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ค ำน ำ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ด าเนินงานตามภารกิจหลัก ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย   
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  การด าเนินการตามภารกิจทั้ง  4 ประการ
ดังกล่าว  มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว   ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการ  
ที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      
เป็นเครื ่องม ือและกลไกพื ้นฐานในการพัฒนา *โดยด าเน ินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของส าน ักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา*(สกอ.)*ซึ่งประกอบด้วย*5*องค์ประกอบ ได้แก่*องค์ประกอบที่*1*การผลิต
บัณฑิต  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ฉบับนี้
คณะกรรมการที่รับผิดชอบได้รวบรวมผลการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2558 อย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559   

ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรและคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทุกท่าน  ที่ได้ให้ให้ความร่วมมือร่วมใจ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จนท าให้รายงานการประเมินตนเอง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจ าปีการศึกษา 2558  ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี   
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการ มุ่งส่งเสริม

คุณภาพและคุณธรรมของคน น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้ค่านิยมหลักในการ  “ท างานเป็นทีม 
อยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผลแสวงหาความรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไว้วางใจ เคารพ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน” 
ด้วย พันธกิจหลัก 5 ประการ. ได้แก่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  การศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้   
สู่ความเป็นสากล สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ การบริการวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม    
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีอธิการบดี
เป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองอธิการบดี 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายวางแผนและการคลัง 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา* ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการพิเศษ มีผู้ช่วยอธิการบดี*2*ฝ่าย*ได้แก่           
ฝ่ายภูมิทัศน์ และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีหน่วยงานหลัก 10 หน่วยงาน แบ่งเป็น.5 คณะ*4-ส านัก    
1*สถาบันได้แก่*คณะครุศาสตร์* คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
คณะวิทยาการจัดการ*คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม*ส านักงานอธิการบดี          
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน*ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ*ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในรอบปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา  พบว่า  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ภาพรวมอยู่ในระดับดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98  เมื่อจ าแนกเป็นชนิดตัวบ่งชี้พบว่า 

1. ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า (Input) มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ .มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 
2. ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (Process) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 
3. ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.16  
 และเมื่อจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ .มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 3.17 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 4.29 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 4.32 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบื้องต้น 

 
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                    

เมื่อปี  พ.ศ. 2514  นายจ ารูญ  ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมกับพ่อค้าประชาชน
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ขอจัดตั้ง
วิทยาลัยครูขึ้นโดยอ้างเหตุผล  ดังนี้ 

 1. จังหวัดเพชรบูรณ์ก าลังเร่งรัดพัฒนาทุกด้าน 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
ส ารวจท าแผนผังที่ดิน ซึ่งติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร 
เนื้อท่ี 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา 
 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยประกาศเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2516 และได้แต่งตั้งให้ นายน้อย สีป้อ อาจารย์เอกจากวิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก
มารักษาราชการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 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 สภาการฝึกหัดครูได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครูให้เรียก  กลุ่มวิทยาลัยครู 
ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  วิทยาลัยครูนครสวรรค์  และวิทยาลัยครู
ก าแพงเพชรว่า สหวิทยาลัยพุทธชินราช ส านักงานวิทยาลัยตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  
 พ.ศ. 2535 โดยกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการได้น าความกราบบังคับทูล 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 ท าการวิจัย ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจ าการ 

 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
สาขาศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ นักศึกษาบุคลากรประจ าการ (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 พระองค์  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 ท าให้ “สถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ์” ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

 
สถานที่ตั้ง  

83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  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     
 
สีประจ ามหาวิทยาลัย    สีม่วง    
 
ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย    ดอกอินทนิล 

 
 
 
 
 

http://www.pcru.ac.th/
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์   
 
 ปรัชญา      “ปญฺญา  เสฏฺฐา  ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด” 
 ปณิธาน      “ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน” 
 วิสัยทัศน์     “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้
มีความยั่งยืนสู่ความเป็นสากล” 
 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตมีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น” 

 
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน 
ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ  สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

 
การด าเนินการตามโครงสร้าง  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

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

และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 (3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน  4 คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี  

ผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ 

 (4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน  4 คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยและ
มิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (3)  

 (5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 11 คน  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (2) (3) และ (4)  

 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง  ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3)  
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี   
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2. คณะกรรมการสภาวิชาการ   ประกอบด้วย 
 (1)   ประธานสภาวิชาการ  ได้แก่  อธิการบดี   
 (2) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจ าเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะ    

คณะละ 1 คน   
 (3)  กรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจ านวนเท่ากับบุคคล

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

จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการของมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด 21 คน   
 
4.  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานสภา

นักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนทั้งหมด 9 คน   
 
5.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
 
6.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณบดีคณะ ผู้อ านวยการส านัก /สถาบัน จ านวนทั้งหมด 22 คน   
 

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

1. ส านักงานอธิการบดี  ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา 
2. คณะครุศาสตร์ ได้แก่  ส านักงานคณบดี 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่  ส านักงานคณบดี 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่  ส านักงานคณบดี 

 5. คณะวิทยาการจัดการ  ได้แก่  ส านักงานคณบดี 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่  ส านักงานคณบดี  
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้แก่  ส านักงานผู้อ านวยการ 
8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่  ส านักงานผู้อ านวยการ 
9. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  ส านักงานผู้อ านวยการ 
10. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แก่  ส านักงานผู้อ านวยการ 
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โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1  โครงสร้างการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 
(1) 

 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 
(2) 

 

คณะกรรมการสภาคณาจารย ์
และข้าราชการ 

(3) 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

(4) 
 

อธิการบด ี
 

คณะกรรมการ 
บรหิารมหาวิทยาลัย 

(6) 
 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) (5) 
 

 
 

รองอธิการบด ี
 

 
 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

 
 

คณบด ี
 

 
 

ส านักงานคณบด ี
 

 
 

ผู้อ านวยการส านกั / สถาบัน 
 

 
 

กอง / สนง.  ผู้อ านวยการ 
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จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เปิดสอนทั้งหมด 5 คณะ  มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  จ านวนทั้งสิ้น 

48 หลักสูตร จ าแนกเป็น  ระดับปริญญาตรี  41 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท  5 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก 2 หลักสูตร  ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ระดับ
ปริญญา 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

วันที่ สภา
วิชาชีพ  
รับรอง 

คณะครุศาสตร์ 

ปริญญา
ตร ี

1 ครุศาสตรบณัฑติ        
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

หลักสตูร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2558 

ในการประชุม  
ครั้งท่ี 11/2554 
วันท่ี 18 พ.ย.2554 

- - 

2 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

หลักสตูร
ปรับปรุง
พ.ศ.2555 

ในการประชุม  
ครั้งท่ี 11/2554 
วันท่ี 18 พ.ย.2554 

รับรองหลักสูตร
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 
2555 

รับรองเมื่อวันท่ี 
30 พ.ค. 2557 

3 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

หลักสตูร
ปรับปรุง
พ.ศ.2555 

ในการประชุม  
ครั้งท่ี 11/2554 
วันท่ี 18 พ.ย. 2554 

รับรองหลักสูตร
เมื่อวันท่ี 5 มี.ค. 
2556 

รับรองเมื่อวันท่ี 
30 พ.ค. 2557 

4 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หลักสตูร
ปรับปรุง
พ.ศ.2555 

