รายได้เสริมจากแขกผู้ที่เข้ามาพักในโฮมสเตย์ย่อมส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น  

- ด้านสังคม เมื่อประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ลดปัญหาการว่างงานในชุมชน ส่งเสริมการมีอาชีพให้ผู้
ว่างงานให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน (3.1-3-06 ถึง 3.1-3-08) 

4. โรงเรียนบ้านบุ่ งคล้า  อำเภอหล่มสัก จั งหวัด
เพชรบูรณ์ ได้รับการให้บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้แก่  

1) โครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิง
ปฏิบัติการเกษตรกรแม่นยำชุดควบคุมความชื้นโรงเรือน
เพาะเห็ดนางฟ้า โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกิจกรรม คือ 

3.1-3-06 โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ
หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา   
กชช 2ค. เพ่ือยกระดับ
ความสามารถ: อบรม
การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพ่ือ
พัฒนาผู้ประกอบการ
โฮมสเตย์วังท่าดี 
3.1-3-07 แบบประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบ
การให้บริการวิชาการ
สังคม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 
3.1-3-08 ภาพถ่ายการ
นำไปใช้ประโยชน์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

การทำงานของอุปกรณ์เกษตรแม่นยำในโรงเรือนเพาะเห็ด
นางฟ้า 
      2) โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพ่ือการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกิจกรรม คือ การทำน้ำพริกเห็ด
จากเห็ดนางฟ้า 

3) โครงการที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 -2561 โดยมีกิจกรรม เรื่องการ
เลี้ ย ง ไส้ เดื อ น เ พ่ื อ ผ ลิ ต ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์  โ ด ย ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ซึ่งชุมชนได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มี
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน ดังนี้ 

1) โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าในการฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมี เครื่องเพ่ือควบคุม
ความชื้นส่ งผลให้ เห็ ดนางฟ้ามีผลผลิตออกมาอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
      2) โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์น้ำพริกนรกจากเห็ดเพ่ือ
จำหน่ายในงานต่าง ๆ สามารถสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน 

3) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้รับการพัฒนาและมีความ
เข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน ดังนี้ 

- สามารถสร้างฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียน โดยการสร้างฐานการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยง
ไส้เดือนในบ่อซีเมนต์และเลี้ยงไส้เดือนแบบคอนโด ในศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนที่นักเรียน ประชาชนในชุมชนและบุคคลจาก
หน่วยงานภายนอกเข้าไปศึกษาหาความรู้ 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้านำไส้เดือนไปเลี้ยงที่
บ้านเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้ใช้กับผลผลิตผัก
ของครอบครัว ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการใช้
ปุ๋ยเคมีลงได้ร้อยละ 50 รายได้ในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นได้ 
เนื่องจากครอบครัวสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 
ร้อยละ 50 ส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้จากการปลูกผัก
เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังลดการเน่าเสียของผัก ลดปัญหาราขาว
และเชื้อราที่เกิดขึ้นในแปลงผักลงได ้

-  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้รับเชิญไป
เป็นวิทยากร เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการเลี้ยง
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ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน  
- นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้รับการคัดเลือกให้

เป็นตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมประกวดยุวเกษตรกรในจังหวัด
และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ของกลุ่มยุวเกษตรกร และยังได้รับการคัดเลือกให้ไป
แข่งขันในระดับเขต ประจำปี  2562 และได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น อันดับที่ 2 จาก
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  6 จังหวัด
เชียงใหม่ 

 ภายหลังจากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
แล้วส่งผลให้โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ สามารถพัฒนาตนเองจนเกิดความเข้มแข็ง ใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
- ด้านเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อครู และนักเรียนใน

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า นำปุ๋ยไส้เดือนไปใช้ส่งผลให้สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยเคมีลงได้ ส่งผลให้รายรับเพ่ิมขึ้น ชีวิต
ความเป็นอยู่ดีข้ึน 
- ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อชุมชนบ้านบุ่งคล้ามีการใช้ปุ๋ย

ไส้เดือนและหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น 
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษทั้งมลพิษทางดินที่ได้รับการสะสม
สารเคมีก็จะลดลง ลดปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว ปลูกพืช
ไม่ได้ผลผลิตทางการเกษตรตามความต้องการ ลดปัญหา
น้ำเน่าเสียที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืช 
ปุ๋ยเคมี อากาศที่เป็นพิษจากสารเคมีที่ฉีดพ้น เป็นต้น 
- ด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ้านบุ่งคล้าดีขึ้น 

เนื่องจากหันมาบริโภคผักที่มีการปลูกโดยใช้ปุ๋ยไส้เดือน
และการทำการเกษตรแบบอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น 
- ด้านสังคม คนในชุมชนบ้านบุ่ งคล้า เล็งเห็นถึง

ประโยชน์ของการทำการเกษตรแบบอินทรีย์จึงมีการ
รวมกลุ่มเพ่ือเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
(3.1-3-09 ถึง 3.1-3-16) 

 5. ชุมชนบ้านท่ากกแก  อำเภอหล่มสัก จั งหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งชุมชนได้รับการให้บริการวิชาการภายใต้
โครงการส่งเสริมคุณภาพชุมชนท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา ระหว่างเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม โดย คณะวิทยาการจัดการ 

3.1-3-09 โครงการ
บริการวิชาการการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิง
ปฏิบัติการเกษตรกร
แม่นยำชุดควบคุม
ความชื้นโรงเรือนเพาะ
เห็ดนางฟ้า 
3.1-3-10 โครงการ
ส่งเสริมงานบริการ
วิชาการเพ่ือการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
3.1-3-11 โครงการการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
3.1-3-12  โครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
3.1-3-13  โครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
3.1-3-14  แบบตอบรับ
การนำไปใช้ประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
3.1-3-15  ภาพถ่าย
แสดงผลการนำองค์
ความรู้จากโครงการ
บริการวิชาการไปพัฒนา
และมีความเข้มแข็ง 
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ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ 
 กิ จ ก ร รม ที่  1  ก า รค้ น ห า  ฟ้ื น ฟู  อั ต ลั ก ษ ณ์

ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชุมชนท่องเที่ยว 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพ่ือสืบทอด
คุณค่า อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม /ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิ จ ก ร รม ที่  3  ก า ร เผ ย แ พ ร่ คุ ณ ค่ า อั ต ลั ก ษ ณ์  
ศิลปวัฒนธรรม /ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อสร้างสรรค์ 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต่อยอดสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

กิ จ ก ร รม ที่  5  ก า ร เผ ย แ พ ร่ คุ ณ ค่ า อั ต ลั ก ษ ณ์  
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นักศึกษาและสาธารณ
ชุน 

ซึ่งชุมชนได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่ มี
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน ดังนี้ 

1) ชุมชนได้รับการฟ้ืนฟู อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีกำลังเลือนหายไปในสังคมยุคปัจจุบัน 

2) ชุ มชนมี มั คคุ เทศน์ น้ อยสำหรับ ให้ ข้ อมู ลแก่
นักท่องเที่ยว 

3) ชุมชนมีสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่คุณค่าอัต
ลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ แผ่นพับ 
คู่มือวัฒนธรรม หนังสือ และซีดีเสียงตามสาย เรื่อง เรื่อง
เล่า “เรื่องราวท่ากกแก”  

4) ชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือให้
สามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์เป็นการเพ่ิมรายได้ให้
ชุมชน 

5) วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้เผยแพร่ให้เป็น
ที่รู้จักต่อสาธารณชน 

6) นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและ คนรุ่นใหม่ในชุมชน
ได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ของชุมชน
โดยการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบหนังสือ แผ่นพับ และ
เสียงตามสาย เรื่อง เรื่องเล่า “เรื่องราวท่ากกแก” 

  ภายหลังจากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยแล้วส่งผลให้ชนชุนบ้านท่ากกแก อำเภอ
หล่มสัก สามารถพัฒนาตนเองจนเกิดความเข้มแข็ง ใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1-3-16 ประกาศ
สำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 6 
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
ผลการคัดเลือกเกษตรกร 
บุคลากรทางการเกษตร
และสถาบันเกษตรกร 
ระดับเขต ประจำปี 
2562   
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- ด้านเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อประชาชนในชุมชน
บ้านท่ากกได้รับการให้บริการวิชาการแล้วทั้งในเรื่องการ
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัต
ลักษณ์ชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน โดยการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านการประชาสัมพันธ์จากหนังสือ แผ่นพับ 
และเสียงตามสายส่งผลให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของ
ชุมชนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
น้องนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหล่มสักที่ถูกพัฒนาให้เป็น
มัคคุ เทศน์น้อยสามารถมีรายได้ ในวันหยุ ดหรือช่วง
เทศกาลเพิ่มได ้
- ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อชุมชนบ้านท่ากกแกได้รับการ

พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ชุมชนจะเกิดความสวยงามและ
ยังคงศิลปวัฒนธรรมเดิมของชุมชนไว้ ประชาชนในชุมชน
เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างความสกปรก
หรือทำให้ชุมชนเกิดภาพลักษณ์ไม่สวยงาม 
- ด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เมื่อประชาชนใน

ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว  ชุมชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การได้รับการ
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศน์น้อย ส่งผลให้ชุมชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้น  
- ด้านสังคม การพัฒนาคุณภาพชุมชน  ทั้งทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม รายได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ปัญหาของสังคม
ลดลง การว่างงานของคนในสังคมลดลง ปัญหายาเสพติด
ของวัยรุ่นลดลงได้ เนื่องจากนักเรียนได้รับการพัฒนาให้
เป็นมัคคุเทศน์น้อย   (3.1-3-17 ถึง 3.1-3-20) 

 6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก    
ซึ่งชุมชนได้รับการให้บริการวิชาการภายใต้โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก มีกิจกรรม คือ 

 กิจกรรมที่ 1 ฝึกปฏิบัติการทักษะการเรียนรู้เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่การสอบโอเน็ต (O-NET) 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทักษะการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การสอบ NT 

ซึ่งชุมชนได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มี
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน ดังนี้ 

3.1-3-17 โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพชุมชน
ท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา  
3.1-3-18 หนังสือ เรื่อง
เล่าเรื่องราว ท่ากกแก 
3.1-3-19 แผ่นพับ เรื่อง
เล่าเรื่องราว ท่ากกแก 
3.1-3-20 ซีดีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่า
เรื่องราว ท่ากกแก  
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  นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่ง
ตะแบก มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน        
(O-NET) ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 36 และในปีการศึกษา 
2561 มีผลการสอบ   O-NET คิดเป็นร้อยละ 31 มีคะแนน
เฉลี่ยลดลงร้อยละ 5  

 นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่ง
ตะแบก มีผลการทดสอบทางการศึกษา NT ปี  2560     
คิดเป็นร้อยละ 53.93 และในปีการศึกษา 2561 มีผลการ
สอบ NT คิดเป็นร้อยละ 54.12 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 0.19 

  ภายหลังจากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
แล้วส่งผลให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่ง
ตะแบก สามารถพัฒนาตนเองจนเกิดความเข้มแข็ง ดังนี้ 
- ด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  คือนักเรียน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบกสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET) และ NT 
- ด้านสังคม นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมและ

ฝึกปฏิบัติเพ่ือเตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) และ NT ส่งผลให้โรงเรียนสามารถได้รับ
การส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถแข่งขันกับนักเรียน
จากโรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ มากกว่าได้  
(3.1-3-21 ถึง 3.1-3-22) 

3.1-3-21 โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านโป่งตะแบก 
3.1-3-22 แบบฟอร์ม
การใช้ประโยชน์ของการ
ดำเนินโครงการบริการ
วิชาการ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ 2562 

  4 ชุมชนหรือ
องค์การ
เป้าหมาย
ดำเนินการ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒ นา ร่ วมกับ คณ ะต่ าง  ๆ ภ ายในมหาวิทยาลั ย
ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการในกลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย 
เมื่อดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามผลของข้อ 3 แล้ว 
ส่งผลให้ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายสามารถดำเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ชุมชนบ้านห้วยสะแก ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินงานโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนบ้านห้วยสะแก สามารถดำเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คือ ชุมชนสามารถนำองค์
ความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จ๊อปลา 
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และไส้ อ่ัวปลา เป็นสินค้า OTOP ประจำชุมชนเพ่ือ 
ประกอบเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน (3.1-4-01 
ถึง 3.1-4-03) 

  2. ชุมชนบ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ดำเนินงานโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
แบบพ่ึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 
ส่งผลให้ชุมชนบ้านหนองแม่นาสามารถดำเนินการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง คือ 

1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาดำเนินการ
สร้างธนาคารไส้เดือนในองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือใช้
ชุมชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สามารถพัฒนาต่อยอดและนำไปใช้ในครัวเรือน 

2) นายจักรินทร์ ห้วยหงส์ทอง ประธานกลุ่มผู้ปลูกพืช
และแปรรูปแก่งบางระจัน ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูล
ไส้เดือนไปใช้ในแปลงปลูกผักและผลไม้  

3) นายจักรินทร์ ห้วยหงส์ทอง นำองค์ความรู้เรื่อง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาใช้พัฒนาแปรรูป
กล้วยในสวนของตนเองเป็นกล้วยเชื่อมและส่งขายที่
จังหวัดระยอง  (3.1-4-04 ถึง 3.1-4-06) 

3. ชุมชนวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ดำเนินงานโดยคณะวิทยาการจัดการ ภายใตโ้ครงการ
เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา กชช 2ค. เพ่ือ
ยกระดับความสามารถ: อบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพ่ือ
พัฒนาผู้ประกอบการโฮมสเตย์วังท่าดี ส่งผลให้ชุมชนวังท่า
ดีสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คือ 

1) นางสาวนิชาภา ปภัสร์นันท์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังท่าดี ได้บริหารจัดการบ้านของตนเองเป็น
โฮมสเตย์สำหรับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาติดต่อจองห้องพักได้ 
ส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้เสริม 

2) นางวนิดา ศรีนุรักษ์ ประชาชนในชุมชนวังท่าดี
ผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดบ้านของตนเองเป็นโฮมสเตย์ให้ผู้ที่
สนใจเข้ามาติดต่อจองห้องพักได้ส่งผลให้ครอบครัวมี
รายได้เพ่ิมข้ึน (3.1-4-07 ถึง 3.1-4-09) 

 

 
3.1-4-01 โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 
3.1-4-02 แบบประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบ
การให้บริการวิชาการ
สังคม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 
3.1-4-03 ภาพถ่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.1-4-04 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
และอาหารแบบพ่ึงพา
ตนเองตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ครั้งที่ 3 
3.1-4-05 แบบประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบ
การให้บริการวิชาการ
สังคม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 
3.1-4-06 ภาพถ่ายการ
นำไปใช้ประโยชน์ 
3.1-4-07 โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ
หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา   
กชช 2ค. เพ่ือยกระดับ
ความสามารถ: อบรม
การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพ่ือ
พัฒนาผู้ประกอบการ
โฮมสเตย์วังท่าดี 
3.1-4-08 แบบประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบ
การให้บริการวิชาการ
สังคม มหาวิทยาลัยราช
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4. โรงเรียนบ้านบุ่ งคล้า  อำเภอหล่มสัก จั งหวัด
เพชรบูรณ์ ดำเนินงานโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการบริการวิชาการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเกษตรกรแม่นยำชุด
ควบคุมความชื้นโรงเรือนเพาะเห็ด และกิจกรรม เรื่องการ
เลี้ ย ง ไส้ เดื อ น เ พ่ื อ ผ ลิ ต ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์  โ ด ย ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางฟ้า 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการส่งเสริมงาน
บริการวิชาการเพ่ือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
สามารถดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามลำดับ 
ดังนี้ 

1) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ได้รับการพัฒนาโรงเรือน
เพาะเห็ดนางฟ้า โดยโรงเรียนสามารถใช้เครื่องในการ
ควบคุมความชื้นในโรงเรือนได้ส่งผลให้ มีผลผลิตเห็ด
นางฟ้ามาใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียน นำผลผลิตเห็ดนางฟ้ามาจำหน่ายให้แม่ค้าขาย
อาหารในโรงเรียนสามารถเพ่ิมรายได้ให้โรงเรียน การ
นำมาแปรรูปเป็นน้ำพริกนรกจากเห็ดนางฟ้าเพ่ือจำหน่าย
ในงานต่าง ๆ สร้างรายได้ให้โรงเรียนได้ 

 2) อาจารย์สถิตย์ ฟักฟูม ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ได้
นำองค์ความรู้ที่ ได้จากโครงการมาเป็นองค์ความรู้
สอดแทรกในบทเรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนในชั้นเรียน
และกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ซึ่งกลุ่มยุว
เกษตรกรของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้รับคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมชุมชนยุวเกษตรกรใน
ระดับประเทศ  

3) นายดิสกร ปิ่นศรี นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้านำ
องค์ความรู้ด้านการไส้เดือนและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
ใช้ดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

- ได้ รับการคัด เลือกให้ เป็ นตัวแทน เพ่ือเข้ าร่วม
ประกวดยุวเกษตรกรในจังหวัดและได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของกลุ่มยุวเกษตรกร และ
ยังได้รับการคัดเลือกให้ไปแข่งขันในระดับเขต ประจำปี 
2562 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 
อันดับที่ 2 จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

ภัฏเพชรบูรณ์ 
3.1-4-09 ภาพถ่ายการ
นำไปใช้ประโยชน์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

1) กลุ่มยุวเกษตรกร 
2) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 
3) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 

ตามคำสั่ง19/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 ประกาศ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  
- นำไส้เดือนไปเลี้ยงที่บ้านเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูล

ไส้เดือนไว้ใช้กับผลผลิตผักของครอบครัว ซึ่งผลที่ได้รับ
ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการส่งผลการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อครอบครัว คือ (1) ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการใช้
ปุ๋ยเคมีลงได้ร้อยละ 50 (2) รายได้ในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นได้ 
เนื่องจากครอบครัวสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 
ร้อยละ 50 ส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้จากการปลูกผัก
เพ่ิมขึ้น    
-  ลดการเน่าเสียของผัก ลดปัญหาราขาวและเชื้อราที่

เกิดขึ้นในแปลงผักลงได้ (4) สามารถขายปุ๋ยและน้ำมูล
ไส้เดือนให้แม่ค้าที่ขายอาหารกลางวันในโรงเรียนส่งผลให้
ครอบครัวมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- การได้รับ เชิญ ไปเป็นวิทยากร ครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านบุ่ งคล้าได้รับเชิญ ให้ เป็นวิทยากร เพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จากมูลไส้เดือน และการใช้พลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาติ 

4) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าสามารถสร้างฐานการเรียนรู้
การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้ใน
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน โดยการสร้างฐานการ
เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์และเลี้ยงไส้เดือน
แบบคอนโดขึ้นในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนที่นักเรียน ประชาชนใน
ชุมชนและบุคคลจากหน่วยงานภายนอกเข้าไปศึกษาหา
ความรู้ (3.1-4-10 ถึง 3.1-4-17) 

5. ชุมชนบ้ านท่ ากกแก  อำเภอหล่มสัก จั งหวัด
เพชรบูรณ์ ดำเนินงานโดยคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้
โครงการส่งเสริมคุณภาพชุมชนท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา ส่งผลให้
ชุมชนบ้านท่ากกแกสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามลำดับ ดังนี้ 

3.1-4-10 โครงการ
บริการวิชาการการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิง
ปฏิบัติการเกษตรกร
แม่นยำชุดควบคุม
ความชื้นโรงเรือนเพาะ
เห็ดนางฟ้า 
3.1-4-11โครงการ
ส่งเสริมงานบริการ
วิชาการเพ่ือการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
3.1-4-12 โครงการการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
3.1-4-13  โครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
3.1-4-14  โครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
3.1-4-15  แบบตอบรับ
การนำไปใช้ประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
3.1-4-16  ภาพถ่าย
แสดงผลการนำองค์
ความรู้จากโครงการ
บริการวิชาการไปพัฒนา
และมีความเข้มแข็ง 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

1) ชุมชนบ้านท่ากกแก ได้ต่อยอดองค์ความรู้สู่
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยนำความรู้มาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือจำหน่าย คือ เมี่ยงค้นท่ากกแก และข้าว
สะบัดงา โดยมีการจำหน่ายในตลาดบ้านท่ากกแกทุกวัน
อาทิตย ์

2) เยาวชนในชุมชนบ้านท่ากกแก ได้นำองค์ความรู้มา
พัฒนาตนเองเพ่ือเป็นมัคคุเทศน์น้อยในการถ่ายทอด
เรื่องราวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนบ้านท่ากกแกให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสร้าง
รายได้กับนักเรียนในระหว่างเรียนได้  (3.1-4-18 ถึง 3.1-
4-23)     

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 
ดำเนินงานโดยคณะครุศาสตร์ ภายใต้โครงการส่งเสริม
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ส่งผลให้โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก สามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง คือ  

1) นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่ง
ตะแบก ได้นำองค์ความรู้จากโครงการมาประยุกต์กับการ
เรียนเพ่ือเตรียมตัวสอบทักษะทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) และการสอบ NT 

2) นักเรียนได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และ
การสอบ NT 
 (3.1-4-24 ถึง 3.1-4-25) 

3.1-4-17 ประกาศ
สำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 6 
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
ผลการคัดเลือกเกษตรกร 
บุคลากรทางการเกษตร
และสถาบันเกษตรกร 
ระดับเขต ประจำปี 
2562  
3.1-4-18 โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพชุมชน
ท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา  
3.1-4-19 แบบตอบรับ
การนำไปใช้ประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
3.1-4-20 หนังสือ เรื่อง
เล่าเรื่องราว ท่ากกแก 
3.1-4-21 แผ่นพับ เรื่อง
เล่าเรื่องราว ท่ากกแก 
3.1-4-22 ซีดีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่า
เรื่องราว ท่ากกแก  
3.1-4-23 รปูภาพ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
3.1-4-24 โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านโป่งตะแบก 
3.1-4-25 แบบฟอร์ม
การใช้ประโยชน์ของการ
ดำเนินโครงการบริการ
วิชาการ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ 2562 

  5 ส ถ า บั น
สามารถสร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย
ความร่วมมือ
กับหน่วยงาน
ภ าย น อ ก ใน
ก า ร พั ฒ น า
ชุ ม ช น ห รื อ 
อ ง ค์ ก า ร
เป้าหมาย 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือการพัฒนาชุมชน หรือองค์การเป้าหมายให้เกิดการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการและด้านอ่ืน  ๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน ดังนี้  

 1. ชุมชนบ้านห้วยสะแก ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยสะแก โดยมีการ
ประสานงานกับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสะแก
เพ่ือจัดโครงการบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มดังกล่าวในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
และการใช้สถานที่ของกลุ่มเพ่ือจัดกิจกรรม โดยเกิด
เครือข่ายความร่วมมือภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน (3.1-5-01)   

2. ชุมชนบ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแม่นา และประธานกลุ่มปลูกพืชและแปร
รูปแก่งกระจาน ในการประสานงานและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโครงการผ่านผู้นำชุมชนในพ้ืนที่  โดยเกิด
เครือข่ ายความร่วมมื อภายใต้ โครงการอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
แบบพ่ึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 
(3.1-5-02)   

3. ชุมชนวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังท่าดี และกลุ่มโฮมสเตย์ตำบลวังท่าดี ในการ
ประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ 
โดยเกิดเครือข่ายความร่วมมือภายใต้โครงการเสริมสร้าง

3.1-5-01 ภาพถ่าย
สถานที่การจัดกิจกรรม
โครงการ 
3.1-5-02 ภาพถ่าย
สถานที่การจัดกิจกรรม
โครงการ  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ศักยภาพหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา กชช 2ค. เพ่ือยกระดับ
ความสามารถ : อบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์วังท่าดี (3.1-5-03)   

4. โรงเรียนบ้ านบุ่ งคล้ า  อำเภอหล่มสัก จั งหวัด
เพชรบู รณ์  ส ร้ า ง เค รื อข่ ายความ ร่ วมมื อ ระห ว่ าง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
กับโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าและองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง
คล้า ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการ การวิจัย เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้าน     
บุ่งคล้า และองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ  

1. เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การ
วิจัย เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้เกิดการนำความรู้ทางวิชาการ การวิจัยไป
ใช้พัฒนาท้องถิ่น 

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นได้มีส่วน
ร่วมในการเพ่ิมประสบการณ์และการพัฒนาศักยภาพด้าน
การบริการวิชาการ การวิจัย เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา
ท้องถิ่น  

4. ส่ ง เส ริมและสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อั นดี ที่ จ ะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ดีในอนาคต
ทางด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเกิดเครือข่ายความร่วมมือภายใต้โครงการโครงการ
บริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ
เกษตรกรแม่นยำชุดควบคุมความชื้นโรงเรือนเพาะเห็ด
นางฟ้า โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพ่ือ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (3.1-5-04)   

5. ชุมชนบ้ านท่ ากกแก  อำเภอหล่มสัก จั งหวัด
เพชรบูรณ์  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  กับ
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก วัดท่ากกแก ผู้ใหญ่บ้านท่ากกแก 
ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่มมูลมังวัดท่ากกแกใน

3.1-5-03 ภาพถ่าย
สถานทีก่ารจัดกิจกรรม
โครงการ   
3.1-5-04 บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ การ
วิจัย เพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้าน
บุ่งคล้า และองค์การ
บริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

การประสานงาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ 
การเชิญปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือเป็นวิทยากรของโครงการ 
และการใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม โดยเกิดเครือข่าย
ความร่วมมือภายใต้ โครงการส่งเสริมคุณภาพชุมชน
ท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา (3.1-5-05 ถึง 3.1-5-06)   

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านโป่งตะแบกและกองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก ในการอบรมเสริมทักษะ
การเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET และ 
NT ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่ง
ตะแบก โดยเกิดเครือข่ายความร่วมมือภายใต้โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน (3.1-5-07)   

3.1-5-05 หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ใช้
สถานที่การจัดอบรม    
ที ่อว 0618.4/22    
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 
3.1-5-06 หนังสือเชิญ
เป็นวิทยากร ที ่อว 
0618.4/ว 5 วันที่ 17 
พฤษภาคม 2562 
3.1-5-07 ภาพถ่าย
สถานที่การจัดกิจกรรม
โครงการ 

  6 ทุกคณะมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า ร
ด ำ เนิ น ก า ร
ต า ม แ ผ น
บ ริ ก า ร ท า ง
วิ ช า ก า ร แ ก่
สั ง ค ม ข อ ง
สถ าบั น ต าม
ข้ อ  2 โด ย มี
จ ำ น ว น
อ าจ ารย์ เข้ า
ร่ ว ม ไม่ น้ อ ย
กว่าร้อยละ 5 
ของอาจารย์
ทั้ งห ม ด ขอ ง
สถาบัน ทั้ งนี้
ต้องมีอาจารย์
ม า จ า ก ทุ ก
คณะ 
 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะ 5 คณะส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ภายใต้ โครงการเรื่อง “โครงการส่งเสริมงานบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นร่วม 5 คณะ ครั้งที่ 3 และ
ครั้งที่ 4” เริ่มต้นการดำเนินงานด้วยการเชิญรองคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและผู้ดูแลงานบริการวิชาการของคณะ 
5 คณะเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน
โดยกระบวนการ ดังนี้ 

1. การกำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายภายใต้พ้ืนที่
เป้าหมายในแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ร่วม 5 คณะ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  และ
โครงการร่วมทั้ง 5 คณะ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่โรงเรียนนิยม
ศิลป์อนุสรณ์  ตำบลท่าโรง อำเภอวิ เชียรบุรี  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

2. การลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมและสำรวจความ
ต้องการของชุมชน 

3. การกำหนดกิจกรรมของทุกคณะให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 

4. การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

5. การออกแบบการประเมินผลและการสรุปผล 
6. สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานโครงการ 
ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวทุกคณะมีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคม
ของสถาบันตาม ข้อ 2 โดยมีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้
ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ ซึ่งสามารถแยกรายละเอียด
ได้ ดังนี้ 

1) โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วม 5 คณะ ครั้งที่ 3 
 

คณะ จำนวน
อาจารย์
ของคณะ 

จำนวน
อาจารย์
เข้าร่วม 

ร้อยละ 

วิทยาการจัดการ 60 28 46.66 
ครุศาสตร์ 45 10 22.22 
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี  
อุดสาหกรรม 

57 48 84.21 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

75 31 41.33 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

63 57 90.48 

รวม 300 174 58.00 
 

2) โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วม 5 คณะ ครั้งที่ 4 

คณะ จำนวน
อาจารย์
ของคณะ 

จำนวน
อาจารย์
เข้าร่วม 

ร้อยละ 

วิทยาการจัดการ 60 28 46.66 
ครุศาสตร์ 45 7 15.56 
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี  
อุดสาหกรรม 

57 48 84.21 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

75 31 41.33 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

63 57 90.48 

รวม 300 171 57.00 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

3) โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ชุมชน 
คณะ จำนวน

อาจารย์
ของคณะ 

จำนวน
อาจารย์
เข้าร่วม 

ร้อยละ 

วิทยาการจัดการ 60 13 21.67 
ครุศาสตร์ 45 6 13.33 
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี  
อุดสาหกรรม 

57 14 24.56 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

75 16 21.33 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

63 10 15.87 

รวม 300 59 19.67 

 สรุปอาจารย์เขา้ร่วมโครงการในรูปแบบของ
คณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากร และผู้ร่วมโครงการ 
คือ 
        โครงการที่ 1 มีอาจารย์ที่เข้าร่วม จำนวน 174 คน 
จากอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จำนวน 300 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.00 
        โครงการที่ 2 มีอาจารย์ที่เข้าร่วม จำนวน 171 คน  
จากอาจารย์ทัง้หมดของมหาวิทยาลัย จำนวน 300 คนคดิ
เป็นร้อยละ 57.00   
        โครงการที่ 3 มีอาจารย์ที่เข้าร่วม จำนวน 59  คน  
จากอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จำนวน 300 คนคดิ
เป็นร้อยละ 19.67  
(3.1-6-01 ถึง 3.1-6-03)                        

3.1-6-01 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1099/2562 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมงานบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วม 5 คณะ  
ครั้งที่ 3 
3.1-6-02 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1100/2562 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมงานบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วม 5 คณะ  
ครั้งที่ 4 
3.1-6-03 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1468/2562 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ 1 
มหาวิทยาลัย 1 ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

167 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
3.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
3.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2   ข้อ 
มีการดำเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

6 -7 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

  1 กําหนด
ผู้รับผิดชอบใน
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม    

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
โด ยส ำนั ก ศิ ล ป ะและวัฒ น ธรรม  ได้ ก ำห น ด
ผู้รับผิดชอบด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย
จัดทำคำสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการเพ่ือกำหนด
ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (4.1-1-01) (4.1-1-02) 

4.1-1-01 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1845/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งบุคลากรประจำ
งานสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-1-02 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที ่
1124/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจำ 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  2 จัดทําแผนด้าน
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบ่งชี้
วัดความสําเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ปรับปรุง 
20 มิถุนายน 2561 (4.1-2-01) โดยมียุทธศาสตร์
ด้ านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดั งนี้  

4.1-2-01  แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ของแผน 
รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณ
เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการได้
ตามแผน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โดยมีเป้าประสงค์ คอื  
     1. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือขับเคลื่อนและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
     2. มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทาง
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
     3. เผยแพร่พันธกิจสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
     4. ยกระดับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่การเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 
     5. มีแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
        มีการกำหนดตัวบ่ งชี้ วัดความสำเร็จตาม
วัตถปุระสงค์ของแผน ดังนี้ 
        ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์)  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่าเปา้หมาย 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

1. จำนวนหน่วยงานที่ร่วมพฒันา
ชุมชนกับมหาวิทยาลัย  

หน่วยงาน 3 5 7 9 11 

2. จำนวนโครงการบูรณาการพันธ
กจิสมัพันธ์ที่พฒันาท้องถ่ิน 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

10 15 20 25 30 

3. จำนวนหมู่บ้านทีส่ามารถแก้ไข
ปญัหาด้วยพันธกจิสมัพันธ์  

หมู่บ้าน 10 15 20 25 30 

4. รายได้ที่เพิ่มข้ึนของชุมชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการพันธกจิสมัพันธ์ทีส่าม
รถแก้ไขปัญหาให้กับท้องถ่ิน  

ร้อยละ 2 3 4 5 6 

5. จำนวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน  

เรื่อง 5 6 7 8 9 

6. จำนวนองค์ความรู้ หรือ
งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่  

เรื่อง 5 6 7 8 9 

7. ชุมชนที่สามารถสร้างรายได้
จากภูมิปญัญาท้องถ่ินสูก่ารเพิ่ม
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

ร้อยละ 2 3 4 5 6 

8. จำนวนโครงการที่สง่เสรมิการ
ยกระดับศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กบัการท่องเที่ยว 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1 2 3 4 5 

9. จำนวนเครือข่ายที่ร่วมมือจัด
พันธกิจสมัพันธ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

เครือข่าย 1 2 3 4 5 

10. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถ่ินในชุมชน  

แหล่ง 2 4 6 8 10 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

           จากแผนย ุท ธศาสตร ์มหาว ิทยาล ัย ราชภ ัฏ
เพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 นั้นสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ได ้ร ับผ ิดชอบในเป ้าประสงค์ข ้อที ่ 3  – 5 และ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ข้อที่ 5 – 10  สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 
2562 (4.1-2-02) โดย ประชุมคณะกรรมการและ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจำปีงบประมาณ 2562 มีรายละเอียดดังนี้  
เป้าประสงค์  
     1. เผยแพร่พันธกิจสัมพนัธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2. ยกระดับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่การเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 
     3. มีแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
         ได้กําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน คือค่าความสำเร็จตาม
วัตถปุระสงค์ของแผน ร้อยละ 60 ของตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายตามแผน 
        ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่าเปา้หมาย 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

1. จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

เรื่อง 5 6 7 8 9 

2. จำนวนองค์ความรู้ หรืองานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดร้ับการเผยแพร่  

เรื่อง 5 6 7 8 9 

3. จำนวนชุมชนที่สามารถสร้างรายได้จากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินสู่การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

ชุมชน 1 2 3 4 5 

4. จำนวนโครงการที่สง่เสรมิการยกระดบั
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1 2 3 4 5 

5. จำนวนเครือข่ายที่ร่วมมือจัดพันธกิจสัมพันธ์
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

เครือข่าย 1 2 3 4 5 

6. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชน  

แหล่ง 2 4 6 8 10 

 

    จากแผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ 3 เป็นจำนวนชุมชน
ที่สามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเพ่ิม
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เป็น  2 ชุมชุน    

4.1-2-02  แผน
ยุทธศาสตร์สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ 2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ต่างจากค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือ ร้อยละ 3 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หน่วยงานอ่ืนใน
มหาวิทยาลัยดำเนินการตามแผนของมหาวิทยาลัยด้วย
เช่นกัน  
    ในแผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการ
กําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนรวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน ดังนี้ 
   1. จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 6 เรื่อง โดยอยู่ในโครงการจัดเก็บข้อมูล
ทางด้ านศิ ลปวัฒนธรรมและภู มิ ปัญญาท้องถิ่ น 
ประกอบด้วย 6 เรื่อง  งบประมาณ  50,000  บาท 
ดังนี้ (4.1-2-03) 
     1.1  สรงน้ำพระธาตุวัดวังเวิน อ.หล่มเก่า 
     1.2  ประเพณีแข่งเรือยาวดงมูลเหล็ก อ.เมือง 
     1.3  การละเล่นแม่ศรี อ.เมือง 
     1.4  หลามปลา อ.เมือง 
     1.5  ยุ้งฉางข้าวกับวิถีชาวนา อ.หล่มเก่า 
     1.6  สวดคฤหัสถ์ อ.ศรีเทพ 
 

   2 . จ ำน วน อ งค์ ค ว าม รู้  ห รื อ งาน วิ จั ย ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ 6 เรื่อง โดยอยู่ใน
โค ร งก า ร ผ ลิ ต สื่ อ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (E-book) 
ประกอบด้วย  6 เรื่อง  งบประมาณ 20,000 บาท ดังนี้ 
(4.1-2-04) 
     2.1 เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเพชรบูรณ์ : 
กรณีศึกษาภูมิประเทศกับการก่อรูปเมือง 
     2.2 เรื่องจิตรกรรมไทยบนเสาไม้แปดเหลี่ยมวัด
ทรายงาม : มรดกอันทรงคุณค่าแห่งหนึ่งของไทย 
     2.3 เรื่องตำราพิชัยสงคราม : บทวิเคราะห์ฉบับ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     2.4 ลีซอและเย้า ชาติพันธุ์วรรณนาแกระบวนการ
ฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในโลกสมัยใหม่ บ้านเพชร
ดำ อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
     2.5 เรื่องหลวงพ่อใหญ่วัดตาลพุทธศิลป์ร่วมล้าน
ช้าง : ตำนาน ศรัทธา ความเชื่อ ของชาวหล่มเก่า 
     2.6 เรื่องตุ๊บเก่ง : ดนตรีพื้นบ้านเพชรบูรณ์ 
 

   3. จำนวนชุมชนที่สามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญา

4.1-2-03  เล่มโครงการ
จัดเก็บข้อมูลทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4.1-2-04  เล่มโครงการ
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ท้องถิ่นสู่การเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 
ชุมชน ได้แก ่
     3.1 โครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญา
หัตถศิลป์  สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการท่องเที่ยว 
(ชุมชนที่ 1) กลุ่มหัตถกรรมแฝกและกกบ้านโคกปรง  
งบประมาณ 35,000 บาท  
     3.2 โครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาหัต
ศิลป์สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการท่องเที่ยว (ชุมชนที่ 
2) เรื่องการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก อบต.ดงมูล
เหล็ก จ.เพชรบู รณ์   งบประมาณ  35,000 บาท 
(ดำเนินการเดือนสิงหาคม) 
 

   4 . จำน วน โครงการที่ ส่ ง เสริ มการยกระดั บ
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยว 
2 โครงการ/กิจกรรม 
     4.1 โครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญา
หัตถศิลป์  สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการท่องเที่ ยว 
(ชุมชนที ่1) กลุ่มหัตถกรรมแฝกและกกบ้านโคกปรง  
     4.2 โครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญา     
หัตศิลป์สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการท่องเที่ยว (ชุมชน
ที่ 2) เรื่องการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก อบต.ดง
มูลเหล็ก จ.เพชรบูรณ์ (ดำเนินการเดือนสิงหาคม) 
 

   5. จำนวนเครือข่ายที่ร่วมมือจัดพันธกิจสัมพันธ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 เครือข่าย 
     5.1 โครงการลานวัฒนธรรมครั้งที่ 10: ตามรอย
ศาสตร์พระราชา ข้าวกับภูมิปัญญาไทย (ชาวบ้านป่า
แดง)  งบประมาณ 50,000 บาท  
     5.2 โครงการวัฒนธรรมสัญจรร่วมกับชุมชน ณ    
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (ทุ่งปอเทืองนาเฉลียง กม.31 
ถนนหมายเลข 21) (โรงเรียนศาสตร์พระราชา)  
งบประมาณ 15,600 บาท  
 

   6. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ในชุมชน 4 แหล่ง ได้แก่ 
     6.1 แหล่งเรียนรู้นิทรรศการถาวร “วัฏสงสาร
พ้ืนบ้านเพชรบูรณ์: แก่” งบประมาณ 95,000 บาท  
     6.2 แหล่งเรียนรู้นิทรรศการทำเนียบเจ้าเมือง
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เพชรบูรณ์  งบประมาณ 20,000 บาท  
     6.3 แหล่งเรียนรู้นิทรรศการทำเนียบผู้ เข้ารับ
พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์  งบประมาณ 20,000 
บาท  
     6.4  โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร เพ่ือแหล่ง
เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา  งบประมาณ 5,000 บาท  