ในการประชุม  
ครั้งท่ี 11/2554 
วันท่ี 18 พ.ย. 2554 

รับรองหลักสูตร
เมื่อวันท่ี 12 เม.ย. 
2555 

รับรองเมื่อวันท่ี 
30 ม.ค. 2557 

5 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
ภาษาไทย 

หลักสตูร
ปรับปรุง
พ.ศ.2555 

ในการประชุม  
ครั้งท่ี 12/2554 
วันท่ี 7 ธ.ค.2554 

รับรองหลักสูตร
เมื่อวันท่ี 4 พ.ค.
2555 

- 

6 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชาพล
ศึกษาและสุขศึกษา 

หลักสตูร
ปรับปรุง
พ.ศ.2555 

ในการประชุม  
ครั้งท่ี 11/2554 
วันท่ี 18 พ.ย. 2554 

รับรองหลักสูตร
เมื่อวันท่ี 7 มิ.ย.
2555 

- 

7 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี

หลักสตูร
ปรับปรุง
พ.ศ.2555 

ในการประชุม  
ครั้งท่ี 11/2554 
วันท่ี 18 พ.ย. 2554 

รับรองหลักสูตร
เมื่อวันท่ี 12 มี.ค. 
2556 

- 

ปริญญา
โท 

8 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา หลักสตูร
ปรับปรุง
พ.ศ.2555 

ในการประชุม  
ครั้งท่ี 4/2554 
วันท่ี 18 พ.ย. 2554 

รับรองหลักสูตร
เมื่อวันท่ี 3 ก.ย. 
2555 

- 

ปริญญา
เอก 

9 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา หลักสตูร
ปรับปรุง
พ.ศ.2555 

ในการประชุม  
ครั้งท่ี 11/2554 
วันท่ี 18 พ.ย. 2554 

รับรองหลักสูตร
เมื่อวันท่ี 3 ก.ย. 
2555 

- 

คณะวิทยาการจัดการ 
ปริญญา

ตร ี
1 หลักสตูรบริหารธรุกิจ 

สาขาวิชาการจดัการ  
พ.ศ. 2555 7 ธ.ค. 2554 11 พ.ค.2555 

- 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  
 

พ.ศ. 2555 7 ธ.ค. 2554 30 พ.ค.2555 
- 
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ระดับ
ปริญญา 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

วันที่ สภา
วิชาชีพ  
รับรอง 

ปริญญา
ตร ี

3 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  

พ.ศ. 2555 7 ธ.ค. 2554 30 พ.ค.2555 
- 

4 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากร
มนุษย์  

พ.ศ. 2555 7 ธ.ค. 2554 11 พ.ค.2555 
- 

5 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ  พ.ศ. 2555 7 ธ.ค. 2554 13 ม.ิย.2555 - 
6 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต  พ.ศ. 2555 7 ธ.ค. 2554 7 มิ.ย.2555 - 
7 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ  พ.ศ. 2555 7 ธ.ค. 2554 30 พ.ค.2555 - 
8 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม  

พ.ศ. 2555 25 ม.ิย.2555 20 ธ.ค.2555 
- 

ปริญญา
โท 

9 หลักสตูรบริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป  

พ.ศ. 2555  23 ม.ค.2554 27 ส.ค.2555 - 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปริญญา
ตร ี

1 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาเคม ี

พ.ศ. 2555 7 ธ.ค.2554 7 มิ.ย.2555 
- 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา 

พ.ศ. 2555 7 ธ.ค.2554 7 มิ.ย.2555 
- 

3 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส ์

พ.ศ. 2555 24 ธ.ค.2555 6 พ.ค.2557 
- 

4 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

พ.ศ. 2555 24 ธ.ค.2555 6 พ.ค.2557 
- 

5 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาคณติศาสตร ์

พ.ศ. 2555 7 ธ.ค.2554 7 มิ.ย.2555 
- 

6 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร 

พ.ศ. 2555 7 ธ.ค.2554 13 มิ.ย.2555 
- 

7 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2555 7 ธ.ค.2554 13 ก.ค.2555 
- 

8 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พ.ศ. 2555 7 ธ.ค.2554 13 มิ.ย.2555 
- 

9 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

พ.ศ. 2555 7 ธ.ค.2554 13 มิ.ย.2555 
- 

ปริญญา
โท 

10 หลักสตูรวิทยาศาสตร ์
มหาบันฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
 

พ.ศ. 2555 15 ม.ค.2556 14 ต.ค. 2556 

- 
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ระดับ
ปริญญา 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

วันที่ สภา
วิชาชีพ  
รับรอง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรแลเทคโนโลยีอุสาหกรรม 

ปริญญา
ตร ี

1 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2555 
18 พ.ย. 2554 3 ก.ย. 2555 - 

2 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2555 
18 พ.ย. 2554 7 ก.ย. 2555 - 

3 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ พ.ศ. 2555 

15 ธ.ค. 2554 23 เม.ย. 2556 - 

4 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต 

พ.ศ. 2555 18 พ.ย. 2554 11 พ.ค. 2555 
- 

5 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

พ.ศ. 2554 22 เม.ย. 2554 5 ส.ค. 2554 
- 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1 สาขาวชิานิติศาสตร์ พ.ศ. 2555 18 พ.ย. 54 7 มิ.ย. 55 - 

2 สาขาวชิารัฐศาสตร ์ พ.ศ. 2555 18 พ.ย. 54 12 เม.ย. 55 - 
3 สาขาวชิาการพฒันาสังคม พ.ศ. 2555 18 พ.ย. 54 5 มี.ค. 56 - 
4 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์ พ.ศ. 2555 18 พ.ย. 54 26 มี.ค. 55 - 
5 สาขาวชิาการบริหารการ

ปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 18 พ.ย. 54 26 มี.ค. 55 

- 

6 สาขาวชิาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

พ.ศ. 2555 18 พ.ย. 54 20 เม.ย. 55 
- 

7 สาขาวชิายทุธศาสตร์การ
พัฒนาตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พ.ศ. 2555 18 พ.ย. 54 12 เม.ย. 55 
- 

8 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2555 18 พ.ย. 54 13 มิ.ย. 55 - 
9 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ

บริการ 
พ.ศ. 2555 23 ม.ค. 55 24 ก.ย. 55 

- 

10 สาขาวชิาดนตรีและการแสดง พ.ศ. 2555 23 ม.ค. 55 7 ก.ย. 55 - 
11 สาขาวชิาศิลปกรรม พ.ศ. 2555 24 เม.ย. 55 30 มิ.ย. 57 - 
12 สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์ พ.ศ. 2555 24 เม.ย. 55 30 มิ.ย. 57 - 

ปริญญา
โท 

13 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

พ.ศ. 2555 18 พ.ย. 54 4 พ.ค. 55 
- 

 14 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

พ.ศ. 2555 22 พ.ค. 55 - 
- 

ปริญญา
เอก 

15 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2555 24 ก.ย. 53 10 ต.ค. 54 

- 
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ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์*มีบุคลากรทั้งหมดจ านวน 691 คน*แบ่งเป็นสายวิชา*จ านวน        

321 คน*สายสนับสนุน จ านวน 370 คน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 (สายวิชาการ) 

คณะ 

สายวิชาการ  
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

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

คณะครุศาสตร ์ - 32.5 7 - 1 6 - - 1 - -  47.5 

คณะวิทยาการจัดการ - 51 6 - - 3 - - - - - - 60 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ 5.5 58 11 - 5 5 - 1 1 - - - 86.5 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ - 48 7 - 3 4 - 1 2 - - - 65 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 1 53 3 - 4 1 - - - - - - 62 

รวม 6.5 242.5 34 - 13 19 - 2 4 - - - 321 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2559 

 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 (สายสนับสนุน) 

หน่วยงาน 

สายสนับสนนุ 
ข้าราชการพลเรือน / 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

รวม 
ต่ ากว่า

ตรี 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ต่ ากว่า

ตรี 
ตรี โท เอก 

คณะครุศาสตร ์ 1 - - - 11 1 - 1 - - 8 4 - - 26 
คณะวิทยาการจัดการ - - 1 - 9 3 - 1 - - 5 - - - 19 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ - - 1 - 7 4 - 1 - - 11 - - - 24 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1 2 1 - 12 1 - 1 - - 8 1 - - 27 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - 1 1 - 10 2 - 1 - - 12 2 - - 29 
ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ - - 1 - 18 1 - - - - 1 2 - - 23 
ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - - - 8 1 - 1 - - 1 - - - 11 

ส านักวิทยบริการฯ - 1 1 - 17 - - 1 - - 8 4 - - 32 
สถาบันวิจัยฯ - - - - 6 4 - - - - - - - - 10 
ส านักงานอธิการบด ี 7 7 3 - 47 12 - 19 3 - 64 3 - - 165 
งานตรวจสอบภายใน
(สังกัดอธิการบดี) 

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

รวม 9 11 9 - 148 29 - 27 3 - 118 16 - - 370 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2559 
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ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 7,694 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี*จ านวน 7,513 คน*ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท*จ านวน 141 คน และปริญญาเอก*จ านวน     
40 คน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 4   ข้อมูลนักศึกษา  ปีการศึกษา 2558 

คณะ 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

ป.ตรี 
บัณฑิตศึกษา 

รวม 
ป.โท ป.เอก 

1. คณะครศุาสตร ์ 1,671 31 8 1,710 
2. คณะวิทยาการจัดการ 1,622 18 - 1,640 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 662 42 - 704 
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

850 - - 850 

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2,708 50 32 2,790 
รวม 7,513 141 40 7,694 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2559 
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 ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
การประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ก าหนดตัวบ่งชี้

และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียดขององค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

 
องค์ประกอบใน

การประกัน
คุณภาพสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ค่าเป้าหมาย 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

คะแนน 3.51 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 15 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

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
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

 2.50 คะแนน 

3.การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 5 ข้อ 
4  คะแนน 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  7  ข้อ 
 

5 ข้อ 
4 คะแนน 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  7  ข้อ 
 6 ข้อ 

4 คะแนน 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

13 
 

องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ค่าเป้าหมาย 

 
5.2 ผลการบริหารงานคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 
3.51 คะแนน 

 
5.3 ระบบก ากับการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ 
มีเกณฑ์มาตรฐาน  5  ข้อ 
 

5 ข้อ 
4 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ. 1.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ   
 

คะแนนที่ได้  =    
 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ*ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ *ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ *แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในรอบปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เปิดสอนทั้งหมด 48 หลักสูตร และได้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร*องค์ประกอบที่ 1*จ านวน  46 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ*95.83*และหลักสูตร       
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร*องค์ประกอบที่ 1 จ านวน*2*หลักสูตร*คิดเป็นร้อยละ*4.17*มีผล              
การประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

 

คณะ/หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
คณะครุศาสตร์    

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   ผ่าน 3.26  
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่าน 3.12  
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 2.87  
4. สาขาวิชาภาษาไทย  ผ่าน 2.59  
5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผ่าน 3.16  
6. สาขาวิชาพลศึกษา   ผ่าน 3.10  
7. สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ผ่าน 2.48  
8. สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา  ไม่ผ่าน 0.00  

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบ 
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คณะ/หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
9. สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ไม่ผ่าน 0.00  

คณะวิทยาการจัดการ    
1. สาขาวิชาการจัดการ ผ่าน 2.64  
2. สาขาวิชาการตลาด ผ่าน 2.61  
3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผ่าน 2.56  
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 2.82  
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผ่าน 2.88  
6. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ผ่าน 3.30  
7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ผ่าน 2.75  
8. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผ่าน 2.16  
9. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผ่าน 3.07  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
1. สาขาวิชาเคมี ผ่าน 3.38  
2. สาขาวิชาชีววิทยา ผ่าน 3.13  
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ ผ่าน 3.32  
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ผ่าน 2.99  
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผ่าน 2.10  
6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่าน 3.58  
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 2.87  
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่าน 2.90  
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผ่าน 3.13  
10. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผ่าน 2.52  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุสาหกรรม 

   

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผ่าน 2.28  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่าน 2.03  
3. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่าน 2.41  
4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่าน 2.21  
5. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ผ่าน 2.24  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
1. สาขาวิชานิติศาสตร์ ผ่าน 3.68  
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ผ่าน 2.96  
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผ่าน 2.33  
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คณะ/หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.28  
5. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผ่าน 3.36  
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผ่าน 2.83  
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผ่าน 2.67  
8. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผ่าน 2.95  
9. สาขาวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น ผ่าน 0.91  
10. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผ่าน 1.29  
11. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผ่าน 1.67  

12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ ผ่าน 3.03  
13. สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ผ่าน 2.77  
14. สาขาวิชาศิลปกรรม ผ่าน 2.98  
15. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(ภาษาอังกฤษ) 
ผ่าน 3.26  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  126.43  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 48  
คะแนนที่ได้  2.64  
 
 

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

ประจ าปีการศึกษา  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
126.43 

= 2.64 
48 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
2.64 คะแนน 2.64  คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

3.51 
คะแนน 

2.64 คะแนน 2.64  คะแนน ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  0 - 5  
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 =  
ร้อยละ 40  ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได ้=   
 
 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ*กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน     
รอบปีการศึกษานั้น*ทั้งนี้*อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า*ทั้งนี้ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
ในกรณี ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวน*321 คน ในจ านวนนี้เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 57 คน       
คิดเป็นร้อยละ 17.76 
 
 
 
 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน/ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 344 320.5 321 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

44.5 51 57 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 12.94 15.91 17.76 

คะแนนที่ได ้ 2.16 1.99 2.22 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 57 
X 100 = 17.76 

 321 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
                    คะแนนที่ได ้     =        
 
 

เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  
1.2-1-01 รายงานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 17.76 2.22 บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 17.76 2.22 บรรลุ 
 

 
 
 

 17.76 
X 5= 2.22 

 40 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได ้=  
 
 

ผลการด าเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้ งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวน*321 คน ในจ านวนนี้มีผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 38 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.84 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน/ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 344 320.5 321 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 301 278.5 283 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  40 39 32 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  3 3 6 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 43 42 38 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 13.11 13.11 11.84 

คะแนนที่ได ้ 1.09 1.09 0.99 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 38 

X 100 = 11.84 
 321 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได้ = 
 
 

เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  
1.3-1-01 รายงานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.3 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละ 15 ร้อยละ 11.84 0.99 ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 11.84 0.99 ไม่บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11.84 
X 5 = 0.99 