  3 กํ ากับติ ดตาม
ใ ห้ มี ก า ร
ดําเนินงานตาม
แผนด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการกำกับ
ติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีการกำกับติดตามดังนี้ 
(4.1-3-01) 
1.  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการกำกับ
ติดตามการดำเนิ น งานตามแผน  โดยประชุ ม
คณะกรรมการเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
จัดโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกำกับติดตามโครงการ
ที่ดำเนินการผ่านมา  ซึ่งติดตามในเรื่องของกรอบ
ระยะเวลา  ในการดำเนินงาน เรื่องงบประมาณ 
พบว่า งบประมาณประจำปี 2562 (ตุลาคม 2561- 
กรกฎาคม 2562) มีการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 
        1. จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 เรื่อง พบว่า มีการดำเนินงาน 
6 เรื่อง 
        2. จำนวนองค์ความรู้ หรืองานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ 6 เรื่อง พบว่า มี
การดำเนินงาน 6 เรื่อง  
        3. จำนวนชุมชนที่สามารถสร้างรายได้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่การเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 2 ชุมชน  
พบว่า มีการดำเนินงาน 1 ชุมชน คงเหลือ 1 ชุมชน 
ซึ่งจะดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2562 
         4. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการยกระดับ
ศิลปวัฒ นธรรมเพ่ือสร้างมูลค่ าเพ่ิ มให้ กับการ
ท่องเที่ยว 2 โครงการ/กิจกรรม พบว่า มีการดำเนิน
โครงการ 1 โครงการ คงเหลืออีก 1 โครงการ ซ่ึงจะ
ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2562 
         5. จำนวนเครือข่ายที่ ร่วมมือจัดพันธกิจ

4.1-3-01  แผนกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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สัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 
เครือข่าย พบว่า มีการดำเนินงาน 2 เครือข่าย 
         6. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 4 แหล่ง  พบว่า     
มีการดำเนินงาน 4 แหล่ง 
         และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รายงานผล
ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ให้ ก อ ง น โย บ า ย แ ล ะ แ ผ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทราบเป็นไตรมาส 
(4.1-3-02)   

4.1-3-02  บันทึก
รายงานผลการ
ดำเนินงานตามไตรมาส 
ประจำปีการศึกษา 
2561 
 

  4 ประเมิน
ความสําเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ที่
วัดความสําเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผนด้าน
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ประเมิน
ความสํ าเร็จตามตั วบ่ งชี้ที่ วัดความสํ าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน ยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม จากตั้งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนอยู่ที่ร้อยละ 60 ของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตามแผน โดยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายมีทั้งหมด      
6 ตัวชี้วัด  ได้แก่ (4.1-4-01) 
     1. จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
     2. จ ำน วนองค์ ค วาม รู้  ห รื อ งาน วิ จั ย ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่  
     3. จำนวนชุมชนที่สามารถสร้างรายได้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่การเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
     4. จำนวนโครงการที่ ส่ ง เสริมการยกระดับ
ศิลปวัฒ นธรรมเพ่ือสร้างมูลค่ าเพ่ิ มให้ กับการ
ท่องเที่ยว  
     5. จำนวนเครือข่ายที่ร่วมมือจัดพันธกิจสัมพันธ์
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     6. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในชุมชน  
            พบว่าบรรลุความสำเร็จ 4 ตัวชี้วัด  คิดเป็น
ร้อยละ 100 ดังนั้นถือได้ว่าบรรลุความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน  และบรรลุผลสำเร็จตาม
ตัวชี้ วัดและค่าเป้ าหมาย แต่จะมีบางโครงการ        
ที่ดำเนินโครงการอยู่ปลายเดือนสิงหาคม ทำให้อยู่
ในช่วงระหว่างสรุปผลและจัดทำเล่มโครงการ 
(4.1-4-02) (4.1-4-03) 

4.1-4-01  แผน
ยุทธศาสตร์สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ 2562 
4.1-4-02  เล่มสรุปผล
การด ำ เนิ น โค ร งก าร 
ปีงบประมาณ 2562 
4.1-4-03  เล่มสรุปผล
การประเมินความสำเร็จ
ของแผนด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒ นธรรม 
ปีงบประมาณ 2562 
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  5 นำผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผน
หรอืกิจกรรม
ด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

                จากผลการประเมินความสําเร็จตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
พบว่าบรรลุความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 100  ดังนั้น
ถือได้ว่าบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
และบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    
แต่จะมีบางโครงการ  ที่ดำเนินโครงการอยู่ปลาย
เดือนสิงหาคม ทำให้อยู่ในช่วงระหว่างสรุปผลและ
จั ดท ำเล่ ม โครงการ   ดั งนั้ น ส ำนั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรมได้ประชุมคณะกรรมการเพ่ือนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนในการดำเนินโครงการ โดย
ในปีงบประมาณ 2563 ให้จัดทำแผนและโครงการที่
ไม่ ได้ดำเนินการให้ทันตามกรอบระยะเวลาการ
ประกันคุณภาพ (4.1-5-01)     

4.1-5-01  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 22 
กรกฎาคม 2562 เรื่อง
สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการเผยแพร่
กิจกรรมและการบริการ
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  

  6 เผยแพร่
กิจกรรมหรือ
การบริการด้าน
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินงานเผยแพร่
กิ จกรรมหรือการบ ริการท างด้ านศิ ลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน ดังนี้  

1. แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการดำเนิ น งานที่ มี
บุคลากรจากทั้ง 5 คณะเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ดำเนินงานของสำนักฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่มีรองคณะบดี
และนายกสโมสรจากทุกคณะเข้ามาเป็นตัวแทนคณะ 
(4.1-6-01) (4.1-6-02) ซึ่งมีหน้าที่ร่วมกันปฏิบัติงาน 
และร่วมกันเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการทางด้าน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่าง
ต่อเนื่ อง (4.1-6-03) โดยมีการประชุมวางแผน
ปรึกษาหารือถึงกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ (4.1-6-04) 
  1.1 โครงการหรือกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในส่วนงานกิจกรรมนักศึกษา
และงานกิจกรรมชุมชน เช่น 1) โครงการสามัคคี
เกลียวกลมด้วยลมว่าว “วิ่งว่าวเผาข้าวหลาม ครั้งที่ 
2”  2) โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  3) โครงการลาน
วัฒนธรรมครั้งที่ 10: ตามรอยศาสตร์พระราชา: ข้าว
กับภูมิปัญญาไทย (บ้านป่าแดง) 

จากโครงการลานวัฒนธรรมครั้งที่ 10: ตาม
รอยศาสตร์พระราชา: ข้าวกับภูมิปัญญาไทย (บ้าน

4.1-6-01  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1845/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งบุคลากรประจำ
งานสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-6-02  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนิน
โครงการกิจกรรม
นักศึกษา 
4.1-6-03  ภาพการ
เผยแพร่กิจกรรมด้าน
ทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม
นักศึกษาและชุมชน 
4.1-6-04  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำงาน ครั้งที่ 
7/2561 วันที่ 28 
กันยายน 2561 เรื่อง 
จัดทำร่างแผนการ
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ป่าแดง)  เป็นโครงการที่เผยแพร่กิจกรรมและการ
บริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อชุมชน
อย่ า ง เชิ งป ระจั กษ์   ซึ่ งท างสำนั กศิ ลป ะและ
วัฒนธรรมได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะ “ผู้มี
ผลงานดีเด่นในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
ข้าว” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายใต้
งาน “สู่ขวัญข้าวพระเจ้าแผ่นดิน” 

ผลงานที่ออกมาเชิงประจักษ์  ได้รับรางวัล
ชมเชย ประเภท วิถีข้าวไทย จากสมาคมถ่ายภาพ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ 

สิ่งที่ส่งมาทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ด้วยพร้อมประกาศเกียรติคุณ คือ หนังสือ “สู่ขวัญ
ข้าว พระเจ้าแผ่นดิน” ซึ่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
จันทรเกษม จัดทำขึ้นเพ่ือน้อมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส า ร ะ ส ำ คั ญ ข อ งห นั ง สื อ เล่ ม นี้  คื อ            
ได้รวบรวมพิธีกรรม “สู่ขวัญข้าว บูชาแม่โพสพ” ของ
ชาวนาไทยทั่วทุกภาค ตลอดจน กลุ่มชาติพันธุ์อัน
หลากหลายใต้ร่มบรมโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดิน
สยาม ซึ่งนับวัน พิธีกรรมอันงดงามนี้จะค่อย ๆ เลือน
หายไปจากสังคมไทยพร้อมกับการจากไปของชาวนา
รุ่นปู่ย่าตายาย 

และที่สำคัญในหนังสือเล่มนี้มีภาพงาน “พิธี
ทำบุญลานข้าว สู่ขวัญแม่โพสพ” ณ บ้านป่าแดง    
ที่ทางสำนักฯจัดขึ้นเมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2561        
ที่ผ่านมา (4.1-6-05)   
  1.2 จดหมายข่าว “เอ้ือยค้ำ เอ้ือยคูณ” 
  1.3 รายงานประจำปี “เพชบุระ” วัฒนธรรม
พ้ืนบ้านเมืองเพชรบูรณ ์
  1.4 หนังสือองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  ทั้ งในแบบรูปเล่ม
เอกสารและไฟล์เอกสารที่ เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. กระบวนการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ

เผยแพร่กิจกรรมและ
การบริการทำนุบำรุง
ศิลปะต่อสาธารณชน 
ปีงบประมาณ 2562 
4.1-6-05  ภาพใบ
ประกาศเกียรติคุณ และ
หนังสือ “สู่ขวัญข้าว 
พระเจ้าแผ่นดิน 
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บริการด้ านทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒ นธรรมจาก
คณะกรรมการดังนี้ (4.1-6-06) (4.1-6-07) 
  2.1 วิเคราะห์แผนการประชาสัมพันธ์ เช่น 
กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ที่เป็นเครือข่าย
ทางด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องกำหนดช่องทางการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ที่ เห ม า ย ส ม  เช่ น  website 
/Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบริการวิชาการในรูปแบบ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง (4.1-6-08) (4.1-6-09) 
  2.2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่
ผลการดำเนินงานและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  (4.1-6-10) (4.1-6-11) 
(4.1-6-12) 
   1) จดหมายข่าว “เอ้ือยค้ำ เอ้ือยคูณ” 
   2) รายงานประจำปี “เพชบุระ” 
วัฒนธรรมพื้นบ้านเมอืงเพชรบูรณ์ 
   3) หนังสือองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   4) ป้ายประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม
นักศึกษา และกิจกรรมชุมชน 
  2.3 ด ำ เนิ น ก ารป ร ะช าสั ม พั น ธ์ ไป ยั ง
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา โรงเรียน ชุมชน 
เทศบาล อบต. และสวท. ตามช่องทางที่ได้กำหนดไว้ 
  2.4 ส่งแบบตอบรับและแบบประเมินไปยัง
ผู้รับการประชาสัมพันธ์ และมีการติดตามผลการ
เผยแพร่แบบเชิงรุก  โดยการประสานกับเครือข่าย
ทางวัฒนธรรม เพ่ือรวบรวมผลการประเมินและ
สรุปผลการประชาสัมพนัธ์ (4.1-6-13) 
  2.5 จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่
กิจกรรม หรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
(4.1-6-14) 
  2.6 สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงในรอบถัดไป (4.1-6-15) 
(4.1-6-16) 

4.1-6-06  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำงาน ครั้งที ่
6/2561 วันที่ 24 
สิงหาคม 2561 เรื่อง 
ร่างแผนการเผยแพร่
กิจกรรมและการบริการ 
ทำนุบำรุงศิลปะต่อ
สาธารณชน 
ปีงบประมาณ 2562 
4.1-6-07  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานทางด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 
10/2561 วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง 
แผนการเผยแพร่กิจกรรม
และการบริการทำนบุำรุง
ศิลปะต่อสาธารณชน 
ปีงบประมาณ 2562 
4.1-6-08  ภาพการ
เผยแพร่กิจกรรมด้าน
ทำนุบำรุงศลิปะและ
วัฒนธรรมทาง website 
/Facebook สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1-6-09  ภาพการ
บริการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในรูปแบบ
website/Facebook 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-6-10  จดหมายข่าว  
“เอ้ือยค้ำ เอ้ือยคูณ” 
4.1-6-11  รายงาน
ประจำปี “เพชบุระ” 
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4.1-6-12  หนังสือองค์
ความรู้ทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
4.1-6-13  
แบบสอบถามการ
นำไปใช้ประโยชน์ 
4.1-6-14  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้ง 4/2562 วันที่ 22 
กรกฎาคม 2562 เรื่อง
สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการเผย แพร่
กิจกรรมและการบริการ
ด้านทำนุบำรุงศลิปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 
4.1-6-15  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้ง 4/2562 วันที่ 22 
กรกฎาคม 2562 เรื่อง
การนำผลการเผยแพร่
กิจกรรมและการบริการ
ด้านทำนุบำรุงศลิปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชนมาปรับปรุง/
แก้ไข 
4.1-6-16  สรุปผลการ
ดำเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ 2562 

  7 กําหนดหรือ
สร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่ง 
เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ   

         สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพชรบูรณ์  ได้มีการดำเนินการกำหนด
มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ   โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับสาขาวิ ช าดนตรีและการแสดง คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้สร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม  ในชุดการแสดง ทั้ ง 3 ชุ ด 
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ได้แก่  
1. เต้นหวอเชียะ 
2. ฟ้อนกำฟ้าไทยพวน 
3. ฟ้อนไทยทรงดำ 
(4.1-7-01) 
         โดยมีขั้นตอนการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี้  
         ขั้นตอนที่  1 การศึกษาค้นคว้าการกำหนด
มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม (4.1-7-02) 
การแสดงชุดที่ 1 เต้นหวอเชียะ 
การแสดงชุดที่ 2 ฟ้อนกำฟ้าไทยพวน 
การแสดงชุดที่ 3 ฟ้อนไทยทรงดำ 
 
       ขัน้ตอนที่ 2 การวิพากย์จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้เชิญผู้ เชี่ยวชาญด้าน
ศิลปวัฒนธรรมมาวิพากษ์เพ่ือกำหนดมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ได้แก่ 
   1. อาจารย์รัจนา  พวงประยงค์  ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิ ลปะการแสดง (น าฏศิ ลป์ ไทย -ละคร) 
ประจำปี 2544 
   2. ดร. อุดมศักดิ์   ศักดิ์มั่นวงศ์  ประธานสภา
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านภาคพ้ืนเอเชีย–แปซิฟิก ที่ปรึกษา 
CIOFF ประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม 
จากการวิพ ากษ์ เพ่ื อก ำห น ดมาตรฐาน ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ  ทั้ ง 3 ชุดการแสดง  
พบว่า  อาจารย์รัจนา  พวงประยงค์ ได้วิพากษ์ไว้
คือ ควรปรับดอกไม้ที่ประดับบนศีรษะให้น้อยลง  
ปรับแถวคนถื อร่ม ให้ มี ขึ้ น -ลง  การปรับ แถว
หลากหลายดี   ท่ าทางธรรมชาติ ดี มีกลิ่ นอาย
ชาวบ้าน  การแต่งกายเหมาะสม  การเล่นลูกช่วง
ควรแยกให้เด่น มีการหยอกล้อกัน  เครื่องประดับ
เครื่องเงินควรปรับ ให้มีการกระทบกันลดแรง    
เสียดทาน ดร. อุดมศักดิ์  ศักดิ์ม่ันวงศ์  ได้วิพากษ์
ไว้คือ ชื่อการแสดงเหมาะสมกับการแสดงพ้ืนบ้าน  
เป็นภาษาของชนเผ่าที่ได้อนุรักษ์ไว้อย่างน่าชื่นชม  
การแสดงบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชนเผ่าไทยทรงดำ

4.1-7-01  เล่มโครงการ
สร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ   
4.1-7-02  นาฏย
ประดิษฐ์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

อย่างชัดเจน  ท่าทางการแสดง ถ้าจะปรับท่าทาง
การแสดงให้มีการเคลื่อนไหวมากกว่านี้  นักแสดง
เหมาะสม  เครื่องประดับสวยงาม  
       จากการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและสาขาวิชาได้นำไป
ปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

        ขั้นตอนที่ 3 การเผยแพร่ผลงานการกำหนด
ม า ต ร ฐ า น ด้ า น ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ร ะ ดั บ
นานาชาติ (4.1-7-03) 
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำการแสดงชุด
ฟ้อนกำฟ้าไทยพวน ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับ
นานาชาติในงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
นานาชาติ  Bojonegoro Thengul International 
Folklore Festival ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  1 4  – 1 8 
ก รก ฎ าค ม  25 6 2  แ ล ะ งาน  Surabaya Cross 
Culture International Folk & Art Festival” 
ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย  (4.1-7-04) 

4.1-7-03  เอกสาร
หนังสือเชิญไปเผยแพร่ 
ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
4.1-7-04  ภาพกิจกรรม
และโบรชัวร์การแสดง 
 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.1 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการประเมินจาก
คณะกรรมการ 

การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.5.1) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผลการดำเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไก

การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยมี
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

  1 พัฒนาแผนกล
ยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ 
SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และ
พัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทาง
การเงินและ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีตาม
กรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมาย   ของ
แผนกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกอง
นโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2561-2565) (5.1-1-01) เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการดำเนิ น งานของมหาวิทยาลั ย        
ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ได้
จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis) เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.2561 – 
2565” ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบู รณ์  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์  และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณากำหนด วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ นโยบายและเป้าหมายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ พิจารณาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดำเนินงาน
ของมหาวิท ยาลั ย  (SWOT Analysis)  ป รับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

5.1-1-01 แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565)  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

ในการแข่งขัน และนำมาจัดทำยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยพิจารณานโยบายหลักที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. นโยบายรัฐบาล  
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2560 – 2579)  
3. ประเทศไทย 4.0  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 

2560 – 2579) 
6. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น ยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
7. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 

2561 – 2564) 
8.นโยบายสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 – 

2564 ) (5 .1 -1 -02), โดย มี ค วาม เชื่ อ ม โย ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับนโยบาย
หลักที่เกี่ยวข้อง (5.1-1-03) พร้อมทั้งจัดทำแผน
ที่ยุทธศาสตร์เพ่ือให้เห็นภาพโดยรวมของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2561-2565) (5.1-1-04) 

 

จากนั้ น  มห าวิท ยาลั ยน ำ เส น อแผน
ยุ ท ธศ าสตร์ ฯ  ต่ อ ค ณ ะกรรม การบ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยในครั้งการประชุมที่ 6/2561 วันที่ 
13  มิ ถุน ายน  2561 (5 .1 -1 -05) และสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในครั้งการ
ประชุมที่  6/2561 วันที่  20 มิถุนายน 2561 
(5.1-1-06) 

 

ม ห าวิ ท ย าลั ย มี ก า ร ติ ด ต าม ผ ล ก า ร
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ทุกไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2562 (5.1-1-07)  

5.1-1-02 นโยบายหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (ใช้หลักฐาน
เดียวกับ 5.1-1-01 หน้า 
17-28) 
5.1-1-03 ความเชื่อมโยง
และสอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ   
(ใช้หลักฐานเดียวกับ 5.1-
1-01 หน้า 14) 
5.1-1-04 แผนที่
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ.2561-2565)  (ใช้
หลักฐานเดียวกับ 5.1-1-
01 หน้า 15) 
5.1-1-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2561 วันที่ 13 
มิถุนายน 2561 
5.1-1-06 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครัง้ที ่6/2561  20 
มิถุนายน 2561 
5.1-1-07 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

ไตรมาสที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 8 
พฤษภาคม 2562 (5.1-1-08) 

ไตรมาสที ่3 ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 14 
สิงหาคม 2562 (5.1-1-09) 

และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในครั้ง
การประชุม 8/2562 วันที่ 18 กันยายน 2562 
(5.1-1-10) 
 

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครอบคลุมทุก
พันธกิจ โดยมีกิจกรรมโครงการของแต่ละ
หน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันให้ เป้าหมายการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จ 
(5.1-1-11) 

 

มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และครอบคลุม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยทำให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีกลยุทธ์ในการจัดสรร
งบประมาณ ดังนี้  

1. จัดหาทรัพยากรทางการเงินและจัดสรร
งบประมาณในการบริหารงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและความต้องการของ
หน่วยงาน 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทาง
การเงินให้มปีระสิทธิภาพ 
 (5.1-1-12) 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางใน
การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังนี้ 

1.จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน  
2.จัดโครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตรเพ่ือเพ่ิมจำนวนนักศึกษา 
3.บำรุงรักษาและจัดบริการให้เช่าสถานที่

แก่หน่วยงานภายนอก 
4.จัดโครงการบริการวิชาการที่สามารถ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนจากการ

5.1-1-08 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2562 วันที่ 8 
พฤษภาคม 2562 
5.1-1-09 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
8/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 
2562 
5.1-1-10 สรุปมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
8/2562 วันที่ 18 
กันยายน 2562 
5.1-1-11 แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
5.1-1-12 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-
2564 (ฉบับปรับปรุง 
2562) 
หน้า 16-17 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

บริการวิชาการได ้ (5.1-1-13) 
แ ล ะ ได้ ก ำ ห น ด เก ณ ฑ์ ก า ร จั ด ส ร ร

งบประมาณ โดยพิจารณาภาระงานที่ดำเนินงาน 
ดังนี้  

1.งบประมาณค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 
2.งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำ 
3.งบประมาณตามแผนงานโครงการ 
4.งบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการ

สอน 
5.งบประมาณครุภัณฑ์และสิ่ งก่อสร้าง 

(5.1-1-14) 
 

มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ื อ ให้ ก ารบ ริ ห ารงาน ตามภ ารกิ จบ รรลุ
วัตถุประสงค์ มีกระบวนการพิจารณาจัดสรร
งบ ป ระม าณ โด ย ค ณ ะก ร รม ก ารบ ริ ห า ร
มหาวิทยาลั ยกำหนดเกณ ฑ์ ในการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดสรรค่าวัสดุ
การศึกษาใช้เกณฑ์การจัดสรรจากค่า SCH ราย
สาขา และจำนวนนักศึกษาจริงเป็นเกณฑ์ในการ
จัดสรร เมื่อได้งบประมาณในแต่ละหน่วยงาน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะ สำนัก สถาบัน จึงได้
ดำเนินการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมโครงการ
เพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในคราวการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 19 กันยายน 
2561 (5.1-1-15) 

 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว า ง แ ผ น ก า ร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
มี ค ว าม โป ร่ ง ใส  เกิ ด ป ระ โย ช น์ สู งสุ ด ต่ อ
มหาวิทยาลัย และสามารถตรวจสอบได้ โดยมี
งานตรวจสอบภายในคอยกำกับตรวจสอบการใช้
จ่ ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดีทำให้มีอิสระ
ในการปฏิ บั ติ งาน ได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ       
(5.1-1-16 ถึง 5.1-1-17) 

5.1-1-13 แนวทางการ
จัดสรรทรัพยากรทางการ
เงิน (ใช้หลักฐานเดียวกับ 
5.1-1-12) หน้า 19 
5.1-1-14 แนวทางการ
จัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
(ใช้หลักฐานเดียวกับ    
5.1-1-12) หน้า 23 
5.1-1-15 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
8/2561 วันที่ 19 
กันยายน 2561 
5.1-1-16 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
5.1-1-17 สรุปรายงานผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ประจำปี
งบประมาณ 2562     
(รอบ 6 เดือน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  
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อี ก ทั้ ง ใน ก า รก ำกั บ ดู แ ล ก าร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ มหาวิทยาลัย โดยงานคลังมีการ
จัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและ
รายต่องานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อ
ส ำนั ก งาน ตร วจ เงิ น แผ่ น ดิ น ทุ ก  6  เดื อ น        
(5.1-1-18) 

 

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้
บุคลากรทุกระดับรับทราบประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้การ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 
โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน
เป็นรายไตรมาส 

กองนโยบายและแผนทำหน้าที่ ในการ
รวบรวม สรุป และวิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และ
ร่วมกันแก้ ไขปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ผลการ
ดำเนินงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนำผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 4 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยหลัง
สิ้ น สุ ดปี งบประม าณ  พ .ศ . 2562 และน ำ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้ดีขึ้นในปีต่อไป 

5.1-1-18 รายงานผลการ
ตรวจสอบระบบบัญชี 
GFMIS ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบ 6 เดือน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  

  2 การกำกับ
ติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุก
คณะดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่
ประกอบ ไป
ด้วยตนทุนต่อ
หน่วยในแต่ละ
หลักสูตร 
สัดส่วน

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มีการจัดทำ
และจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ
เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
ก ำห น ด น โย บ าย ก ารจั ด ท ำ งบ ป ร ะม าณ              
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีการกำหนดสัดส่วนการ
จัดสรรงบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒ นานั กศึ กษ า การพัฒ นาบุ คลากร         
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ 
การดำเนินงานวิจัย และการบริหารจัดการ               
    ในภาพรวมมหาวิทยาลัยได้จัดทำงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานให้สอดรับกับ พันธกิจของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

186 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 
อาจารย ์
บุคลากร การ
จัดการเรียนการ
สอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการ
บริหาร 
หลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต 
และโอกาสใน
การแข่งขัน 

มหาวิท ยาลั ย  โดย ให้ ค วามสำคัญ ต่ อการ
ดำเนินงาน รวมทั้ งผลสำเร็จของผลิต และ
ผ ล ลั พ ธ์   ใน ปี งบ ป ระ ม าณ  พ .ศ  2 5 6 1  
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
481,912,300 บาท  เมื่อวิเคราะห์การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
พบว่า มีการจัดตั้งงบประมาณ สำหรับ 
    ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น  จ ำ น ว น 
79,417,453 บาท (ร้อยละ 16.48) 
    การพัฒนานักศึกษา จำนวน 1,667,465 บาท 
(ร้อยละ 0.35) 
    การพัฒนาบุคลากร จำนวน 6,990,538 บาท 
(ร้อยละ 1.45) 
    การทำนุ บ ำรุ งศิ ลป วัฒ นธรรม  จำนวน 
1,094,995 บาท (ร้อยละ 0.23) 
    การบริการวิชาการ จำนวน 8,041,464 บาท 
(ร้อยละ 1.67) 
    การดำเนินงานวิจัย จำนวน 10,990,230 
บาท (ร้อยละ 2.28) 
    และการบริหารจัดการ จำนวน 373,710,155 
บาท (ร้อยละ 77.55) 
    หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการใช้
จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการกำกับ 
ติดตามการใช้จ่ายเงิน โดยคณะกรรมการเร่งรัด 
กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือให้แผนงาน/โครงการภายใต้
งบประมาณ บรรลุ วัตถุประสงค์ ตามกรอบ
ระยะเวลา  โดยมีการจัดทำรายงานผลการ
ด ำ เนิ น งาน ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย  ป ระจ ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 ครั้ง 
  ไตรมาสที่  1 ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 
มกราคม 2561 (5.1-1-02)  
  ไตรมาสที่  2 ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 
11 เมษายน 2561 (5.1-1-03) 

5.1-2-01 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเร่งรัด 
กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1-2-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 10 มกราคม 
2561 
5.1-2-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
4/2561 วันที่ 11 เมษายน 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

187 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

   ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/2561 19 กันยายน 2561 (5.1-1-04) 
และไตรมาสที่ 4 รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั้ งที่  11/2561 วันที่  19 
ธันวาคม 2561 (5.1-1-05) (5.1-2-06) 
เพ่ือนำข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมไปกำกับ 
ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในปี
ต่อไป 
 

    ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์   โดยกอง
นโยบายและแผนได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และการประเมินความ
คุ้มค่า ในการบริหารจัดการหลักสูตร  ซึ่งได้
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ผู้บริหารที่กำกับดูแล ตัวแทนจากคณะ ตัวแทน
จากกองนโยบายและแผน และหัวหน้างานคลัง 
ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ในการปันส่วนงบประมาณ
ค่าใช่จ่ายต่าง ๆ เข้าสู่กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง 
และปันส่วนเข้าสู่ผลผลิต เพ่ือนำไปใช้ในการ
คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (5.1-2-07)  
    ขัน้ตอนในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ประกอบด้วย 
    1 .ก ารวิ เค ราะห์ ผลผลิ ต  กิ จ กรรมหลั ก 
กิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุน แล้วระบุ
ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรม
สนับสนุนที่ต้องคำนวณค่าใช้จ่าย 
    2.กระจายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้      
ค่าเสื่อมราคาทุกงบรายจ่าย จากหน่วยงาน
สนับสนุน หน่วยงานรองไปสู่หน่วยงานหลัก และ
กิจกรรมหลักลงสู่ผลผลิต 
    3.รวบรวมต้นทุ นรวมในแต่ละกิจกรรม           
ตามกลุ่มผลผลิต จำแนกเป็นกิจกรรมการจัด         
การเรียนการสอน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา          

5.1-2-04 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/2561 19 
กันยายน 2561 
5.1-2-05 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 19 
ธันวาคม 2561 
5.1-2-06 รายงานผลการ
ดำเนินงาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
5.1-2-07 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
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ในแต่ละด้าน ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ผลผลิตผลงาน
การให้บริการวิชาการ เป็นต้น   
    จากผลการดำเนิ น งานที่ ผ่ านมาในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า มหาวิทยาลัยมี
ต้นทุนรวม จำนวน 460,522,803.46 บาท  ทั้งนี้
ต้นทุนรวมของมหาวิทยาลัยจะไม่นำงบลงทุน         
มาใช้ในการคำนวณ  แต่มีการนำค่าเสื่อมราคา 
และงบกลางมาคำนวณด้วย 
    และจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขา ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

1.ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

83,567.34 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 77,428.87 
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 92,455.71 
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 92,265.81 
2. ผู้สำเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 

58,626.96 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 66,940.26 
กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร ์ 58,314.41 
กลุ่มสาขาวิชาสงัคมศาสตร์ 54,540.41 
3. ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท - 
4. ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.เอก -    

    ส ำ ห รั บ ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง าน ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า มหาวิทยาลัยมี
ต้นทุนรวม จำนวน 446,562,673.51 บาท  และ
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
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กลุ่มสาขา ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

1.ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

66,873.39 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์กายภาพ 61,981.57 
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 73,327.35 
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 73,243.13 
2. ผู้สำเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 

44,413.99 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 48,382.29 
กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ 47,972.18 
กลุ่มสาขาวิชาสงัคมศาสตร์ 40,652.37 
3. ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท 179,865.49 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 179,865.49 
4. ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.เอก - 

 
    จะเห็นว่า ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในแต่ละ
กลุ่มสาขาวิชา ส่วนใหญ่มีจำนวนเพ่ิมขึ้นจากปีที่
แล้ว เนื่ องจากค่าใช้จ่ายที่ เพ่ิมขึ้น ในขณะที่
จำนวนนักศึกษาลดลง  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมี
แนวทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ลดค่าใช้จ่ายเพ่ือมิ
ให้เกิดผลกระทบในระยะยาว ตลอดจนการปรับ
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
    ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการจัดทำ
ต้นทุ นต่อหน่ วยผลผลิต ในแต่ละหลักสู ตร               
ให้คณะดำเนินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ต่อหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต โอกาสในการแข่งขัน และใช้
สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดย
คณะกรรมการได้มีการจัดส่งข้อมูลการคำนวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตแต่ละกลุ่มสาขาวิชา           
ให้แต่ละคณะได้พิจารณาใช้ข้อมูลในการคำนวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละคณะเอง       
ซึ่งวิธีการของแต่ละคณะจะแตกต่างกันออกไป 
รวมถึงแต่ละคณะได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงในการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒ นานั กศึ กษ า การพัฒ นาบุ คลากร      
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ 
การวิจัย และการบริหารจัดการคณะ เพ่ือใช้         
ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารของ
แต่ละหลักสูตร ซึ่ งแต่ละคณะได้ เล็ งเห็นถึง
ความสำคัญในการคิดวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เป็นอย่างมาก  ดังนั้น ในรอบปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายโดย
จำแนกตามกิจกรรม เฉลี่ยทั้ง 5 คณะ ดังนี้ 
 

กจิกรรม ร้อยละ 
1. การจัดการเรียนการสอน 68.56 
2. การพัฒนานักศึกษา 2.93 
3. การพัฒนาบุคลากร 6.06 
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1.24 
5. การบริการวิชาการ 4.22 
6. การวิจัย 2.16 
7. การบริหารจัดการคณะ 14.83 

 
    จะเห็นได้ว่า แต่ละคณะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก เพ่ือการผลิต
บัณฑิตให้ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
    ใน ด้ า น ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า รแ ข่ ง ขั น  
มหาวิทยาลั ย ได้ มี ก ารเปรียบ เที ยบต้นทุ น        
ต่อหน่ วยผลผลิตของแต่ละกลุ่ มสาขาของ
มหาวิทยาลัย กับ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเฉลี่ย
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้ส่งข้อมูลให้กับ
กรมบัญชีกลางและเผยแพร่ข้อมูลบนหน้ า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ดังนี้ 
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กลุ่มสาขา 

ต้นทุนต่อ
หน่วยของ

มหาวิทยาลัย 
(บาท) 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลติเฉลี่ยของ
กลุ่มมหาวิทยาลยั
ราชภฏั (บาท) 

1. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
กายภาพ 

77,428.87 60,010.51 

2. กลุ่มสาขาวชิา
เกษตรศาสตร์ 

92,455.71 77,867.69 

3. กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ์

92,265.81 67,784.38 

4. กลุ่มสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

66,940.26 42,237.42 

4. กลุ่มสาขาวิชา
ครุศาสตร์ 

58,314.97 42,446.36 

5. กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 

54,540.41 39,549.61 

 
    จากการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของแต่ละกลุ่มสาขาของมหาวิทยาลัย กับ ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิตสูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เฉลี่ยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกกลุ่ ม
สาขาวิชา ทั้งนี้ เนื่องมาจากงบประมาณที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย มีจำนวนใกล้ เคียงกัน แต่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จำนวนนักศึกษา
น้ อ ย ก ว่ า จ ำน ว น นั ก ศึ ก ษ า เฉ ลี่ ย ใน ก ลุ่ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (5.1-2-08) 
 

    เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตบัณฑิตให้ เป็นที่ต้องการของตลาด- 
แรงงาน  ทั้งนี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเมื่อ
พิจารณาความคุ้มค่า การบริหารหลักสูตรที่ส่งผล
ถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และโอกาสในการ
แข่งขันพบว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้งานทำ ร้อยละ 90.34 และผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  คะแนนเฉลี่ย 

5.1-2-08 รายงานผลการ
คำนวณต้นทุนต่อหน่วย
และความคุ้มค่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
5.1-2-09 รายงานผลการ
สำรวจคุณภาพบัณฑิต 
ประจำปีการศึกษา 2561 
สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  
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4.56 อยู่ในระดบัพึงพอใจมากที่สุด (5.1-2-09) 
หน้า 21 และหน้า 47 

  3 ดำเนินงานตาม
แผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และ
ระบุปจัจัยเสี่ยง
ที่เกิดจาก 
ปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงาน
ตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ 
ระดับความ
เสี่ยงลดลงจาก
เดิม 

     มหาวิทยาลั ย ได้ แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศกึษา 2561 (5.1-3-01) 
โดยที่คณะกรรมการฯได้ร่วมกันศึกษาปัจจัย
ภายนอกหรือปั จจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้  
มาร่วมกันวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง    โดยใช้
ข้อมูลดังต่อไปนี้              
     1. ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบและวิกฤต สร้าง
ความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
     2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ตามหลักเกณฑ์ที่
ระบบประกันคณุภาพกำหนดไว้ 
     3. เป็นความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากการ
ดำเนินการในปีที่ผ่านมา 
     4 . ดำเนิ นการไม่ เป็ น ไปตามเป้ าหมาย
เนื่องจากกำหนดเป้าหมายไว้สูงและควรปรับ
เป้าหมายให้เหมาะสม 
     5. ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินในปีที่ผ่านมา  
    ทั้ งนี้  คณะกรรมการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ ได้สรุปและเห็นชอบ ความ
เสี่ยงจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้  
     1 . น โย บ ายก ารผ ลิ ต แ ล ะก าร พั ฒ น า
สมรรถนะของนั กศึ กษ าและอ าจารย์ที่ มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
     2. การตพิีมพ์บทความวิจยันานาชาติ 
     3. การเข้ าสู่ ต ำแหน่ งท างวิ ช าการของ
อาจารย์ 
     4. จ ำ น ว น นั ก ศึ ก ษ า เข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลดลง 
ในคราวประชุม ครั้ งที่  4/2561 เมื่อวันที่  12 
พฤศจิกายน 2561 (5.1-3-02) หนา้ 4 
 
 

5.1-3-01 คำสั่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 2265/2561 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2561 ลงวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2561 
5.1-3-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 2561 
ครั้งที่ 4/2561เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2561 
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ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

    คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ไดร้่วมกันวิเคราะห์ โดยการ 
    1. ประเมินโอกาสและผลกระทบปัจจัยเสี่ยง 
    2. กลยุทธ์และแนวทางป้องกันปัจจัยเสี่ยง 
    3. แผนการบริหารความเสี่ยง  
ในคราวประชุม ครั้งที่  5/2561 เมื่อวันที่  30 
พฤศจิกายน 2561 (5.1-3-03) หน้า 2-3 
 

   คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์
ประจำปีการศึกษา 2561 และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
วาระเพ่ือพิจารณา และผ่านความเห็นชอบใน
คราวประชุม ครั้งที่  12/2561 เมื่อวันที่  12 
ธันวาคม 2561 (5.1-3-04) หน้า 7-8 
 

   คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ดำเนินการส่งเล่มแผนบริหารความ
เสี่ยงให้หน่วยงานได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
และถือปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้
ความเสี่ยงลดลง (5.1-3-05 ถึง 5.1-3-06) 
 

    ทั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง (5.1-3-07 
ถึง 5.1-3-08) 
 

    คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ได้จัดทำรายงาน และรายงานผล
การดำเนินงานดังตอ่ไปนี้ 
   ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ปีการศึกษา 2561 
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายการผลิตและการ
พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาและอาจารย์ ที่มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ 
นั ก ศึ ก ษ าแ ล ะอ าจ าร ย์ มี ส ม ร รถ น ะด้ า น
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ผลการดำเนินงาน ไม่บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ 

5.1-3-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ ์ประจำปี
การศึกษา 2561 ครัง้ที่ 
5/2561เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 
5.1-3-04 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
12/2561 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2561 
5.1-3-05 บันทึกข้อความ 
ขอส่งเล่มแผนบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2561 
5.1-3-06 แผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 2561 
5.1-3-07 บันทึกข้อความ 
(ครั้งที่ 1)เรื่อง ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปีการศึกษา 2561 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2562 
5.1-3-08 บันทึกข้อความ 
(ครั้งที ่2) เรื่อง ติดตาม
และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจำปี
การศึกษา 2561 ลงวันที่ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ Post – 
Test ของกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2562  
มีข้อเสนอแนะคือ  
     1. คณะควรให้ความร่วมมือมากขึ้น 
     2. หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป 
ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการอบรมการ
ใช้โปรแกรม English Discoveries น้อย 
    ทั้ งนี้  โค รงการพัฒ นาสถาบั นภ าษา ได้
ดำเนินการจัดการความเสี่ ยง รายละเอียด
กิจกรรมดังนี ้
     1 . จั ด โค ร ง ก า ร อ บ ร ม พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษ 
     2. จัด ให้ มี พ้ื นที่  Learning Space ให้ กับ
นักศึกษา 
     3. จัดบูธประชาสัมพันธ์และลงพ้ืนที่ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสถาบันภาษาให้
เป็นที่รู้จัก และให้ประชาชนเห็นความสำคัญของ
การใช้ภาษาอังกฤษ 
     4. ดำเนินโครงการจัดตั้งพัฒนาสถาบันภาษา
ไว้บริการสำหรับนักศึกษา บุคลากร ประชาชน
ทั่วไป 
    5. ดำเนินการ ขยายเวลาเปิดโครงการพัฒนา
สถาบันภาษาให้มีช่วงเวลาหลังเลิกเรียน และวัน
เสาร์ – อาทิตย์ (08.30 – 18.30 น.) 
6. อยู่ ระหว่ างดำเนินการ จัดฝึกอบรมเพ่ิ ม
สมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษาตามเกณฑ์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
    จากการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ทั้ง 6 
กิจกรรม โครงการพัฒนาสถาบันภาษา ได้
ดำเนินงาน 5 กิจกรรม ตามแผนบริหารความ
เสี่ ยงที่ ตั้ งไว้  และอยู่ ระหว่ างดำเนิ นการ 1 
กิจกรรม คือ จัดฝึกอบรมเพ่ิมสมรรถนะทางด้าน
ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนุน และนักศึกษา ตามเกณฑ์ประกาศ

22 กรกฎาคม 2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ คาดว่าผลการดำเนินงาน
จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2562 
 

2. ความเสี่ยงด้านการตีพิมพ์บทความวิจัย
นานาชาติ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ 
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยมีค่าน้ำหนัก 
0.80 ขึ้นไป ร้อยละ 20 
ผลการดำเนินงาน ไม่บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ 
เนื่องจากมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยมีค่า
น้ำหนัก 0.80 ขึ้นไป ร้อยละ 14.28 
มีข้อเสนอแนะคือ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์   
นำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฐาน 
TCI กลุ่ม 1 เพ่ิมมากข้ึน 
    ทั้ งนี้  สถาบันวิจัยและคณะได้ดำเนินการ
จดัการความเสี่ยง รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
1. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน
การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  
2. ได้ดำเนินโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
(เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตี พิมพ์
เผยแพรใ่นวารสารฐาน TCI) 
3. ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
    จากการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ทั้ง 3 
กิจกรรม สถาบันวิจัยและคณะได้ดำเนินกิจกรรม 
ตามแผนบริหารความเสี่ ยงที่ตั้งไว้และพบว่า 
ความเสี่ยงไม่ลดลง ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำ
กว่าเป้าประสงค์ท่ีกำหนด 
 

3. ความเสี่ยงด้าน การเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ 
มีอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละ 15 ขึ้นไป 
ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่กำหนด      
มีอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละ 16.67  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

มีข้อเสนอแนะคอื 
     1. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 
     2. การยื่นขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต้องใช้
ระยะเวลา เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการอ่าน
ผลงานทางวิชาการ จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได ้
    ทั้งนี้ กองกลางและคณะได้ดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยง รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
     1. จดัโครงการคลินิกวิชาการ 
     2. จัดหาทุนสนับสนุนส่งเสริมการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ 
     3. ติดตามบุคลากรที่ครบกำหนดการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
     4. จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคณาจารย์
เข้ าสู่ ต ำแหน่ งทางวิช าการในระดับคณ ะ/
หน่วยงาน 
    จากการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ทั้ง 4 
กิจกรรม กองกลางและคณะได้ดำเนินกิจกรรม 
ตามแผนบริหารความเสี่ ยงที่ตั้งไว้และพบว่า 
ความเสี่ยงลดลง ทำให้ผลการดำเนินงานบรรลุ
เป้าประสงคท์ี่กำหนด 
 

4. ความเสี่ยงด้าน จำนวนนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลดลง 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ 
จำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 10 
ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่ กำหนด 
จำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

ลดลงร้อยละ 4.58 รายละเอียดดังตาราง 
จำนวน  
นกัศึกษาใหม่ 

ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2561 (คน) 

ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2562 (คน) 

ภาค ปกติ 1,258 1,203 
ภาค กศ.ปช. 206 194 

รวม 1,464 1,397 
นักศึกษาลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 

4.58 

 
มีข้อเสนอแนะคือ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เช่น การร่วมจัดกิจกรรม
กับคณะ ภายใต้แนวคิดเปิดโลกการเรียนรู้สู่
อาชีพ 
    ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และคณ ะได้ดำเนิ นการจัดการความ เสี่ ย ง 
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
1. จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการ
จดัการเรียนการสอน 
2. จัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับท้องถิ่น 
เพ่ือดึงดูดผู้เรียนในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย 
3. จัดกิจกรรม Road Show 
/Workshop/Open house  
รุ่นน้องพบรุ่นพ่ีและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
4. ดำเนินโครงการจัดการ การมีส่วนร่วมในการ
ผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์
5. ได้จัดประชุมคณะกรรมการ (คณะกรรมการ
วิ ช าก า ร /ค ณ ะก ร รม ก ารส ภ าวิ ช าก าร /
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย /
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย) 
    จากการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ทั้ง 5 
กิจกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ร่วมกับคณะ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ตั้งไว้และพบว่า ความเสี่ยงลดลง ทำให้ผล
ก า ร ด ำ เนิ น ง า น บ ร ร ลุ เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์                                
ที่กำหนด (5.1-3-09) 
 

5.1-3-09 รายงานสรุปผล
การดำเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ์
ประจำปีการศึกษา 2561 
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   เมื่อคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 เรียบร้อย
แล้ว จึงนำผลการดำเนินงานฯ รายงานผลต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระ
เพ่ือพิจารณา และผ่านความเห็นชอบ ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2562 (5.1-3-10) หน้า 9 - 10 
 

    และได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  วาระเพ่ือทราบ ในคราว
ประชุมครั้งที่  8/2562 ในวันที่  18 กันยายน 
2562 (5 .1 -3 -11) เพ่ื อนำข้อ เสนอแนะไป
ปรับปรุงในการจัดทำความเสี่ยงในปีการศึกษา 
2562 ต่อไป  

5.1-3-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
8/2562 เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2562 
5.1-3-11 สรุปมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
8/2562 เมือ่วันที่18 
กันยายน 2562 

  4 บริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิ
บาลอย่าง
ครบถว้นทั้ง 10 
ประการที่
อธิบายการ
ดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ทั้ง 10 ประการ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานอย่างเสมอภาค  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการ
สำรวจแบบสอบถามการบริหารงานด้วยหลัก  
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 
2561 ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือมุ่งที่จะตรวจสอบการ
บริหารงานของผู้บริหารระดับสถาบันบนพ้ืนฐาน
หลักธรรมาภิบาล  

 ทั้ งนี้  ได้ แ จ กแบ บ สอบ ถาม ให้ แก่
บุ คล ากรทั้ งห มด ในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ เพ่ือประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับสถาบัน (อธิการบดี รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี) จำนวนทั้งสิ้น 666 ชุด 
ปรากฏผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

5.1-4-01 รายงานผลการ
บริหารงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาล ประจำปี
การศึกษา 2561 
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บาล เฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ซึ่งมีผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
 มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังปรากฏเป็น
รูปธรรม โดยสังเขป ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการกำหนด
กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบงาน และมี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยสังเขป ดังนี้ 
           1 . ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-3 (1 ตุลาคม 2561 – 
30 มิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนิ นงานได้
บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้ วัดความสำเร็จของ
เป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 38 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 15 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 
ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์
ทั้งหมด 54 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 70.37 
         2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติ
ราชการไตรมาสที่ 1-3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 
มิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มหาวิทยาลั ยสามารถดำเนิ น งานได้
บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้ วัดความสำเร็จของ
เป้าประสงค์ ได้ทั้งหมด 38 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 15 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 
ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์
ทั้งหมด 54 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็น 
ร้อยละ 70.37 
        3. ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน  ประจำปี งบป ระมาณ  พ .ศ . 2562 
ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด 
และ ไม่ บ รรลุ ต าม เป้ าป ระส งค์  2 ตั วชี้ วั ด         
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จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 
5 ตั ว ชี้ วั ด  ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส ำ เร็ จ คิ ด เป็ น               
ร้อยละ 60.00 
        4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผล
ก ารป ระ เมิ น จ าก ค ณ ะกรรม ก ารติ ด ต าม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อแปลงผล
การประเมินเป็นเป็นคะนน  ได้ 86.96 จาก 100 
คะแนน  และเมื่อแปลงเป็นค่าคะแนน (เต็ม 5 
คะแนน) ได้ เท่ ากับ  4.35  คะแนน ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดี   
         5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผล
ก า รป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ก า รศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 โดย
ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน
เฉลี่ย 3.45 
         6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผล
การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง เป็นการ
ประเมินที่ มี จุดมุ่ งหมายที่ จะก่อให้ เกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐโดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด    
ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
คะแนนที่  82.47 เกณ ฑ์ การประเมินอยู่ ใน    
ระดับสูง 
         7. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ 
“webometrics Ranking of World 
University” รอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 อยู่
ในอันดับที่ 22 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อยู่ใน
อันดับที ่75 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 
7,364 ของโลก 
 
2. หลักประสิทธิภาพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการ
บริหารราชการตามอำนาจและหน้าที่ มีการใช้
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เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีความ
เหมาะสม ตั้ งแต่การกำหนดนโยบาย การ
พิจารณ าอนุ มั ติ โครงการงบ ประมาณ  ให้
ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ ในการบริหาร
จัดการ เพ่ื อตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยสังเขป 
ดังนี้ 
         1. กำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยได้กำหนด
ตามนโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
และนโยบายตามภารกิจ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 
         2. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 
         3. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ 
และระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
         4. มหาวิทยาลั ยจัด เก็บข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM)
ซ่ึงเป็นระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ที่สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ ใน การกำหนดนโยบาย 
แผนงาน และการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลรวมทั้งอำนวย
ความสะดวกแก่สถาบัน ในการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้ านการประกันคุณ ภาพ การจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) และรายงาน
ประจำปี (Annual Report) 
        5. คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
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ออกแบบนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เมื่อวันที่ 
22 มิ.ย. 62 เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้ านการอ่าน การเขียน และการคิด
วิ เคราะห์ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี 
พ.ศ.2560 – 2579 
         6. คณ ะวิ ท ยาศ าส ตร์  จั ด โครงก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียน การผลิต และการ
เผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือสร้างเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์  ได้มีแนวทางเพ่ือนำไปพัฒนา
ผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 
2562 
         7. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์
เผยแพร่เมื่อวันที่ วันที่ 27 พ.ค.2562 
       8. สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ เท ค โน โลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิล    
ใยแก้วนำแสงสำหรับผู้ควบคุมงานและทีมงาน
การซ่อมบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำ
แสง โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 21-22 เมษายน 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
        9. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง
หลักการใช้ภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ 
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านสาร
บรรณของทุกหน่วยงาน ของสำนักงานอธิการบดี 
ให้สามารถร่างและเขียนหนังสือราชการได้
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
       10. ง า น วิ เท ศ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ บ ริ ก า ร
ภาษาต่างประเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนา
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ศักยภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐานสากล ของบุลากรสายสนับสนุน 
สังกัดสำนักงานอธิการบดี รุ่นที่  1 ประจำปี  
2562 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2562  
         11. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพ้ืนฐาน
และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย  
         12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
หลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ที่
กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ.2562 ณ 
ห้ อ งป ระชุ ม สี ท อ ง  ม ห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ 
         13. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
แนวทางการวิจัยทางคลินิ กตามมาตรฐาน
ปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good clinical Practice : 
GCP)เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เพ่ือให้นักวิจัย
และผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจ สร้างเสริม
ประสบการณ์และฝึกทักษะการศึกษาวิจัยทาง
คลินิกที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยทาง
คลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดีและ
เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการวิจัยทาง
คลินิกได้อย่างถูกต้อง  
         14. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการให้
สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่างานในการ
กำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และ
ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562  
รุ่นที่ 2  
         15. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิด
โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 
ณ อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ 
ชั้ น  4 ห้ อง LC2 (402) โดยโครงการพัฒนา
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
แห่งนี้จะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนา
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ทักษะทางภาษาให้นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ บริการวิชาการด้านภาษาแก่
บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  และจังหวัด
ใกล้เคียง บริการห้องสมุดภาษา การแปลภาษา 
และโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับฝึกทักษะทาง
ภ าษ าด้ วยตน เอง บ ริก ารสอบวั ดความรู้
ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานระดับสากล 
โดยจะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษา ที่เปิดบริการ
ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์  ณ  อาคารปฏิ บั ติ ก ารทางภาษาและ
คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์  
         16. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) สู่การปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมหมื่นจง 
อาคารสำนักงานอธิการบด ี
 

3. หลักการตอบสนอง 
 ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์
บริหารงานบนหลักการตอบสนองต่อสถานการณ์
ปัจจุบันของสังคม และตอบสนองข้อกฎหมาย
ต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ 
ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พอสรุปผลการ
ดำเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 
         1. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 
2 5 6 4  โด ย ได้ ก ำห น ด ต าม น โย บ าย ต าม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
         2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิด
โครงการ  Safety Day 2019 ส่ ง เส ริมค วาม
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับ
โรงเรียน เมื่อวันที่  20 เมษายน 2562 เพ่ือให้
ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้
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ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ นำความรู้ที่ ได้ไปปลูกฝังและ
สร้างจิตสำนึกให้ กับเยาวชนในระดับโรงเรียน 
นำไปสู่ความยั่งยืนของจิตจนเป็นวัฒนธรรมการ
อบรมครั้งนี้  มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 80 
คน จากบุ คลากรทางการศึกษาในจั งหวัด
เพชรบูรณ ์
         3. มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์       
เปิดห้องประชุมอาคารแห่งใหม่ เตรียมรองรับ 
การจัดงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ 
สร้างโอกาสให้เยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  6 - 8 สิ ง ห า ค ม  2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือปลูกฝังให้  
ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีความกตัญญู  
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตระหนักในความสำคัญ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างเด็กไทยให้
มีความฉลาดรอบรู้อย่างมีคุณธรรม และเพ่ือเผย
แผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่เยาวชน
ไทย โดยได้กำหนดกิจกรรมที่จัดจัดขึ้นอย่าง
หลากหลาย อาทิ การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ 
ธรรมะอารมณ์ดี การแสดงนาฏยศิลปะการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมการสาธิตการละเล่นพ้ืนบ้าน 
ภาพยนตร์ 3 มิติ ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ตลาด
นัดศิลปะ (Art Market) และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รถอ่านฉัน ส่งเสริมการอ่านและ พิพิธภัณฑ์
สัญจรเคลื่อนที่ นิทรรศการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สาธิตงานช่างสิบหมู่  กิจกรรม
วิทยาศาสตร์หรรษา มหัศจรรย์คณิตปริศนา   
ก ารแสด งท างวิท ย าศ าสต ร์  ห้ อ งท ดลอง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
         4. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตามประเพณี 
/ เทศกาลต่าง ๆ ของไทย เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ 
กำลังใจให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพ่ือ
เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
ของชาวราชภัฏเพชรบูรณ์เช่น กิจกรรมส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 
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กิจกรรมวันสถาปนาราชภัฏ กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น  
 ทั้ งนี้  ก ารจั ด กิ จ ก รรมต่ าง ๆ  ขอ ง
มหาวิทยาลัย จะเน้นย้ำการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็น
การสร้างแรงจูงใจ ความมุ่งมั่นของบุคลากรให้มี
ความเข้มแข็งในการร่วมพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 
        5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการ
วิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม “ศาสตร์พระราชา” ทางรอดของ
เกษตรกรไทยท่ามกลางวิกฤต ิ
         6 . มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์       
จัดโครงการประชุมแนวทางการจัดทำข้อเสนอ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ภาคเหนือเมื่อ
วันที่ 10 พ.ค.2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาพ้ืนที่ทั้งระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัดและ
ระดับจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย 
ระยะ 20 ปี  
        7 . มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์      
มอบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลให้แก่ พลโท
นิติพัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ เลขานุการมูลนิธิพิทักษ์
ภู มิ ไทยและอดี ตตุ ล าการศาลทหารสู งสุ ด       
เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในงานเข้าพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ือติดตามงานการพัฒนาอาชีพ
และช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการของมูลนิธิ
พิทักษภ์ูมิไทยเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 
 

4. หลักความรับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่  ตระหนักถึง
ความสำคัญการบริหารงานตามพันธกิจ และการ
ดำเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์      
มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

207 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

งานที่รับผิดชอบอยู่  และพร้อมที่จะปรับปรุง
แก้ ไข ได้ ทั นท่ ว งที  ยอมรับ การตรวจส อบ       
และพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบ 
ปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
        1. มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ เพ ชรบู รณ์          
ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี    
ในการติดตามงานในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 3 – 17 กันยายน 2561 
โดยสังเขป ดังนี้ 
 1) ให้มหาวิทยาลัยกำหนดพันธกิจการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่เป็น
ความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เน้นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้าง
น วัต กรรมที่ ล ดการ พ่ึ งพ า เท ค โน โลยี จ าก
ต่างประเทศ และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ด้วยตนเอง 
 2) ให้มหาวิทยาลัยเร่งทบทวนภารกิจ
และค้นหาศักยภาพจุดแข็งของตนเอง 
 3) ให้มหาวิทยาลัยรวมกลุ่มเครือข่าย
เชื่อมโยงกันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือให้การทำงานและร่วมมือกันในรูปแบบ     
สหวิชาการ  พร้อมทั้งดึงศักยภาพของแต่ละ
มห าวิท ยาลั ย ใน ก ารร่ วม มื อ และแบ่ งปั น
ทรัพยากรคน อุปกรณ์ และเครื่องมือ  
 4) ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตร     
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน     
ในรูปแบบการยกระดับทักษะและศักยภาพของ
คนวัยแรงงาน (Up skill) 
 5) ให้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสำคัญของการเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่สถานศึกษา
ในพ้ืนที่ (Area Based Approach) 
 6) ให้ประสานคระทำงานขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ของกระทรวงศึกษาธิการ รณรงค์ 
การจัดการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษาทุก
ระดับ 
         2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
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2561  มี ก ารติ ดต ามผลการด ำเนิ น งาน ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป
ประเทศ  โดยให้คณะ สำนัก สถาบัน รายงานผล
ก ารด ำ เนิ น งาน เรื่ อ ง  ร ะบ บ ติ ด ต าม แล ะ
ประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) และระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการผลิตกำลังคนรายสาขาวิชา 
(ISCED)  
         3. มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ และ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการ
รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์  
         4. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามมตทิุกครั้ง 
         5. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการผลิตน้ำมันไบโอ
ดีเซลเพ่ือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ให้ชุมชนบ้าน
โคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์(หนึ่งในโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในถาบันอุดมศึกษา
เป็นฐาน)เป็นการบริการวิชาการ แก่ชุมชน เป็น
การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรที่ต้องเพ่ิมต้นทุนในค่าใช้จ่ายด้านค่า
น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นองค์ความรู้
จากสาขาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่พร้อมจะถ่ายทอดและให้บริการ
แก่สังคม 
        6. มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ เพ ชรบู รณ์        
จัดโครงการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ด้าน
การเกษตร เพ่ือการ "พ่ึ งตนเอง" ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง ม.ราชภัฏ
เพชรบูรณ์, พล.ม.1 และเครือข่ายเพชบุระตาม
รอยพ่อของแผ่นดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ค่ายพ่อ
ขุนผาเมือง 
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        7. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ให้บริการวิชาการเกิดผลการ
พัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อ.หล่มสักโดย
การจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชากรเพ่ือ
การ พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ร่ วม  5 คณ ะ  ค รั้ งที่  3           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะทั้ง 5 คณะมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม และเพ่ือให้การดำเนินงานโครงการบริการ
วิชาการเกิดผลการพัฒนาที่ เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน  
         8. มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์        
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาการ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21”
เพ่ือให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาร่วม
ประชุมระดมความคิดเห็นแก้ ไขปัญหาการ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
        9 . มห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์        
จัดโครงการอบรมผู้นำรับน้องประชุมเชียร์อย่าง
สร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 
24 พฤษภาคม 2562 
         10. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์     
จัดอบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 
23 พฤษภาคม 2562 
        11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดโครงการ
ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ อบต.คลองกระจัง 
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
         12. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์      
จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัย โปร่งใส ไม่โกง" 
บัณฑิตไทย ประจำปีการศึกษา 2561 
         13. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์      
ได้ดำเนินการสรุปรายงานผลการประเมินการ
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ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อคณะทำงานของ
องคมนตรี 
         14. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มี
การพิจารณาปรับกิจกรรมและตัวชี้ วัดของ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
        15. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพขรบูรณ์ ได้มี
การกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม และตัวชี้วัดของ
การดำเนินการของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่
ได้รับงบประมาณในปี 2562 
 