 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 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ด าเนินการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 จัดบริการให้
ค าปรึกษา แนะ
แนวด้านการใช้
ชีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาใน
สถาบัน 

        มหาวิทยาลัยได้ด า เนินการในการให้
ค าปรึกษาและแนะแนวทางการใช้ชีวิตและการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
    1 .  ก า ร ให้ ค าปรึ กษา เกี่ ย วกั บ วิ ช ากา ร 
ด าเนินการดังนี้  
     1.1. อาจารย์ที่ปรึกษาโดยมอบหมายให้คณะ
ต่าง ๆ เป็นก ากับติดตามการด าเนินงาน เช่น   
การคัดเลือกผู้ที่จะแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษา    
(1.4-1-01) การจัดตารางการเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา เป็นต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าคู่มือ
อาจารย์  ที่ปรึกษาเ พ่ือเป็นแนวทางในการ
ค าปรกึษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา (1.4-1-02)  
     1.2. ห้องแนะแนวและให้ค าปรึกษา โดย
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา 
เป็นผู้ รั บผิ ดชอบ ซึ่ ง ในปีการศึกษา 2558       
กองพัฒนานักศึกษาได้จัดท าเป็นโครงการบริการ
ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนว
ทางการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (1.4-1-03) ระหว่าง
วันที่ 7 กันยายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการบริการ
ให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
(1.4-1-04) ทั้งนี้ห้องแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
จัดไว้ที่ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา และ
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้  น า ย ณั ฐ วุ ฒิ  โ พ ธิ์ ศ รี แ ก้ ว          
เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งปีการศึกษา 2558 พบว่ามี
นักศึกษามาขอรับค าปรึกษา จ านวน 631 คน 

1.4-1-01 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่
1394/2558 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาตลอดหลักสูตร
ส าหรับนักศึกษา     
ภาคปกติ ระดับปริญญา
ตรี ปีการศึกษา 2558 
1.4-1-02 คู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษา 
1.4-1-03 เอกสารภาพ
ห้องแนะแนวและให้
ค าปรึกษา 
1.4-1-04 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่
1688/2558 
เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการบริการให้
ค าปรึกษาทางด้าน
วิชาการ และแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJcGI0RFZkT190NW8
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJcGI0RFZkT190NW8
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJcGI0RFZkT190NW8
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJcGI0RFZkT190NW8
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJcGI0RFZkT190NW8
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJcGI0RFZkT190NW8
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJcGI0RFZkT190NW8
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJcGI0RFZkT190NW8
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJcGI0RFZkT190NW8
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZzU5clMyaTJBb0U
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZzU5clMyaTJBb0U
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZzU5clMyaTJBb0U
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQ25DczdUSkxwemM
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQ25DczdUSkxwemM
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQ25DczdUSkxwemM
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQ25DczdUSkxwemM
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQ25DczdUSkxwemM
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQ25DczdUSkxwemM
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQ25DczdUSkxwemM
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQ25DczdUSkxwemM
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQ25DczdUSkxwemM
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQ25DczdUSkxwemM
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แบ่งเป็นนักศึกษาชาย 315 คน และนักศึกษา
หญิง 256 คน ส าหรับประเด็นในการปรึกษา 
พบว่า ปรึกษาด้านการทุน จ านวน 34 คน ปัญหา
ด้านการเรียน 31 คน และปัญหาการท ากิจกรรม
จิตอาสา 506 คน  (1.4-1-05) 
     นอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษายังมีช่องทาง
ในการให้ค าปรึกษาอีกหลากหลายช่องทาง ได้แก่ 
Facebook  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
http://facebook.com/dsd.pcru. ( รู ป ห น้ า
page)  Facebook Fan Page กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพช รบู รณ์ 
http://facebook.com/dsd.pcru.news แ ล ะ 
Facebook Fan Page หน่วยแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
http://facebook.com/kodokunnat  (1.4-1-
06) โทรศัพท์ห้องแนะแนว  056 - 717144   
    2. การให้บริการด้านการใช้ชีวิต ด าเนินการ
ดังนี้ 
     2.1 การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและ
พยาบาล โดยจัดท าเป็นห้องพยาบาล มีนางสาว
ณัฐมล  สังเกตดี เป็นรับผิดชอบให้ค าปรึกษา
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การปฐมพยาบาล  รวมถึง
พิจารณาส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่จ าเป็น ซึ่งในปี
การศึกษา 2558 มีผู้ เข้ ารับบริการจ านวน  
17,262 คน (1.4-1-07) ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรค
ปวดหัว ไข้หวัด เป็นต้น ส่งตัวไปโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์จ านวน 21  คน 
     2.2  ห้องแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
     2.3  ด้านทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย 
ร าชภั ฏ เพชรบู รณ์ ไ ด้ มี ก า รด า เ นิ นการ ให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจ านวน 5 ประเภท 
ดังนี้ 

2.3.1  ประเภททุนเรียนดี มีนักศึกษาที่
ได้รับทุนจ านวน 44 คน ดูแลและรับผิดชอบ  
โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

1.4-1-05 สรุปโครงการ
บริการให้ค าปรึกษา
ทางด้านวิชาการ และ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 
1.4-1-06 เอกสารภาพ 
Facebook กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
Facebook Fan 
Page กองพัฒนา
นักศึกษา มรภ.
เพชรบูรณ์ และ 
Facebook Fan Page 
หน่วยแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
1.4-1-07 บันทึกการเข้า
รับยาและการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น
ของนักศึกษา 
1.4-1-08 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ต่อเนื่อง ประเภททุน
เรียนดี ทุนความสามารถ
พิเศษ และทุนสร้าง
ชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยแก่
นักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2558 
 
 
 

http://facebook.com/dsd.pcru.news%20และ
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
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJVUlxOHl2WC1Jekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJVUlxOHl2WC1Jekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJVUlxOHl2WC1Jekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJVUlxOHl2WC1Jekk
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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(1.4-1-08) 
2.3.2*ประเภททุนความสามารถพิเศษ 

มีนักศึกษาที่ได้รับทุน จ านวน 16 คน ดูแลและ
รับผิดชอบ โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (1.4-1-09) 

2.3.3*ประเภททุนสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาที่ได้รับทุน จ านวน 25 
คน*ดูแลและรับผิดชอบ*โดยส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (1.4-1-10) 

2.3.4*ประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง  
เป็ นทุ นการศึ กษาแบบเขี ยน โคร งการขอ
งบประมาณ จ านวน 1 ทุน*คือ*โครงการ          
1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน (จ่ายค่าครองชีพ 10 เดือน
เดือนละ 2,000 บาท/คน/ปี ค่าเล่าเรียนรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 
ดูแลและรับผิดชอบ*โดยหน่วยทุนนักศึกษา   
กองพัฒนานักศึกษา (1.4-1-11) 

2.3.5*ประเภททุนสนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา โดยหน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา ด าเนินโครงการมอบทุนการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2558 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัย
ร า ชภั ฏ เพช ร บู รณ์  โ ด ยมี นั ก ศึ กษ า ได้ รั บ
ทุนการศึกษา 225 คน ผลการด าเนินโครงการท า
ให้นักศึกษาตระหนักถึ งพระคุณของผู้ มอบ
ทุนการศึกษา คุณค่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ 
และสามารถน าไปศึกษาต่อ และใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนนั้นเป็นนักศึกษาทุกคณะที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ และนักศึกษาที่ท าคุณประโยชน์ให้กับ
สังคมและมหาวิทยาลัย (1.4-1-12) 