5. หลักความโปร่งใส 
 ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์
ดำเนินการบริหารงานตามที่กฎหมายกำหนด มี
การสรุปผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณ
ในทุก ๆ ไตรมาส สามารถตรวจสอบได้ มีการ
พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม่ำเสมอ พอสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 
         1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผล
การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ซ่ึงเป็นการ
ประเมินที่ มุ่ งเน้นการสำรวจพฤติกรรมของ
หน่วยงาน ทั้งในระดับหน่วยงาน คือ การสำรวจ
เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานและการบริหาร
ของหน่วยงาน  และในระดับบุคคลอ่ืน คือ การ
สำรวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์คะแนนที่ 82.47 เกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับ สูง 
         2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างแล้ว รวมถึงพระราชกฤษฎีการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้ า น เมื อ ง ที่ ดี  พ .ศ . 2 5 4 6  ม า ต ร า  2 3             
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ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจดัจ้าง
โดยเปิดเผยและเที่ ยงธรรมโดยพิจารณาถึ ง
ประโยชน์ และผล เสี ยทางสั งคม  ภาระต่ อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา
และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะ
ได้รับ 
         3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้
ดำเนินการสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ สายสนับสนุนและลูกจ้างชั่วคราว ด้วย
ความโปร่งใสโดยบุคคลภายนอกสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ต และมีกระบวนการ
ดำเนินการเป็นขั้นตอน สามารถตรวจสอบได ้
        4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แถลง
ข้อเท็จจริง ไม่ได้เก็บเงินค่าลงทะเบียนงานเสวนา
กัญชา แนะประชาชนควรแจ้งความดำเนินคดี
หากถูกมิจฉาชีพหลอกเก็บค่าใช้จ่ายเนื่องจากที่มี
ประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดว่า มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานเสวนาวิชาการศาสตร์
กัญชา “กัญชาสู่การวิจัยเพ่ือประโยชน์ทาง
การแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์” เมื่อวันที่  25 
พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมประกายเพชร   
ที่ผ่านมา ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน 
เพ่ือเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว สร้างความ
เสียหายต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
         5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัด
ประชุมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
ประจำปี พ.ศ.2562 
         6. ส ำนั ก งาน อธิ ก ารบ ดี  ม .ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน
อธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) สู่การ
ปฏิบัติ งาน ณ  ห้ องประชุมหมื่ นจง อาคาร
สำนักงานอธิการบดี 
         7. มี การรายงานผลการดำ เนิ น งาน     
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 
2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 
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8/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 
        8.มีการประมาณการงบประมาณเงิน
รายได้ เพ่ือจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2562  ใน ก ารป ระชุ ม
คณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยครั้ งที่  
8/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 
 

6. หลักการมส่ีวนร่วม 
 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์ ได้
ดำเนินการเพ่ือให้บุคคลภายในมหาวิทยาลัยได้มี
ส่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
         1 . มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์       
จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการ การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ระยะ 5 ปี เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2562 โดยได้เชิญ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน 
         2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ให้บริการวิชาการเกิดผลการ
พัฒนาที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อ.หล่มสัก     
โดยการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชากร
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นร่วม 5 คณะ ครั้งที่  3      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะทั้ง 5 คณะมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม และเพ่ือให้การดำเนินงานโครงการบริการ
วิชาการเกิดผลการพัฒนาที่ เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน  
         3 . มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์        
จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับชาติ โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.นงลักษณ์ อานี 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ. 
กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ผศ.ดร.กอบกาญจน์  วิ เศษรัมย์  
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ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย และ
ทีมงาน ในระหว่าง วันที่ 2-5 มิ.ย. 62 เเละร่วม
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ชนชาติกวางสี ประเทศจีน 
        4. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างสถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหม
ทางทะเลกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพ่ือ
สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาภาษาจีนต่อไปในอนาคตที่ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ ์
        5. สถาบันภาษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์  
ร่วมกับสถาบันการศึกษานานาชาติ (lle)จัดตั้ง
ศูนย์สอบ TOEFL ITP เปิดบริการทดสอบวัด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือจัดตั้ง
ศูนย์สอบ TOEEL ITP ระหว่าง ม.มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เพชรบู รณ์  และสถาบั นการศึกษา
นานาชาติ(lle)  
         6. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุน และพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและวิจัย ระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 35 แห่ง 
         7. อธิการบดี ได้เชิญหัวหน้าสำนักงาน 
คณะ สำนัก สถาบัน และผู้อำนวยการกอง 
ประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาและแนวทางที่จะต้อง
พัฒนาร่วมกัน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนำไปพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขการบริหารงาน  เมื่อวันที่  11 
กรกฎาคม 2561 
 
7. หลักการกระจายอำนาจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการ
กำหนดนโยบายการบริหาร เพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกันแก่การบริหารงานตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการกระจาย
อำนาจให้ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้ อำนวยการสำนั ก – สถาบั น  บริหารงาน 
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โดยสังเขป ดังนี้ 
         1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่  1891/2561 เรื่อง การมอบหมายงานและ
มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี ดังนี้ 
 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
          2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่ 2580/2560 เรื่อง มอบหมายงานให้ผู้ช่วย
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ผู้ ช่ วยอธิการบดีฝ่ ายทรัพย์สิ นและ
สวัสดิการ 
        3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
ที่ 2881/2561 เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ให้
คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 
 คณะครุศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 ค ณ ะ เท ค โน โล ยี ก า ร เก ษ ต รแ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 สำนักงานอธิการบดี 
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 สำนั ก วิท ยบริก ารและ เท ค โน โลยี
สารสนเทศ 
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 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
8. หลักนิติธรรม 
 ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์          
ได้บริหารงานด้วยกระบวนการยุติธรรม ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด โดย ดังปรากฏเป็นรูปธรรมได้ 
ดังนี้ 
         1. มหาวิทยาลัย โดยงานกิจการสภา
มหาวิทยาลั ย  ได้มี การรวมรวมระเบี ยบ – 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  
         2. มหาวิทยาลัยมีการเสนอข้อบังคับ – 
ระเบียบต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
ดังนี้ 
 2.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบู รณ์  ว่าด้ วย  หลัก เกณ ฑ์ และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศ าส ต ร าจ าร ย์  ร อ งศ า ส ต ร าจ าร ย์  แ ล ะ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 
 2.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
        3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
พนั กงานมหาวิท ยาลั ย  พนั กงาน ราชการ       
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ราชการของข้ าราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 
        4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2557 
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        5 . มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์  
ดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลั ย      
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
         6 . มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์  
ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
         7 . มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์  
ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
พ .ศ. 2558 เพ่ือให้ ได้มา ซ่ึงคณะกรรมการ
อุทธรณ์ และร้องทุ กข์ประจำมหาวิทยาลั ย 
(ก.อ.ม) 
 

9. หลกัความเสมอภาค 
 ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์  
บริหารงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ดังปรากฏเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 
         1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการ
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติ ราชการ และแนวทางปฏิบัติ ในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน      
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
         2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการกำชับให้คณบดีแต่ละ
คณะตรวจสอบการลาป่วย ลากิจ การขาด
ราชการ เนื่องจากการลาป่วยเป็นอำนาจของ
คณบดี โดยให้คณบดีกำกับดูแล ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
         3. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมงานมุทิตาจิต
ให้แก่ผู้ เกษียณอายุราชการให้กับ ข้าราชการ 
พนั กงานมหาวิท ยาลั ย  พนั กงาน ราช การ 
ลูกจ้างประจำ รวมถึงลกูจ้างชั่วคราว 
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         4 . มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์      
เชิญชวนบุคลากร เเละนักศึกษาร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
         5. มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์  
ร่วมกับเครือข่ายเพชรบุระตามรอยพ่อของ
แผ่นดิน เชิญบุคลากรทุกภาคส่วน เข้าร่ วม
บริการวิช าการ “รวมพ ลคนรักษ์ อิ นทรีย์          
วิถีชีวิต”  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  
         6. มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์  
ร่วมกับเครือข่ายเพชรบุระตามรอยพ่อของ
แผ่นดิน เชิญบุคลากรทุกภาคส่วน เข้าร่วมรับฟัง
การบรรยายพิเศษ “กุ้วิกฤติชาติ ด้วยศาสตร์
พระราชา” และเชิญร่วมรับฟังเวทีเสวนา หัวข้อ 
“เกษตรอินทรีย์วิถีชีวิต”เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2562 
         7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อม
ด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร และพิธีถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก เมือ่วันที่ 8 พ.ค. 2562 
         8 . มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เพช รบู รณ์       
จั ด กิ จ ก ร รม สื บ ส าน ป ระ เพ ณี ส งก ร าน ต์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 
วันที่10 เมษายน 2562 โดยให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 
         9 . มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์      
เชิญบุคลากรทุกภาคส่วน ทำบุญตักบาตร 
ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพระราชทานนาม
ราชภัฏ ประจำปี 2562 
 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
 ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์          
ได้ดำเนินการบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
และการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    
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ในกรณีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลได้ผลเสียของ
บุคคล ดังปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
         1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการ
บริหารงานในรูปแบบขององค์ประชุม เพ่ือการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งจะ
ร่วมกันแก้ปัญหา และหาข้อยุติในการดำเนินงาน
ร่วมกัน เช่น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
คณ ะกรรมการบ ริ ห ารงาน บุ คคลป ระจ ำ
ม ห า วิ ท ย าลั ย   ค ณ ะก ร รม ก าร วิ ช าก า ร  
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
คณ ะกรรมการพิ จารณ ากองทุ นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
คณะกรรมการประจำคณะ เป็นต้น   
         2. อธิการบดี ได้เชิญหัวหน้าสำนักงาน 
คณะ สำนัก สถาบัน และผู้อำนวยการกอง 
ประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาและแนวทางที่จะต้อง
พัฒนาร่วมกัน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนำไปพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขการบริหารงาน  เมื่อวันที่  11 
กรกฎาคม 2561 
        3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การป ระชุ ม ค รั้ งที่  7 /2561  เมื่ อ วั น ที่  1 1 
กรกฎาคม 2561 ได้มี การพิจารณ า (ร่ าง) 
ประกาศขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการใหม่  โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายกัน
อย่างกว้างขวาง โดยมีมติให้ใช้ประกาศขั้นตอน
การดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งเดิมไปก่อน 
เนื่ อ ง จ าก ต้ อ งด ำ เนิ น ก า รต าม ข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ว่าด้วย การ
ประเมินผลการสอนเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ 
         4. การประชุมอนุกรรมการพิจารณาการ
เปิดประดูด้านหลังมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ได้ดำเนินการลงพ้ืนที่
สำรวจบริ เวณ ด้ านหลั งมหาวิทยาลั ย  เพ่ื อ
ทำการศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา โดย
เห็นว่า หากเปิดประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยอาจ
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับบุคลากรที่พักอยู่
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ภายในมหาวิทยาลัย จึงดำเนินการแจ้งให้ผู้กำกับ
ภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสะเดียงทราบเพ่ือพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป 

  5 การกำกบั
ติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานใน
สถาบันมีการ
ดำเนินการ
จัดการความรู้
ตามระบบ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการ
กำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย มีการดำเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ ดังนี้ 
          1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกำกับ
ติดตามและสนับสนุนการจัดการความรู้ ทำ
หน้าที่ในการกำกับ ดูแล ติดตามและดำเนินการ 
(5.1-5-01)  
           2 .  มี แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  ประจำปี
การศึกษา 2561 (5.1-5-02)     
               1) ดำเนินการจัดทำแนวทางการ
ดำเนินงานตามระบบการจัดการความรู้ตาม
ระบบ  
                2) ทุกคณะมีการกำหนดประเด็น
การจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ด้าน ได้แก่ด้าน
การผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย  
                3) ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการ
จัดการความรู้ตามแนวทางการดำเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่  สกอ. 
กำหนด 
               4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอ
ผลการดำเนินงานจัดการความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง 
          3 . จั ด ท ำแ ผ น ก า รก ำกั บ ติ ด ต า ม       
การส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่ วยงานใน
สถาบันมีการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (5.1-5-03) 
         4 .* ด ำ เนิ น ก า ร จั ด ท ำ ป ฏิ ทิ น ก า ร
ดำเนินงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการ
จัดการความรู้ (5.1-5-04) 
         5.*ดำเนินการสำรวจประเด็นการจัดการ
ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน โดยกำหนดประเด็น
การจัดการความรู้   อย่างน้อย 2 ด้าน  ได้แก่ 

5.1-5-01  คำสั่ งแต่งตั้ ง
ผู้ รับผิดชอบดำเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจำปีการศกึษา 2561   
5.1-5-02  แผนการ
จัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2561 
5.1-5-03  แผนการกำกับ
ติดตาม การส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงาน
ในสถาบันมีการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปกีารศึกษา 2561 
5 .1 -5 -04  ปฏิ ทิ น การ
ด ำ เนิ น ง าน ก า รก ำกั บ 
ติดตามการดำเนินงานการ
จัดการความรู้ 
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ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ในระดับ
คณะ  และอย่างน้อย 1 ประเด็นในระดับสำนัก/
สถาบัน (5.1-5-05) 
         6.*มีการดำเนินการกำกับติดตาม โดยมี
กระบวนการกำกบัติดตามดงันี้ 
            1) มีการสำรวจประเด็นการจัดการ
ความรู้ 
            2) ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการ
จดัการความรู้ 
            3 ) ดำเนิ นการจัดการความรู้ ตาม
กระบวนการที่กำหนดได้แก่ 
                  (1) การกำหนดความรู้หลัก 
                  (2) การเสาะหาความรู้ที่ตอ้งการ 
                  (3) การปรับปรุงดัดแปลงสร้าง
ความรู้ให้เหมาะต่อการใช้งาน 
                  (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ 
                  (5) การนำประสบการณ์จากการ
ทำงานและประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสกัดองค์ความรู้ออกมาบันทึกไว้ 
                  (6) การจดบันทึกขุมความรู้และ
แก่นความรู้ไว้สำหรับใช้งาน 
            4 ) ทุ กหน่ วย งาน ราย งานผลการ
ดำเนินงาน 
            5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ผลการกำกับติดตามมีดังนี้ 
    1. ทุกหน่วยมีการกำหนดประเด็นความรู้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดได้แก่ ระดับคณะมีการกำหนด
ประเด็นการจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย และ
หน่วยงานสนับสนุนกำหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้อย่างน้อย 1 ด้าน 
    2. ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการ
ความรู้ครบถ้วน 
     3. ผลการกำกับติดตามครั้งที่ 1 การติดตาม
การดำเนินการจัดการความรู้ในรอบ 6 เดือน 
(ตั้ งแต่  สิ งห าคม  60  – มกราคม  61 ) ทุ ก

5.1-5-05  บันทึกข้อความ 
ติดตามการดำเนินงานตาม
กระบวนการบริหารความ
เสี่ ย ง  แ ล ะก ารจั ด ก าร
ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 
2561 
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หน่วยงานดำเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ 1-3 ได้แก่ 
ขั้นที่  1 การกำหนดความรู้หลัก ขั้นที่  2 การ
เสาะหาความรู้ที่ต้องการ ขั้นที่ 3 การปรับปรุง
ดัดแปลงสร้างความรู้ให้ เหมาะต่อการใช้งาน 
ปัญหาที่พบในการติดตามครั้งที่  1 พบว่าการ
รายงานผลใช้ในรูปเอกสารแบบติดตามและ
กรอกข้อมูลรายงานการติดตามไม่มีการพูดคุย
ซั ก ถ าม แลก เป ลี่ ย น เรี ยน รู้ ท ร าบ เพี ย งว่ า
ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
จัดการความรู้     
          4. ผลการกำกับติดตามครั้งที่  2 การ
ดำเนินการจัดการความรู้ตามโครงการประชุม
นำเสนอประเด็นการจัดการความรู้ (KM) :เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามการดำเนินงาน 
ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 
2562 (5.1-5-07 ถึง 5.1-5-08) 
         ผลการดำเนินงานทุกหน่วยงานมีการ
ดำเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานโดยมีผล
การดำเนินงานดังนี้  
 

หน่วยงาน ประเด็นการจดัการความรู้
ประเด็น(KM) 

คณะครศุาสตร์ 
 

1. การจัดการเรียนรู้สู่ความเป็น
เลิศด้านการสร้างนวัตกรรมของ
นักศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน 
2. เทคนิคการทำงานวิจัยเพือ่การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัย
ในกลุ่ม TCI ฐาน 1เพื่อให้
สอดคล้องกับการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
และการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร ด้าน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจำหลกัสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 

1. การพัฒนาทักษะพิเศษของ
บัณฑิต 
2. การเขียนบทความสำหรับ
ตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

5.1-5-07  โครงการ
ประชุมนำเสนอประเด็น
การจัดการความรู้ (KM) : 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และติดตามการดำเนินงาน 
ประจำปีการศึกษา 2561 
5.1 -5 -08  สรุปผลการ
ด ำ เนิ น ง า น โค ร ง ก า ร
ประชุมนำเสนอประเด็น
การจัดการความรู้ (KM) : 
เพ่ื อแลก เปลี่ ยน เรียนรู้  
และติดตามการดำเนินงาน 
ประจำปีการศึกษา 2561 
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ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 

1. เทคนิคการออกแบบและการ
จดัทำเอกสารประกอบการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแนวใหม ่
2. การพัฒนางานในหนา้ที่จาก
การวิจยัแบบ R2R ของบุคลากร
สายสนับสนุนสู่การนำเสนอ
ผลงานวิจัยที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือสูก่ารตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาต ิ

คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. การใช้ชีวิตและการปรับตัว
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยในยุค 
4.0 
2. แนวปฏบิัติที่ดีในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
และการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ TCI  
กลุ่ม 1 

คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

1. การเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุสาหกรรม 
2. เทคนิคการเขียนบทความวจิัย
เพือ่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ฐาน TCI 

สำนักงานอธกิารบด ี
 

เทคนิคการให้บริการที่ดี 

สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

ความรู้เกี่ยวกับงานบริการหน้า
เค้าเตอร์ในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้อง
รับช่วงต่อกัน 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

การจัดทำคำรับรองจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์

สำนักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การวิเคราะห์ค่างานของบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน สำนักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยี 

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การปฏิบัติงานของฝ่ายวัฒนธรรม 

     
  6 การกำกับ

ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนการบริหาร 
บุคลากรสาย
วิชาการ  และ

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยงานการ
เจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตาม
การดำเนิ น งานต าม แผน พั ฒ นาบุ คล าก ร
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  ป ระจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดแนวทางการ
กำกับติดตาม ดังนี้ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

สายสนับสนุน 
และ 
แผนพฒันา
บุคลากรสาย
วิชาการ   
และสาย
สนับสนุน 

    1 . มห าวิท ยาลั ย ได้ จั ดท ำคำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณ ะกรรมการจัดทำแผนพัฒ นาบุ คลากร
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพช รบู รณ์  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (5.1-6-01) 
   2. จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการสำรวจ
ความต้องการพัฒนามาประกอบการจัดทำแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 
2561 ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ (5.1-6-02) 
   1) การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรอย่างมี
ทิศทางและต่อเนื่อง 
   2) การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรตรงตาม
ภารกิจและความรับผิดชอบ 
   3 )  ก า ร ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
   4) การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ทุกหน่วยงาน ในการประชุมคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒ นาบุ คลากรมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

5.1-6-01  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 2384/2561
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1-6-02  แผนบริหาร
แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

  7 การกำกับ
ติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานใน
สถาบันมีการ
ดำเนินงานด้าน
การประกัน
คุณภาพภายใน
ตามระบบและ
กลไกที่สถาบัน
กำหนด 
ประกอบด้วย 
การควบคุม
คุณภาพ การ
ตรวจสอบ

    ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์  ให้
ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยกำหน ดน โยบายการประกัน คุณ ภ าพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย (5.1-7-01) มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพตามระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการจัดทำประกาศระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้การดำเนินงานด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  (5.1-7-02) 

 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่างเป็นไปอ
ถุประสงค์ของการสอดคล้องกับนโยบายและวัต

ภ า ย ใน ข อ งษ าน คุ ณ ภ าพ ก า ร ศึ กป ร ะ กั
าวิทยาลัยมห  ซ่ึงระบบดังกล่าว ประกอบด้วย 

5.1-7-01  นโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
5.1-7-02  ประกาศ  
ระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2561 
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ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

คุณภาพ และ
การประเมิน
คุณภาพ 

ระบบการควบคุมคุณ ภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยได้
ดำเนินการตามระบบ ดังนี้  
 1. ระบบการควบคุมคุณภาพ 
       มหาวิทยาลัยมีการกำหนดให้ทุกหน่วยงาน
ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน รวมทั้งหลักสูตร
สาขาวิชา ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพตาม
พันธกิจ โดยสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
บูรณาการระบบการประกันคุณภาพเข้ากับการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานปกต ิ 
        - ด ำ เนิ น การแต่ งตั้ งค ณ ะกรรมการ
รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลและดำเนินงาน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(5.1-7-03) และแต่งตั้ งคณะคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมี
บุคลากรจากทุกหน่วยงานเป็นคณะกรรมการ
เพ่ือร่วมวางแผนและดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษารวมถึงสร้างความเข้าใจ กำกับ 
ติดตาม ประสานและเตรียมการประเมินในระดับ
ต่าง ๆ (5.1-7-04) 
        - ดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี
การศึกษา 1625  (5.1-7-05) เพ่ือเป็นกรอบใน
การดำเนินงาน  
        - ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
บุ คลากร งบประมาณ  สถานที่ เพ่ื อ ให้ การ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
         นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัด
โครงการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
               -  โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ 
เรื่อง “ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการ

5.1-7-03 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ
ดำเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน การปะกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2561 
5.1-7-04  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2560 
5.1-7-05  ปฏิทนิการ
ดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปีการศึกษา 1625  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

ประเม ิน  3  ระด ับ  (CHE QA Online for 3 
Degrees Levels : CHE 3D)   ป ร ะ จ ำ ป ี
การศึกษา 2561” ขึ ้น เพ่ือชี้แจง และสร้าง
ความเข้าใจทักษะในการดำเนินงานผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  เกณฑ์การ
ประเมิน   การน ำเข้ าข้ อมู ล พ้ื นฐาน   การ
ประเมินผล การจัดทำรายงานและการจัดส่ง
รายงาน (5.1-7-06) 

 -  โค ร งก ารอ บ รม  “ ก า ร เขี ย น
บทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับ
นานาชาติ ในฐานข้อมู ล   ASEAN CITATION 
INDEX (ACI) และ SCOPUS” (5.1-7-07) 

- โครงการอบรม “การสร้างความ
เข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2562 : ระดับหลักสูตร”(5.1-7-07) 
          - จั ด ท ำคู่ มื อ ก ารป ระ กั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (5.1-7-08) 
และจัดทำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับสถาบัน-สำนัก (5.1-7-09) เพ่ือใช้ในการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 
การศึกษา 2561 
 

2. การตรวจสอบคุณภาพ     
       มหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบคุณภาพ โดย
ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร 
คณะ สถาบัน /สำนัก และมหาวิทยาลัย และ

ปผลการดำเนินสรุ การรายงานต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทราบ เป็นระยะๆ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานกำกับติดตามมีประสิทธิภาพโดย
ดำเนินการดังนี้  
     1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ
ผล การด ำ เนิ น งาน ต าม แผ น โด ย ให้ ค ณ ะ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  ประจำปี
การศึกษา 2561 ดำเนินการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

5.1-7-06  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ใช้
งานระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการ
ประเมิน 3 ระดับ (CHE 
QA Online for 3 
Degrees Levels : CHE 
3D)  ประจำปีการศึกษา 
2561” 
5.1-7-07 โครงการอบรม 
“การเขียนบทความวิจัย
เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ระดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูล  ASEAN 
CITATION INDEX (ACI) 
และ SCOPUS”   
5.1-7-08 ทำคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561 
5.1-7-09 คู่มอืการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
สำนัก - สถาบัน ประจำปี
การศึกษา 2561  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

     2. มีการกำกบัติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
มีการกำกับ ดังนี้ 
        1) มหาวิทยาลัยได้ทำการกำกับติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานทั้งในระดับ
หลักสูตรและคณะผ่านระบบกำกับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2561 รอบ 6 เดือน ผ่านระบบกำกับติดตามการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
(http://trackqa.pcru.ac.th:81) (5 .1 -7 -10 ) 
เพ่ือให้สามารถเห็นความก้าวหน้าและเตรียม
ความพร้อมฐานข้อมูลเพ่ือลงระบบ CHE QA 
Online ในระดับคณะ ทำให้ทุกหน่วยงานตื่นตัว
และให้ความสำคัญ ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA 
Online ได้ทกุหน่วยงาน  
      
3. การประเมินคุณภาพ  
        1. มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหลักสูตร 
คณะ สถาบัน/สำนัก และมหาวิทยาลัย จัดทำ
รายงานการดำเนินการในรูปแบบการประเมิน
ตนเองเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ โดยมีการ
ผลการประเมินเฉลี่ย ดังนี้  
        - ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  ระห ว่ างวั น ที่  2 8 
มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562 มีผลการ
ประเมินในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 คะแนน 
(5.1-7-11) 
       - ระดั บ คณ ะ ระหว่ างวั นที่  15  - 16
สิงหาคม และระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 
2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 
4.29 (5.1-7-12) 
       - ระดับสถาบัน/สำนัก เมื่อวันที่  2 – 4 
กันยายน 2562 (5.1-7-13) 
        2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสำนัก-สถาบันโดยทุกระดับ
คณะกรรมการประเมินมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี สกอ. กำหนดทุกประการ 

5.1-7-10 ระบบกำกับ
ติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561 
(http://trackqa.pcru.ac.th:81 

5.1-7-11 รายงานสรุปผล
การประเมินระดบั
หลักสูตร 
5.1-7-12  รายงานสรุปผล
การประเมินระดับคณะ 
5.1-7-13  รายงานสรุปผล
การประเมินระดับสถาบัน/
สำนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://trackqa.pcru.ac.th:81/
http://trackqa.pcru.ac.th:81/
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

        3 . จั ด ให้ มี ก า ร ต ร ว จ ป ระ เมิ น ต าม
ระยะเวลาที่กำหนดคือภายใน 120 วันหลังจาก
สิ้นปีการศึกษา 
        4. จัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจประเมิน
และนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ นำเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2562 เมื่อวันที่  11 กันยายน 2562 เพ่ือ
รับทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  โดยที่
ประชุมมีมติ เห็นชอบ  รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณ ภาพการศึ กษาภายใน  ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 
2561  (5.1-7-14) 

5.1-7-14  สรุปมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2562 
 

 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
5.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

6 ข้อ 7 ขอ้ 5 คะแนน บรรลุ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี.
5.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

6 ขอ้ 7 ขอ้ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.5.2) 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
              
                                            
หมายเหตุ :  คณะที่ได้ดำเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนำคะแนนผลการประเมินของคณะนั้น
มาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
ผลการดำเนินงาน 

ลำดับ คณะ คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 
1 คณะครุศาสตร์ 4.28 ระดับดี 
2 คณะวิทยาการจัดการ 4.21 ระดับดี 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.48 ระดับดี 
4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุสาหกรรม 4.08 ระดับดี 
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.37 ระดับดี 

มหาวิทยาลัย 4.30 ระดับดี 
 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี
5.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
4.29 คะแนน 4.29 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชีท้ี่
5.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
4.30 คะแนน 4.30 คะแนน บรรลุ 

 
 

 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดบัคณะของทุกคณะ  

จำนวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  

 
4.28 + 4.21 + 4.48 + 4.08+ 4.37  

=   4.30 
5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (สกอ. 5.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมนิ   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2   ข้อ 
มีการดำเนินการ   

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ขอ้ 
มีการดำเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบกำกับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและ
กลไกในการ
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะ ให้เป็นไป
ตาม
องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะ 

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำประกาศ
ระบบกลไกในการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ค ณ ะ  ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 
2561 (5.3-1-01) เพ่ือการดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรและคณะ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และคณะ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
การป ระกั น คุณ ภ าพ ระดั บ มห าวิท ยาลั ย  ที่
ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกคณะ สำนัก และ
สถาบัน ร่วมเป็นกรรมการ (5.3-1-02)  

2. มหาวิทยาลัยจัดทำคำรับรองด้านการ
ประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัย และคำสั ่งการ
ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุน กำกับติดตาม 
การดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัว
บ่งชี้คุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  

3. ม ห าวิ ท ย าลั ย ให้ ก า ร ส นั บ ส นุ น
ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้การดำเนินการประกัน

5.3-1-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง ระบบ
กลไกในการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2561 
ประกาศ ณ วันที่ 25 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 
5.3-1-02  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
2357/2561 เรื่อง 
แต่งตั้งกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ประจำปี
การศึกษา 2561  
ประกาศ ณ วันที่ 27  
พฤศจิกายน  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

คุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตาม
ตั วบ่ งชี้ ขององค์ประกอบต่ าง ๆ และเพ่ื อการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่ งชี้ คุณภาพของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เช่น 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการประเมิน 3 ระดับ (CHE 
QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D)  
ประจำปีการศึกษา  2561” ขึ้น เพ่ือชี้แจง และ
สร้างความเข้าใจทักษะในการดำเนินงานผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพเกณฑ์การ
ประเมิน  การนำเข้าข้อมูลพ้ืนฐาน  การประเมินผล 
การจัดทำรายงานและการจัดส่งรายงาน โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดทำร่างตัวบ่งชี้
มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562    
เป็นต้น 

5. มหาวิทยาลัยจัดทำเครื่องมือในการ
กำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย และดำเนินการกำกับติดตามผล
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ผ่านระบบกำกับ
ติ ด ต า ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า              
ของมหาวิทยาลัย 

6. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับต่าง 
ๆ ในการประชุมของผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ ได้แนวทางในการพัฒนาการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ิมเติม
อย่างต่อเนื่อง 

พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 มีคณะกรรมการ
กำกับติดตาม
การดำเนินงาน

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ได้ ด ำ เนิ น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจำปีการศึกษา 

5.3-2-01  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ให้เป็นไปตาม
ระบบที่กำหนด
ในข้อ 1 และ
รายงานผลการ
ติดตามให้
กรรมการระดับ
สถาบันเพื่อ
พิจารณา 

2561 (5.3-2-01) เพ่ือทำหน้าที่ในการกำกับติดตาม
การดำเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก   

โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน
การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 
6 เดือน ผ่านระบบกำกบัติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา http://trackqa.pcru.ac.th:81 ประจำปี
การศึกษา 2561 (รอบ 6 เดือน) (5.3-2-02) 

 

ที่ 2357/2561 เรื่อง 
แตง่ตั้งกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ประจำปี
การศึกษา 2561  
ประกาศ ณ วันที่ 27  
พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2561 
5.3-2-02  ระบบ
กำกับติดตามการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2561 
(http://trackqa.pcru.ac
.th:81) 
 

  3 มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
หลักสูตรและ
คณะ ให้เกิดผล
ตาม
องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะ 

มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง 
ๆ เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็ น ไป ตาม เกณ ฑ์ มาตรฐานตามตั วบ่ งชี้ ข อง
องค์ประกอบต่าง ๆ และเพ่ือการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดำเนินการจัด
โครงการต่าง ๆ  เกี่ ยวกับการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน  เช่น 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการประเมิน 3 
ร ะ ด ับ  ( CHE QA Online for 3 Degrees 
Levels : CHE 3D)  ประจำปีการศึกษา 2561” 
ขึ้น เพ่ือชี้แจง และสร้างความเข้าใจทักษะในการ
ดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ  เกณฑ์การประเมิน  การนำเข้าข้อมูล
พ้ืนฐาน  การประเมินผล การจัดทำรายงานและการ
จัดส่งรายงาน (5.3-3-01)   

2. โครงการอบรม “การเขียนบทความ

5.3-3-01  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “ใช้งานระบบ
ฐานขอ้มูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือ
การประเมิน 3 ระดับ 
(CHE QA Online for 
3 Degrees Levels : 
CHE 3D)  ประจำปี
การศึกษา 2561” 
5.3-3-02 โครงการ
อบรม “การเขียน
บทความวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล  
ASEAN CITATION 
INDEX (ACI) และ 

http://trackqa.pcru.ac.th:81/
http://trackqa.pcru.ac.th:81/
http://trackqa.pcru.ac.th:81/
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

วิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูล  ASEAN CITATION INDEX (ACI) และ 
SCOPUS” (5.3-3-02)   

3. โครงการอบรม “การสร้างความเข้าใจ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2562 : ระดับหลักสูตร”  เป็นต้น (5.3-3-03)   

 

SCOPUS”   
5.3-3-03 โครงการ
อบรม “การสร้างความ
เข้าใจตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2562 : ระดับ
หลักสูตร” 

  4 นำผลการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะที่ผ่านการ
พิจารณาของ
กรรมการระดับ
สถาบัน  เสนอ
สภาสถาบนัเพ่ือ
พิจารณา 

มหาวิทยาลัยโดยความรับผิดชอบของงาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้นำผล
การประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ (5.3-4-01) นำเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เพ่ือรับทราบ
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ  รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2561  (5.3-4-02) 

5.3-4-01 รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจำปีการศกึษา  
2561 
5.3-4-02  สรุปมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 
2562 

  5 นำผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
สภาสถาบันมา
ปรับปรุง
หลักสูตรและ
การดำเนินงาน   
ของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

         ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เปิดสอนทั้งหมด 43 หลักสูตร และได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด โดย
ห ลั ก สู ต ร ผ่ า น เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร  
องค์ประกอบที่  1 ทุกหลักสูตร  และปีการศึกษา 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์   มีการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 5 
คณะ โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี 
จำนวน 5 คณะ นำผลการประเมินเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ประชุม
ได้ พิ จ ารณ ารายงานผลการประเมิ นคุณ ภ าพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2561 (5.3-5-01) 

5.3-5-01 รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับ
หลักสูตร ประจำปี
การศึกษา  2561 
5.3-5-02  สรุปมติการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่
8/2562  เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2562 
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 มติ  เห็ นชอบ  ผลการประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมอบมหาวิทยาลัย
จัดทำแผน พัฒ นาคุณ ภาพ  เพ่ื อปรับปรุ งและ
พัฒนาการดำเนินงานอยางต่อเนื่อง (5.3-5-02) 

 

  6 มีผลการประเมิน
คุณภาพทุก
หลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 
1 การกำกับ
มาตรฐาน 

ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เปิดสอนทั้งหมด 43 หลักสูตร และได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด  
โดยทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 ทุกหลักสูตร (5.3-6-01) 
 

5.3-6-01  รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจำปีการศึกษา  
2561 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 
ตวับ่งชี้ท่ี

5.3 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี.
5.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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 ส่วนที่ 4  
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 
 

การประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
ใน 4 พันธกิจ  รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของคณะ โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมี
การวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผล
การบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 

3.51  
คะแนน 

151.803 

3.53  

 
3.53

คะแนน 
 

3.53 
คะแนน 

 

 
43 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
อาจารย์ประจำ
สถาบันมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
15 

 
79 x 100 26.33x5/40  

= 3.29 
 

 
3.29 

คะแนน 
 

3.29 
คะแนน 

 

 

300 

ตวับ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรง
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
15 

 
53 x 100 

17.67x5/60  
= 1.47 

 
1.47 

คะแนน 
1.47 

คะแนน 
 

 

300 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  
การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5  

คะแนน 
ข้อที่ 1-6 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5  

คะแนน 
ข้อที่ 1-6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/5) 

 
 

3.66
คะแนน 

 

3.66
คะแนน 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวจิัย
และงาน
สร้างสรรค์  

3.51  
คะแนน 

5.00+5.00+ 
5.00+5.00 
+5.00 = 25 5.00  

5.00 
คะแนน 

5.00 
 คะแนน 

 

 

5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจำและ
นักวิจัย 

2.50 
คะแนน 

4.34+2.29+
5.00+5.00+

5.00 
=21.63 

4.33  
4.26 

คะแนน 
4.33 

คะแนน 
 

มีการปรับคะแนน
ในระดับคณะ
ได้แก ่
1.คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี จาก
คะแนน 4.97 เป็น 
4.34 
2. คณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจาก
คะแนน 2.17 เป็น 
2.29 
3. คณะวทิยาการ
จัดการ จาก
คะแนน 4.16 เป็น 
5.00 

5 

เฉล่ียองค์ประกอบที่ 2 
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/3) 

4.75
คะแนน 

 
4.78 

คะแนน 
 

 

 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบง่ช้ีที ่3.1 การ
บริการวิชาการแก่
สังคม 
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5  

คะแนน 
ข้อที่  
1-6 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  

(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/1) 
 

5 
คะแนน 

5  
คะแนน  

 

องค์ประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
ระบบและกลไก
การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 

 
5  

คะแนน 
 

ข้อที่  
1-6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/1) 

5 
คะแนน 

 
5  

คะแนน 
 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การ
บริหารของ
สถาบันเพื่อการ
กำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์
ของคณะ 

6 ข้อ 
 

7  ข้อ  
5 

คะแนน 
5  

คะแนน 
ข้อ 1-7  

 

ตัวบง่ช้ีที่ 5.2 ผล
การบริหารงาน
คณะ 

3.51  
คะแนน 

4.48+4.08+
4.37+4.28+
4.28=21.49 

4.30  
4.29

คะแนน 
4.30 

คะแนน 
 

มีการปรับเปลี่ยน
คะแนนเนื่องจาก
คะแนนประเมิน
ในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

5 

2.3 มีการ
เปลี่ยนแปลง 
1.คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี จาก
คะแนน 4.53 เป็น 
4.48 
2. คณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจาก
คะแนน 4.07 เป็น 
4.08 
3. คณะวทิยาการ
จัดการ จาก
คะแนน 4.21 เป็น 
4.28 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
ระบบกำกับการ
ประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

5 ข้อ 
 

5  ข้อ  
5 

คะแนน 
5  

คะแนน 
ข้อที่ 
1-6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/3) 

4.76
คะแนน 

4.77 
คะแนน 

 
 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/13) 

4.37
คะแนน 

4.38 
คะแนน  
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 
 

องค์ 
ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1..51 – 2.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การดำเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การดำเนินงานระดับดีมาก 

จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 5 2.38 5.00 3.53 3.66 ระดับดี 
2 3 5.00 5.00 4.33 4.78 ระดับดีมาก 
3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 2 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
5 3 - 5.00 4.30 4.77 ระดับดีมาก 

รวม 13 3 7 3     
ผลการประเมิน 3.25 5.00 4.05 4.38 ระดับดี 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ
พอใช้ 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี ระดับดี  
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปกีารศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปกีารศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

  243 

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2561 
 
 

ลำดับ 
ชุด

ข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

1 

จำ
นว

นห
ลัก

สตู
ร (

7) 

จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 43 
2  -ระดับปรญิญาตร ี 40 

3  -ระดับ ป.บัณฑิต - 
4  -ระดับปรญิญาโท 3 
5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

6  -ระดับปรญิญาเอก - 
7  -จำนวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - 

8 

จำ
นว

นห
ลัก

สตู
ร 

นอ
กที่

ตั้ง
 (6

) 

จำนวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - 
9  -ระดับปรญิญาตร ี - 