ซึ่งหน่วยทุนนักศึกษายังให้ค าปรึกษา
ท า ง ด้ า น แ ห ล่ ง ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลให้นักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ในการการศึกษาเล่ า เ รียน
ด าเนินการสมัครเพื่อขอรับทุน ดังนี้ 

1.4-1-09  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ต่อเนื่อง ประเภททุน
เรียนดี ทุนความสามารถ
พิเศษ และทุนสร้าง
ชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยแก่
นักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2558 
1.4-1-10  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ต่อเนื่อง ประเภททุน
เรียนดี ทุนความสามารถ
พิเศษ และทุนสร้าง
ชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยแก่
นักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2558 
1.4-1-11  เอกสารสรุป
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
เป็นทุนการศึกษาแบบ
เขียนโครงการขอ
งบประมาณ 
1.4-1-12  สรุปโครงการ
มอบทุนการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQjNXN1J5WWl2VWc
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQjNXN1J5WWl2VWc
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQjNXN1J5WWl2VWc
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQjNXN1J5WWl2VWc
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQjNXN1J5WWl2VWc
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQjNXN1J5WWl2VWc
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQjNXN1J5WWl2VWc
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQjNXN1J5WWl2VWc
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQjNXN1J5WWl2VWc
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQjNXN1J5WWl2VWc
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQjNXN1J5WWl2VWc
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJQjNXN1J5WWl2VWc
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJWThVMVBVNjFXUUU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJWThVMVBVNjFXUUU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJWThVMVBVNjFXUUU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJWThVMVBVNjFXUUU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJWThVMVBVNjFXUUU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJWThVMVBVNjFXUUU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJWThVMVBVNjFXUUU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJWThVMVBVNjFXUUU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJWThVMVBVNjFXUUU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJWThVMVBVNjFXUUU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJWThVMVBVNjFXUUU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJWThVMVBVNjFXUUU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJUTJqVVBONWZqdVU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJUTJqVVBONWZqdVU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJUTJqVVBONWZqdVU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJUTJqVVBONWZqdVU
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJUTJqVVBONWZqdVU
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
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- ทุนการศึกษาต่อเนื่องแบบไม่ต้องเขียน
ของบประมาณ จ านวน 20 ทุน  ดู แลและ
รับผิดชอบ โดยหน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา (1.4-1-13) 

นอกจากนี้ ยังมีการบริการด้านกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) โดยหน่วย
กองทุน เงิ น ให้กู้ ยื ม เ พ่ือการศึกษา  (กยศ . ) 
ด าเนินการให้ค าปรึกษาในหลาย ๆ เรื่อง ดังนี้ 

1. การสมัครขอกู้เงิน 
2. การกรอกข้อมูลในระบบ 

e-Studentloan 
3. การท าสัญญากู้ยืมเงิน 
4. การรับเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา (กยศ.)*(1.4-1-14) 
      2.4 มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา 
ได้ จั ด โครงการรณรงค์  สถานศึกษาสี ขาว     
ปลอดแอลกอฮอล์ กองพัฒนานักศึกษา สังกัด
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เพื่อปลูกฝังการด าเนินชีวิตที่ปราศจาก
สิ่งเสพติด และการพนัน มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการจ านวน 680 คน (1.4-1-15) 

1.4-1-13  เอกสารสรุป
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
แบบไม่ต้องเขียนขอ
งบประมาณ 
1.4-1-14  คู่มือการใช้
ระบบงานระบบการให้
กู้ยืมเงินผ่านอินเตอร์เน็ต 
(e-Studentloan) 
ส าหรับผู้กู้ 
1.4-1-15  โครงการ
รณรงค์ สถานศึกษา     
สีขาว ปลอดแอลกอฮอล์ 
กองพัฒนานักศึกษา 
สังกัดส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

  2 มีการให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่
ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและ 
นอกเวลาแก่
นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกอง
พัฒนานักศึกษา และคณะต่าง ๆ ได้ด าเนินการ
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 (1.4-2-02) 
      - เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา 

http://dsd.pcru.ac.th  (1.4-2-03) 
3. สื่อโซเชียลเน็ทเวิร์ค ดังนี้ 
       - Facebook*กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-2-01 เอกสาร
ภาพถ่ายบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของ    
กองพัฒนานักศึกษา 
1.4-2-02  เอกสารภาพ
เว็บไซต์ของกองพัฒนา
นักศึกษา 
1.4-2-03 เอกสารภาพ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 

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
http://www.pcru.ac.th/
http://dsd.pcru.ac.th/
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJNVQteVIyaUp0Uzg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJNVQteVIyaUp0Uzg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJNVQteVIyaUp0Uzg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJNVQteVIyaUp0Uzg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJNXBnam55Um1YczA
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJNXBnam55Um1YczA
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJNXBnam55Um1YczA
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJb0VkWWJTaDdEdGM
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJb0VkWWJTaDdEdGM
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJb0VkWWJTaDdEdGM
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มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบูรณ์ *มีสมาชิก     
5,000 http://www.facebook.com/dsd.pcru  

        - Facebook Fan Page กองพัฒนา
นักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ มีสมาชิก 5,259 คน 
http://www.facebook.com/dsd.pcru.news  

       - Facebook Fan Page หน่วยแนะ
แนวการศึกษา และอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ มีสมาชิก 2,478 คน
https://www.facebook.com/kodokunnat  
(1.4-2-04) 

ซึ่ ง ในปี การศึกษา  2558  กอง พัฒนา
นักศึกษาได้สรุปจ านวนแหล่งงานไว้ดังนี้ 

1. แหล่งงานภายใน ซึ่งมีอาจารย์จ านวน 
หนึ่งต้องการเหลือนักศึกษาที่ต้องการหางานท า
ระหว่ า ง เ รี ยน  กอง พัฒนานั กศึ กษา โดยมี    
นางสาวณัฐมล สังเกตดี เป็นผู้ประสานงาน และ
ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาจ านวน 20 คน    
ร่วมกิจกรรม (1.4-2-05) 

2. แหล่งงานภายนอก ได้แก่ 
2.1 แหล่งงานเต็มเวลา เช่น ส านักงาน 

จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น 
    2.2 แหล่งงานนอกเวลาเรียน มีแหล่ง

งานที่ ล งทะเบียนแจ้ งความจ านงต้องการ
นักศึกษาท างานนอกเวลาเรียน ไว้ จ านวน 4 
แหล่ง ได้แก่ 

      1. ร้าน The pizza company 1112 
โลตัทเพชรบูรณ์ โดยมีนักศึกษาท างานพิเศษใน
ต าแหน่งแคชเชียร์ จ านวน 2 คน 

      2. ร้าน ทีบาร์*โดยมีนักศึกษาท างาน
พิเศษในต าแหน่งพนักงานเสริฟ จ านวน 1 คน 

      3 .  ร้ าน  Hot*Pot*สาขา โฮม โปร 
เพชรบูรณ์ * โดยมีนักศึกษาท างานพิเศษใน
ต าแหน่งพนักงานทั่วไป จ านวน 3 คน 

      4.  ร้ านชุมนุมแจ่ว ฮ้อน 89 โดยมี
นักศึกษาท างานพิเศษในต าแหน่งพนักงานเสริฟ 
จ านวน 1 คน (1.4-2-06) 