10  -ระดับ ป.บัณฑิต - 
11  -ระดับปรญิญาโท - 
12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

13  -ระดับปรญิญาเอก - 
14 

จำ
นว

นน
ักศ

ึกษ
า (

6) 

จำนวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 6,004 

15  -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 5,976 
16  -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
17  -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 28 

18  -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
19  -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก  - 

20 

จำ
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

ำแ
นก

ตา
มต

ำแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
 

แล
ะค

ณุว
ุฒิก

าร
ศึก

ษา
 (2

0) 

จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 300 
21  -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3 

22  -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 219 
23  -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 79 
24 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหน่งอาจารย์ 263 

25  -จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไมม่ีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 2 
26  -จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไมม่ีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 196 

27 -จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไมม่ีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 49 
28 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 46 
29  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 

30  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 23 
31  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 22 
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ลำดับ 
ชุด

ข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

32 

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ 7 
33  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

34  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
35  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 7 
36 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย ์ 0 

37  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
38  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 0 

39  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 

 ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา  พบว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวมอยู่ในระดับดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38  และเม่ือจำแนกเป็นชนิดตัวบ่งชี้พบว่า  

1. ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้   มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 
2. ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (Process) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
3. ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  

และเม่ือจำแนกเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 
ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินได้ระบุถึง จุดเด่นและข้อเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
 

จุดเด่นในภาพรวม 
1. มหาวิทยาลัยได้กำหนดผู้บริหารที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจและ

เข้าถึงในการกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหลักสูตร คณะ และสถาบัน 
2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 

ของผู้บริหาร 
3. มหาวิทยาลัยมีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  

ตำราพิชัยสงคราม : บทวิเคราะห์ฉบับเพชรบูรณ์   เรื่องตุ๊บเก่ง : ดนตรีพื้นบ้านเพชรบูรณ์  เป็นต้น 
 

รายนามคณะกรรมกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมเกยีรติ ดุลสัมพันธ์  ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรี์ธนิกษ์  ศิริโวหาร  กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พราม  อินพรม   กรรมการ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  อยู่มี   กรรมการ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  กรรมการและเลขานุการ 
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การวางแผนและการประเมิน  (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  

ประจำปีการศึกษา 2559 ได้วางแผนการดำเนินการดังนี้ 
 
 ก่อนการตรวจเยี่ยม 

-   ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
           -   กำหนดเกณฑ์และวิธีการประเมิน  

-   ซักซ้อมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
-   แบ่งหน้าที่ตรวจประเมินฯ ตามองค์ประกอบ และแบ่งหน้าที่สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 
- ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนะนำบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
- สาขาวิชารายงานผลการดำเนินงานโดยสรุป 
-    กรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  พร้อมทั้งซักถามประเด็นที่สงสัย   
- สรุปผลการตรวจประเมินตามองค์ประกอบ เบื้องต้น ด้วยวาจา 

 หลังการตรวจเยี่ยม 
-   สรุปผลการตรวจประเมินฯ เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ส่งให้งานประกันคุณภาพการศึกษา ของ 

คณะ/ มหาวิทยาลัย 
 
วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  โดยมีวิธี ดังนี้ 
            ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะและจากเอกสารหลักฐาน
ประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ ทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการปัจจัยนำเข้า และเป็นผลลัพธ์หรือผลผลิต  ตามองค์ประกอบ
ของ สกอ. และองค์ประกอบตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส่วนมากเป็นตัวบ่งชี้กระบวนการ  ต้องตรวจสอบ
จากเอกสารหลักฐาน ที่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์คะแนน ที่กำหนดไว้ ครบถ้วน มากน้อยเพียงใด  และใช้วิธี
สัมภาษณ์ ผู้ที่รับผิดชอบผู้ที่เก่ียวข้องตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่างๆ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับคณะ เช่น ผู้แทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นต้น คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะได้อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเ พ่ือ
สร้างความกระจ่างในการดำเนินงานของหน่วยงานในทุกประเด็นเพ่ือความเข้ าใจที่ถูกต้องของบุคลากร  
คณะกรรมการประชุมร่วมกันในการสรุปผลการประเมินที่เป็นความเห็นร่วมกันก่อนนำเสนอผลการประเมิน 
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ผลการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
 
ตาราง  ป. 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผล
การบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 
 
 

3.51  
คะแนน 

151.580 

3.53  
3.53 

คะแนน 
3.53 

คะแนน 
 

 
43 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
อาจารย์ประจำ
สถาบันมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

ร้อยละ 
15 

 
79 x 100 

26.33x5/40  
= 3.29 

 
3.29

คะแนน 
3.29 

คะแนน 
 

 
 

300 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรง
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 
 

ร้อยละ 
15 

 
53 x 100 

17.67x5/60  
= 1.47 

 
1.47 

คะแนน 
1.47 

คะแนน 
 

 

300 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  
การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
 
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อที่ 1-6 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี
 
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อที่ 1-6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/5) 

 
 

3.66 
คะแนน 

3.66 
คะแนน 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ข้อ 6  ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00  

คะแนน 
ข้อที่  
1-6 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวจิัย
และงาน
สร้างสรรค์  

3.51  
คะแนน 

5.00+5.00+ 
5.00+5.00 
+5.00 = 25 5.00  

5.00 
คะแนน 

5.00 
 คะแนน 

 

 

5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจำและ
นักวิจัย 

2.50 
คะแนน 

4.34+2.29+
5.00+5.00+

5.00 
=21.63 

4.33  
4.26 

คะแนน 
4.33 

คะแนน 
 

มีการปรับคะแนน
ในระดับคณะ
ได้แก ่
1.คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี จาก
คะแนน 4.97 เป็น 
4.34 
2. คณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจาก
คะแนน 2.17 เป็น 
2.29 
3. คณะวทิยาการ
จัดการ จาก
คะแนน 4.16 เป็น 
5.00 

5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/3) 

4.44
คะแนน 

4.78 
คะแนน 

 
 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การ
บริการวิชาการแก่
สังคม 
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อที่  
1-6 

 
 
 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/1) 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
ระบบและกลไก
การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อที่  
1-6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/1) 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การ
บริหารของ
สถาบันเพื่อการ
กำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์
ของคณะ 

5 ข้อ 
 

7  ข้อ  
5 

คะแนน 
5  

คะแนน 
ข้อ 1-7  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผล
การบริหารงาน
คณะ 

3.51  
คะแนน 

4.48+4.08+
4.37+4.28+
4.28=21.49 

4.30  
4.29

คะแนน 
4.30 

คะแนน 
 

มีการปรับเปลี่ยน
คะแนนเนื่องจาก
คะแนนประเมิน
ในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 
2.3 มีการ
เปลี่ยนแปลง 
1.คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี จาก
คะแนน 4.53 เป็น 
4.48 
2. คณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจาก
คะแนน 4.07 เป็น 
4.08 
3. คณะวทิยาการ
จัดการ จาก
คะแนน 4.21 เป็น 
4.28 

5 

ตัวบ่งช้ีที ่5.3 
ระบบกำกับการ
ประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

5 ข้อ 
 

5  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 

 คะแนน 
ข้อที่ 1-
6 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/3) 

4.76 
คะแนน 

4.77 
คะแนน 

 
 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/13) 

4.37 
คะแนน 

4.38 
คะแนน 

 
 

 
 
 

ตาราง  ป. 2   ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบ
คุณภาพ 

จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด) 

ระดับคุณภาพ 
0.00 - 1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การดำเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การดำเนินงานระดับดีมาก 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

1. การผลติ
บัณฑิต 

5 2.38 5.00 3.53 3.66 การดำเนินงานระดับดี 

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 4.33 4.78 การดำเนินงานระดับดีมาก 
3. การบริการ
วิชาการ 

1 - 5.00 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

4. การทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1 - 5.00 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหาร
จัดการ 

3 - 5.00 4.30 4.77 การดำเนินงานระดับดีมาก 

รวมตัวบ่งช้ี 13 3 7 3   
ผลการประเมินเฉลี่ย 3.25 5.00 4.05 4.38 

การดำเนินงานระดับดี 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
พอใช้ 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับดี 
ระดับ 

ดี 
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จุดเด่นและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรรายงานผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุก

กิจกรรมในทุกประเภท ตลอดจนผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะโครงการ 

2. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ควรจัดกิจกรรมที่
ดึงดูดให้นักศึกษามีการออกกำลังกาย หรือมี
กิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง 

3. ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์ของแผน 

1. ควรนำกิจกรรมที่นอกเหนือจากแผนของกอง
พัฒ นานั กศึ กษา เช่ น  กิ จกรรมของชมรม
นักศึกษา  

2. การกำหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของแผน ควร
สะท้อนผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา และมีตัวชี้วัดที่
วัดได้ชัดเจน 

 
 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. บทความวิจัยหลากหลายสาขาที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชน
ได้ และนำไปจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรได้  

 
 
 
 
 
 

1. ควรมีการส่งเสริมให้มีการบูรณาการวิจัยกับการ
บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  โดย
ส่งเสริมการทำวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ร่วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกที่เป็นไปตามความ
ต้องการหรือสภาพปัญหาของชุมชน 

2. ควรพัฒนาระบบกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ทางงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มีผลงานที่
ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรเพ่ิมขึ้น โดย
กระตุ้นหนุนเสริมสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการ
พัฒนาต่อยอดหรือคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และนำไปขอจดคุ้มครองสิทธิ์ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสนับสนุน

จากภายในมหาวิทยาลัย  
 
 

 

1. ควรพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยให้มีความสามารถ
ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือรับทุน
สนับสนุนจากหน่ วยงานภายนอก องค์กร
ระดับชาติ องค์กรท้องถิ่นและแหล่งทุนวิจัย
เฉพาะทางต่าง ๆ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
2.  การเผยแพร่ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

2. ขยายเครือข่ ายความร่วมมือกับหน่ วย งาน
ภายนอกให้มากขึ้น โดยส่งเสริมการทำวิจัยเชิง
บูรณาการหรือชุดโครงการร่วมกับเครือข่ายที่
สอดคล้องกับความต้องการแหล่งทุน 

3. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
ที่สูงขึน้ โดยการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยด้านการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความ
วิจัยและการเขียนบทความวิชาการด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดทำคลินิกที่
ปรึกษาด้านการวิจัย และการเขียนบทความวิจัย 
การจัดพ่ี เลี้ยง การสร้างแรงจูงใจในรูปแบบ    
ต่าง ๆ เป็นต้น 

 
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การกำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายใน

การให้บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรหารือร่วมกับคณะ
และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยใน
การกำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายใน
การให้บริการวิชาการ เพ่ือการจัดทำแผน การ
พัฒนาและสามารถแสดงหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจนในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับ
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 

2. การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้ าหมายควรระบุ กิจกรรมของ
โครงการและระบุ พ้ืนที่ ในการให้ บริการ
วิชาการอย่างชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
หลากหลายเกิดประโยชน์กับชุมชน สามารถ
สร้างรายได้จากภู มิปั ญญาท้องถิ่น  สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยว  

2. มี ก ารส ร้ า งอ งค์ ค ว าม รู้ ด้ า น ศิ ล ป ะแ ล ะ
วัฒนธรรม  

3. มีการเผยแพร่ผลงานการกำหนดมาตรฐาน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ โดยนำ
การแสดงชุดฟ้อนกำฟ้าไทยพวน ไปเผยแพร่        
ณ ประเทศอินโดนีเซีย  

4. ผู้บริหารได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์
และสืบทอดวัฒนธรรมข้าว 

 

1. ควรนำองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปสร้าง
มูลค่าหรือนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การจัดทำเป็น
ห นั งสื อ  ต ำรา  ห รื อฐ าน ข้ อมู ล เ พ่ื อ เผยแพ ร่ สู่
สาธารณชน  
2. ควรจัดทำเอกสารเพ่ือเผยแพร่ให้กับสถาบันหรือ
องค์กร 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การอ้างอิงหลักฐาน ควรแสดงหลักฐานให้อยู่ในรอบปีการประเมิน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ านกระบวนการ

จัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 

2. แผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
 
 

3. การวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วย 
 
 
 

4. การบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 

 
 

5. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

1. ม ห าวิ ท ย าลั ย ส ม ค วร จั ด ให้ มี เว ที ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตร/คณะ ที่มี
ผลการประเมินในระดับคะแนนคุณภาพดี 
เพ่ือค้นหาโอกาสในการพัฒนาร่วมกัน และหา
แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

2. ควรปรับโครงสร้างแผนกลยุทธ์และแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ให้ ถูกต้อง เพ่ือที่ จะให้
สามารถประเมินความสำเร็จในแต่ละพันธกิจ
ได ้ 

3. การวิ เคราะห์ด้ านต้นทุนต่อหน่ วย ต้อง
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลถึงระดับหลักสูตรได้ 
และเกณฑ์การปันส่วนต้องสะท้อนถึงการปัน
ส่วนที่ถูกต้อง  

4. การบริหารความเสี่ยงควรมีการวิเคราะห์ถึง
ข้อแตกต่างระหว่างปัจจัยเสี่ยงและปัญหา 
และกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้าน
โอกาสและด้านผลกระทบ เพ่ือให้ครอบคลุม
กับปัจจัยเสี่ยง โดยไม่ประเมินด้วยการใช้
ดุลพินิจ  

5. แ ผ น บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร                 
ควรวิเคราะห์ให้ครอบคลุมถึงการรับ การ
พัฒนา การธำรงค์ไว้ และการเกษียณใน 5 
มิตติามหลัก HR 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่ 2053/๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบัน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕61 

…………………………………………………… 
 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้กำหนดจัดโครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา  ๒๕61 ระหว่างวันท่ี  1 – 2  ตุลาคม  ๒๕62 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ที่กำหนดไว้ว่า*“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิด เผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” นั้น 
 

 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ดำเนินไปด้วย         ความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
มาตรา 47 และ 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕61 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร              กรรมการ 
                     ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม   กรรมการ 
                        4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  อยู่มี   กรรมการ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง              กรรมการและเลขานุการ 
 

 พิจารณาดำเนินการในหน้าท่ี ดังนี้    
 ๑. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา    
 ๒. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะ/สถาบัน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 ๓. จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพตามระบบ  CHE*QA*Online เสนอต่อสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  11  กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  ลิ้มสุข) 
                                       อธิการบดี 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่ 32/๒๕62 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ประจำปีการศึกษา 2561 

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

 เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และ 31 (1) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้  โดยมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้กำกับดูแล  มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินงานและเขียนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2561 พร้อมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 2. ผู้จัดเก็บข้อมูล  มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิงจากการดำเนินงานที่
ผ่านมาและเขียนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

 
    สั่ง ณ วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 

 
 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  ลิ้มสุข) 
อธิการบดี 
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เอกสารแนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่  32/2562 
เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2561 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 3.51 

คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
2. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  อาจารย์
ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
15 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง  

งานการเจ้าหน้าที่ 
๑. นายศิริชัย  ตาลสุข 
๒. นางสาวรัชดาภรณ์  ชูชื่น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์
ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
15 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
๑. นางสาวมธุรส  มีหล้า 
๒. นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
๑. นางสาวณัฐมน  สังเกตุดี  
๒. นางสาวสำเนียง  สุขเมือง      
๓. นายชาติวัชร์  สังข์ต้อง   
๔. นางสาวพรรณณิชา  แสงนก 
๕. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรีแก้ว 
๖. นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ 
๗. นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
๑. นางสาวณัฐพร  ชำนิกล้า 
๒. ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์  ขอมน้อย 
๓. นางสาวเนตรชนก  เพียภูเขียว 
๔. นางสาวระวิพันธ์  แตงตรง 
๕. นางสาวธิวาเฉลิม จันทิมา 
6. นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2561 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ ดร. นุชจรี  สิงหพั์นธ์ 
2. นายเกื้อกูล  พิมพ์ดี 
3. นายบรรจง  สุรินทร ์
4. นางสาวปิยนันท์  โอ่คำ 
5. นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน 
6. นางสาวรมิดา  สายทอง 
7. นางสาวภัสราภรณ์  เกตุแก้ว 
8. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ ดร. นุชจรี  สิงหพั์นธ์ 
2. นายเกื้อกูล  พิมพ์ดี 
3. นางสาวปิยนันท์  โอ่คำ 
4. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 

ร้อยละ  
15 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ ดร. นุชจรี  สิงหพั์นธ์ 
2. นายบรรจง  สุรินทร ์
3. นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน 
4. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ ดร. สุวัฒน์  อินทร
ประไพ 
2. นางรัดดา สำราญพันธุ์ 
3. นางสาวมณีนุช  เกตุแฟง 
4. นางกฤษวีณภัค  ทองสี 
5. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ ท่ี  4.1  ระบบและ
กลไกการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมทุกฝ่าย 
2. นางอรอุมา  เมืองทอง 
3. นางนิภา  พิลาเกิด 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2561 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

4. นายพิทักษ์  จันทร์จิระ 
5. นางสาวมนชยา  คลายโศก 
6. นายวิโรจน ์ หุ่นทอง 
7. นางสาวปวีณา  บัวบาง 
8. นางอมรรัตน์  กาละบุตร 
9.  นางสาวสุพิชญา  พูนมี 
10. นางสาวมัลลิกา  อุฤทธิ์ 
11. นางสาวณัฐวดี  แก้วบาง 
12. นางสาวจิรดา  เหมือนพิมทอง 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  การบริหาร
ของสถาบันเพ่ือการกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

6  ข้อ 

  

       เกณฑ์ข้อ 1 พัฒนา
แผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์
ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจำปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย    
ของแผนกลยุทธ์ 

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผน 
๑. นางสาวไพรินทร์  เดชะ 
๒. นางสาวศิรินภา  จั๋นโปแวน่ 
๓. นายสัพพัญญู  ปิ่นพิทักษ์ 
4. นายพงษ์ศิริ  เกษดี 

       เกณฑ์ข้อ 2 การกำกับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ 
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผน 
๑. นางสาวไพรินทร์  เดชะ 
๒. นางสาวศิรินภา  จั๋นโปแวน่ 
๓. นายสัพพัญญู  ปิ่นพิทักษ์ 
4. นายพงษ์ศิริ  เกษดี 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2561 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

บริหาร หลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 
        เกณฑ์ข้อ 3  
ดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจาก ปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการดำเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ 
5. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
6. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ผู้อำนวยการกองกลาง  

กองนโยบายและแผน 
๑. นางสาวปาริชาติ  ยศปาน 
๒. นางสาวกัญญ์ชุลี  เยาวพินด์ 

       เกณฑ์ข้อ 4  
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจน 

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
 

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๑. นางวันวิสาข์  บุญจันทร ์
2. นางชลิตา  บัวเปรม 
3. นายกฤษดา  ชูละออง 
4. นางยุพารัตน์  รังษีสกรณ์ 

        เก ณ ฑ์ ข้ อ  5   การ
กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมี
การดำเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ 
 

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
2. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

        เกณฑ์ข้อ 6  การ
กำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ  และ
สายสนับสนุน   

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง  

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
๑. ผู้อำนวยการกองกลาง  
๒. นางสาวรัชดาภรณ์  ชูชื่น 
 

        เกณฑ์ข้อ 7  การ
กำกับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการดำเนินงานด้าน

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
2. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2561 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

การประกัน 
คุณภาพภายในตามระบบและ
กลไกที่สถาบนักำหนด 
ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ   

3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ผลการ
บริหารงานของคณะ 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
2. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระบบกำกับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
2. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 
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คณะผู้จัดทำ 
 
 คณะที่ปรึกษา 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์    
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา      
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายภมูิทัศน ์
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา   
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายทรัพยส์ินและจัดหารายได้             
  คณบดีคณะครุศาสตร์  
  คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   
  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบด ี  
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ผู้อำนวยการสำนักศลิปะและวัฒนธรรม  
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
  ฝ่ายวิเคราะห์ จัดพิมพ์  และตรวจสอบข้อมูล 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา 
   นางสาวสุจติรา  จุ้ยวอน    
   นางอาทิตยา  ฉิมมา  
   นางสาวอารีรตัน์  ใจหนัก 
   นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
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