 
1.4-2-04 เอกสารภาพ 
Facebook กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
Facebook Fan Page 
กองพัฒนานักศึกษา 
มรภ.เพชรบูรณ์ และ 
Facebook Fan 
Page หน่วยแนะแนว
การศึกษา และอาชีพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
1.4-2-05 สรุปข้อมูล
นักศึกษาท่ีท างานนอก
เวลาเรียนระหว่าง
การศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2558 
1.4-2-06 สรุปข้อมูล
นักศึกษาท่ีท างานนอก
เวลาเรียนระหว่าง
การศึกษา ภายนอก
มหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2558 
 

http://www.facebook.com/dsd.pcru
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJbXpJMjRpdW8tWEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJbXpJMjRpdW8tWEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJbXpJMjRpdW8tWEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJbXpJMjRpdW8tWEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJbXpJMjRpdW8tWEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJbXpJMjRpdW8tWEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJbXpJMjRpdW8tWEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJbXpJMjRpdW8tWEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJbXpJMjRpdW8tWEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJbXpJMjRpdW8tWEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJbXpJMjRpdW8tWEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJbXpJMjRpdW8tWEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJU1RncEhsZTlzbGs
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJU1RncEhsZTlzbGs
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJU1RncEhsZTlzbGs
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJU1RncEhsZTlzbGs
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJU1RncEhsZTlzbGs
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJU1RncEhsZTlzbGs
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  3 จัดกิจกรรม
เตรียมความ
พร้อมเพ่ือการ
ท างานเม่ือ
ส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกอง
พัฒนานักศึกษาได้จัดท าโครงการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา
จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
     1. โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้
นั กศึ กษาที่ จ ะส า เ ร็ จ การศึ กษา  ประจ าปี
การศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 
ณ ห้องประชุมประกายทอง เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา โดยได้
เชิญวิทยากรจากส านักงานจัดหางานจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้ความรู้เรื่อง “แนะแนวอาชีพให้กับ
นักศึกษา”มีนักศึกษาที่คาดว่าส าเร็จการศึกษา
เข้าร่วมจ านวน 1,100 คน (1.4-3-01) 
     2. โครงการอบรมแรงงานไทยเพ่ือความ
มั่นคงในอาชีพ วันที่  20*พฤศจิกายน*2558     
ณ ห้องประชุมศรีชมภู ตึกส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือให้
ความรู้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2, 3, 4 และศิษย์เก่า
เข้าร่วมโครงการ จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ    
252 คน มีศิษย์เก่าเข้าร่วม 10 คน โดยมีวิทยากร
ให้ความรู้ ดังนี้ 

    - การปรับตัวในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

    - ข้อควรรู้ในการหางานท า 
    - กฎหมายแรงงานที่ควรรู้ 
ซึ่งผลการด าเนินโครงการ นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการได้รับความรู้ ดังนี้ 
    - การปรับตัวในการท างานในสถาน

ประกอบการ โดยนักศึกษาเข้าใจการท างาน  
การปรับตัวให้ เข้ากับผู้จ้าง และเทคนิคการ
ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน 

    - ข้ อ ค ว ร รู้ ใ น ก า รห า ง านท า  โ ด ย
นักศึกษาเข้าใจเทคนิคการหางาน เทคนิคการ
สมัครงาน และข้ันตอนการสมัครงาน 

1.4-3-01 สรุปโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อม
บัณฑิตให้นักศึกษาที่คาด
ว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

    - กฎหมายแรงงานที่ควรรู้ โดยนักศึกษา
เข้ า ใจเรื่ องข้อกฎหมายส าหรับการท า งาน 
สวัสดิการของตนเองในการท างาน*และสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการท างาน (1.4-3-02) 

1.4-3-02 สรุปโครงการ
อบรมแรงงานไทยเพ่ือ
ความมัน่คงในอาชีพ 
 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกอง
พัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา และการ
ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ นอก
เวลาแก่นักศึกษา โดยได้ท าการประเมินจ านวน 2 
ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 1และ ภาคการศึกษาที่ 
2*โดยการสุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา 5 คณะ 
จ านวนทั้งสิ้น 1,500 คน ดังนี้ (1.4-4-01 ถึง    
1.4-4-02) 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1/2558 2/2558 

1. ด้านการจัดบริการให้
ค าปรึกษา แนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในสถาบัน 

4.12 4.18 

2. ด้านการให้ขอ้มูลของ
หน่วยงานที่ใหบ้ริการกจิกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและ นอก
เวลาแก่นกัศึกษา 

4.16 4.22 

รวม 4.14 4.2 
        โดยมีข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการ
ประ เมินคุณภาพการจั ดกิจกรรมและการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษา ทั้ ง  3 ด้ าน ในปี
การศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาท่ี 2) ดังนี้ 

- ควรให้มีการเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น 
- ควรให้มีข้อมูลการท างานพิเศษนอกเวลา

เรียนมากกว่านี้ 
ส่วนระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา ได้ผลประเมินคุณภาพ
เท่ากับ 4.49 อยู่ ในระดับดี  จากการด าเนิน
โครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

1.4-4-01 สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2558 (ภาคการศึกษา   
ที่ 1) และ (ภาค
การศึกษาท่ี 2) 
1.4-4-02 สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมเตรี ยมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า แ ก่
นั ก ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

        โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้
นั กศึ กษาที่ จ ะส า เ ร็ จ การศึ กษา  ประจ าปี
การศึกษา 2558 มีนักศึกษาเข้าร่วม 1,100 คน  
มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ระดับดี 
มีค่าเฉลี่ย 4.25  

โครงการอบรมแรงงานไทยเพ่ือความมั่นคง
ในอาชีพ  มีนักศึกษาเข้าร่วม 242 คน มีความ 
พึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการอยู่ระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.74  

  5 น าผลการ
ประเมินจากข้อ 
4 มาปรับปรุง
พัฒนาการ
ให้บริการและ
การให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผล    
การประเมิน
สูงขึ้นหรือ
เป็นไปตาม
ความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกอง
พัฒนานักศึกษา ได้น าผลการประเมินการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการให้แก่นักศึกษา เข้า
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกองพัฒนา
นักศึกษา ในการประชุมสามัญกองพัฒนา
นักศึกษา ครั้งที่ 2/2559 (1.4-5-01) ในวันที่ 16 
มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ซึ่ งจากการด า เนินงานจบพบว่ า  มี จ านวน
นักศึกษาจ านวน 27 คน เท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งงานนอกเวลาเรียนและได้งานท า
ตามที่ ต้ อ งกา ร  ซึ่ ง เป็ นจ านวนที่ น้ อยมาก         
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่
ต้องการทราบแหล่งงานนอกเวลาเรียนมากขึ้น 
กองพัฒนาจึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการให้แก่นั กศึกษา        
ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ/
ความคาดหวัง 

กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา 

อยากให้มีการ
เข้าถึงข้อมูลง่าย
ขึ้น 

โครงการปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารใหแ้ก่
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ตลอดปี
การศึกษา 
2559 

อยากให้มีข้อมูล
การท างานพิเศษ
นอกเวลาเรียน
มากกว่านี ้

โครงการบริการแหล่ง
งานพิเศษนอกเวลา
เรียน ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ตลอดปี
การศึกษา 
2559 

(1.4-5-02) 
 

1.4-5-01  รายงานการ 
ประชุมกองพัฒนา
นักศึกษารอบสามัญ ครั้ง
ที่ 2/2559 วันที่ 16 
มิถุนายน 2559 
1.4-5-02  ร่าง
แผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมและการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2559 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ตามความคาดหวังของนักศึกษาที่ตอบการ
ประ เมินคุณภาพการจั ดกิจกรรมและการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2558  

  6 ให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกอง
พัฒนานักศึกษา จัดให้มีการให้ข้อมูลและความรู้
ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ดังนี้ 

1. การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่าเป็นระยะ ๆ หลายช่องทาง ดังนี้ 

   -  บอร์ดประชาสัมพันธ์กองพัฒนา
นักศึกษา (1.4-6-01) 

   - Facebook* ก อ ง พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
http://www.facebook.com/dsd.pcru   
(1.4-6-02) 

   - จัดท าFacebook ศิษย์เกา่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพชรบูรณ์ *มีสมาชิกที่ เป็นศิษย์ เก่ า 
จ านวน 425 คน ที่เห็นข้อมูลข่าวสาร (1.4-6-03) 

   - จัดท า กลุ่มศิษย์ เก่า มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ มีสมาชิกที่เป็นศิษย์เก่า 
จ านวน 631 คน ที่เห็นข้อมูลข่าวสาร (1.4-6-04) 

   - เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก อ ง พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
http://dsd.pcru.ac.th (1.4-6-05) 

   - เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
http://www.pcru.ac.th  
(1.4-6-06)  เพ่ือบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์ให้ศิษย์เก่า 

จากการด าเนินงานให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่ศิษย์เก่า ผลการด าเนินงานสรุปได้ว่า ศิษย์เก่า
ให้ความสนใจในข้อมูลข่าวสารที่ด าเนินการให้แก่
ศิษย์เก่า โดยนับจากจ านวนผู้เข้าชมในสื่อโซเชียล
เน็ทเวิร์ค แต่ยังถือว่ามีจ านวนของสมาชิกของ
ศิษย์เก่าท่ีขอเข้าร่วมกลุ่มศิษย์เก่าน้อยอยู่  

2. การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
ดังนี้ 

1.4-6-01  เอกสารภาพ
บอร์ดประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยและกอง
พัฒนานักศึกษา 
1.4-6-02  เอกสารภาพ 
Facebook กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
1.4-6-03  เอกสารภาพ 
Facebook ศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
1.4-6-04  เอกสารภาพ
เพจกลุ่มศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
1.4-6-05  เอกสารภาพ
เว็บไซต์กองพัฒนา
นักศึกษา 
1.4-6-06  เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินโครงการ ดังนี้ 

   - โครงการอบรมแรงงานไทยเพ่ือความ
มั่นคงในอาชีพ  วันที่ 20*พฤศจิกายน*2558    
ณ ห้องประชุมศรีชมภู ตึกส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนิน
โครงการร่วมกัน เพ่ือให้ความรู้กับนักศึกษา ชั้นปี
ที่ 2, 3, 4 และศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 252 คน มีศิษย์เก่าเข้าร่วม 10 
คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 

   - การปรับตัวในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

   - ข้อควรรู้ในการหางานท า 
   - กฎหมายแรงงานที่ควรรู้  (1.4-6-7) 
จากการด าเนินงานโครงการสรุปได้ว่ า  

ศิษย์เก่าได้รับความรู้ ดังนี้ 
    - การปรับตัวในการท างานในสถาน

ประกอบการ โดยศิษย์เก่าเข้าใจถึงการท างาน 
การปรับตัวให้ เข้ากับผู้จ้าง และเทคนิคการ
ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน 

    - ข้อควรรู้ในการหางานท า โดยศิษย์เก่า
เข้าใจเทคนิคการหางาน เทคนิคการสมัครงาน 
และข้ันตอนการสมัครงาน 

    - กฎหมายแรงงานที่ควรรู้ โดยนักศึกษา
เข้ า ใจเรื่ องข้อกฎหมายส าหรับการท างาน 
สวัสดิการของตนเองในการท างาน*และสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการท างาน 

1.4-6-07  สรุปโครงการ
อบรมแรงงานไทยเพ่ือ
ความมั่นคงในอาชีพ 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.4 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.4 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปกีารศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  
 

1 จัดท าแผนการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาใน
ภาพรวมของ
สถาบันโดยให้
นักศึกษามี
ส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน
และการจัด
กิจกรรม 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้มีการจัดท านโยบาย แผน และระบบ
ด้านกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 
2558 ซึ่งได้ประชุมสามัญกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 
3/2558 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ (1.5-1-01) เพ่ือพิจารณาแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
ที่ผ่านการประชุมสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษา โดยมีตัวแทนนักศึกษา 7 คน  
ที่ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนดังกล่าว ดังนี้ 
       - ประธานสภานักศึกษา จ านวน 1 คน 
       - นายกองค์การนักศึกษา จ านวน 1 คน 
       - ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ จ านวน 5 คน 
     ในการประชุมจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษานี้ โดยในแผนมีกิจกรรม/โครงการ จ านวน 
13  โ คร งการ  ซึ่ ง แผนดั ง กล่ า ว ยั ง ได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้ 
     เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ครบทั้ง 5 ด้าน 
     นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน
ดังกล่าว 2 ข้อ ดังนี้ 
     1) จ านวนโครงการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ครบ 5 ด้าน 
     2) จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 

1.5-1 -01  รายงานการ
ประชุมสามัญกองพัฒนา
นักศึกษา ครั้งที่ 3/2558 
ใ น วั น ที่  1 1  มิ ถุ น า ย น 
2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 
อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เพชรบูรณ์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

80 ของเป้าหมายของโครงการ (1.5-1-02)  
     และยั งจัดท าระบบและกลไกการส่ ง เสริม
กิจกรรมนักศึกษา (1.5-1-03) เป็นแนวทางการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาด้วย โดยผลจาก
การประชุมพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 มติที่ประชุม 
เห็นชอบ ให้น าแผนดังกล่าว ไปด าเนินโครงการตาม
แผนที่ก าหนดในปีการศึกษา 2558 โดยให้ตัวแทน
นักศึกษาน าแผนฯ ที่ได้รับการพิจารณาไปแจ้งให้
สมาชิกสภานักศึกษา สมาชิกองค์การนักศึกษา และ
สมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะทั้ง 5 คณะ ทราบและ
ด าเนินการต่อไป 

1.5 -1 -02  แผนการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
1 .5 -1 -03   ระบบและ
กลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

  
 

2 ในแผนการจัด
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาให้
ด าเนิน
กิจกรรมใน
ประเภท
ต่อไปนี้ให้
ครบถ้วน 
- กิจกรรม
ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ท่ี
ก าหนดโดย
สถาบัน 
- กิจกรรม
กีฬา หรือการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 
- กิจกรรม
บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
หรือรักษา

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม ที่ด าเนินการ
โดยนักศึกษา กิจกรรม 5 ประเภท โดยก าหนดให้
นักศึกษาจัดกิจกรรม ตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด
ไว้ และน าระบบ PDCA ไปใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ใน
การจัดกิจกรรม โดยโครงการที่เขียนต้องประกอบไป
ด้วย 
     1. หลักการและเหตุผลที่อ้างถึงผลการประเมิน
หรือแผนการจัดกิจกรรมเดิมที่มหาวิทยาลัยมีข้อมูล
ให้ตามประกาศ 
     2. ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมชัดเจน 
     3. มีการระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรม  
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
     4. ระบุกลุ่มเป้าหมาย 
     5. ระบุวิธีการประเมินความส าเร็จของกิจกรรม 
ทั้งนี้โดยดูตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้เป็นหลักฐาน 
     6. มี ก า ร ติ ด ต ามผลและประ เ มิ นผลกา ร
ด าเนินงานตามที่ระบุไว้ 
     7. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมและรวบรวม
ผลการด าเนินงานเพ่ือน าข้อมูลมาประกอบจัดท า
โครงการในปีถัดไป 
     โดยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยได้ด าเนิน
กิจกรรมหรือโครงการ 5 ประเภทครบถ้วน ดังนี้ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
- กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

    1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ด้าน ดังนี้ 
     1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
     1.2 ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 
     1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
     1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     1 . 5  ด้ านทั กษะการวิ เ คร าะห์ เ ชิ ง ตั ว เ ลข        
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1.5-2-01) 
     ซึ่ ง ได้ด า เนินกิจกรรม/โครงการ ที่ส่ ง เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จ านวน 5 โครงการ 
ดังนี้ 
          - โ ครงการศึ กษาดู งานและอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษากับ
ทักษะประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2558 
วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏร าไพพรรณี ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 79 คน 
รับผิดชอบโดยสภานักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการ
ส่ ง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ งประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 3 ด้าน ดังนี้ 
           1) ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
           2) ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 
           3) ด้านที่ 4*ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 คือ 
79 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 จ านวน 79 คน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.37 (ระดับดี) 
(1.5-2-02) 

1.5-2-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.
2557 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

     - โครงการอบรมผู้น า รับน้องและประชุมเชียร์
อย่างสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 6-8 
กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 255 คน รับผิดชอบโดยสภานักศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน ดังนี้ 
           1) ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
           2) ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา  
           3) ด้านที่*4*ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
           4) ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 คือ 
255 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 จ านวน 255 คน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.22 (ระดับดี) (1.5-2-03) 
      - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
รุ่นที่  1  – 3 วันที่ *15 -23*กรกฎาคม 2558 ณ 
หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยร าชภัฏ
เพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 3 รุ่น 
คือ 
           รุ่นที่ 1 จ านวน 500 คน 
           รุ่นที่ 2 จ านวน 600 คน 
           รุ่นที่ 3 จ านวน 500 คน 
     รวมจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 รุ่น 
เป็นจ านวน 1,600 คน รับผิดชอบโดยกองพัฒนา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจาก
ทั้ง 5 คณะ ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 2 ด้าน ดังนี้ 
           1)  ด้ านที่  1*คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
           2) ด้านที่ 4*ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

1.5-2-02 สรุปโครงการ
ศึกษาดูงานและอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้น านักศึกษากับ
ทักษะประกันคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
1.5-2-03 สรุปโครงการ
อบรมผู้น า รับน้องและ
ประชุมเชียร์อย่าง
สร้างสรรค์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

บุคคลและความรับผิดชอบ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 88 คือ 
1,600 คน*บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จ านวน 1,800 คน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.47 (ระดับดี)  (1.5-2-04) 
     - โครงการก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย  ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจ าปี
การศึ กษา  2558 วั นที่  2  สิ งหาคม 2558  ณ 
หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,200 คน 
รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 2 ด้าน ดังนี้ 
           1) ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
           2) ด้านที่ 4*ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 คือ 
1,200 คน บรรลุ เป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 60 จ านวน 1,500 คน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.25 (ระดับดี) (1.5-2-05) 
    - โครงการอบรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้
นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ 
หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,100 คน 
รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 2 ด้าน ดังนี้ 
           1) ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 
           2) ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91 คือ 

1.5-2-04  สรุปโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
1.5-2-05  สรุปโครงการ
ก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย  
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และประชุมผู้ปกครอง 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1,100 คน*บรรลุ เป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 70 จ านวน 1,200 คน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.25 (ระดับดี) (1.5-2-06) 
    2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ โดยมี
การด าเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
กิจกรรมกีฬา จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
    - โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และการแข่งขัน
กีฬาระหว่างคณะ ประจ าปีการศึกษา 2558  "สีสัน
แห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์" วันที่ 5-9 
ตุลาคม 2558 ณ สนามโชครัตนชัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,322 
คน รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 คือ 
1,322 คน*บรรลุ เป้ าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 60 จ านวน 1,652 คน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.46 (ระดับดี) (1.5-2-07) 
     กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 1 โครงการ 
ดังนี้ 
     - โครงการรณรงค์ สถานศึกษาสีขาว ปลอด
แอลกอฮอล์และบุหรี่ กองพัฒนานักศึกษา สังกัด
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ 680 คน 
รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 คือ 
680 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 จ านวน 800 คน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.39 (ระดับดี) 
(1.5-2-08) 

1.5-2-06  สรุปโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อม
บัณฑิตให้นักศึกษาที่คาด
ว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
1.5-2-07  สรุปโครงการ
แข่งขันกีฬาน้องใหม่และ
การแข่งขันกีฬาระหว่าง
คณะ ประจ าปีการศึกษา 
2558  "สีสันแห่งสาย
สัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมือง
เกมส์" 
1.5-2-08  สรุปโครงการ
รณรงค์ สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดแอลกอฮอล์และ
บุหรี่ กองพัฒนานักศึกษา 
สังกัดส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

39 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

    3 .  กิ จ ก ร รมบ า เ พ็ญประ โ ยชน์ ห รื อ รั กษ า
สิ่งแวดล้อม*โดยมีการด าเนินโครงการ จ านวน 2 
โครงการ ดังนี้ 
    - โครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคเหนือ*ครั้งที่ 28 “ราชภัฏภาคเหนือ รวม
พลังสามัคคี ท าดีถวายในหลวง” วันที่ *11-15 
มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านศิลา ต าบลศิลา 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 137 คน รับผิดชอบโดยกองพัฒนา
นักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 คือ 
137 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 จ านวน 137 คน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.30 (ระดับดี) (1.5-2-09) 
     - โครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้า มหามงคล 
เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี” ช่วงเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 
๒๕๕๘ ณ พ้ืนที่ป่าชุมชนต้นน้ าในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3,680 คน รับผิดชอบโดย
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา  
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 65 คือ 
3,680 คน*บรรลุ เป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 60 จ านวน 4,600 คน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.33 (ระดับดี)  (1.5-2-10) 
    4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดย
มีการด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
    - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
รุ่ นที่  1  – 3  วั นที่ * 1 5 -23*ก รกฎาคม  255 8          
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 3 รุ่น 
คือ 

1.5-2-09 สรุปโครงการ
ค่ายอาสาพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28  
“ราชภัฏภาคเหนือ รวม
พลังสามัคคี ท าดีถวายใน
หลวง” 
1.5-2-10 สรุปโครงการ
ปลูกต้นไม้ “ล้านกล้า มหา
มงคล เฉลิมพระชนม์ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี” 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

           รุ่นที่ 1 จ านวน 500 คน 
           รุ่นที่ 2 จ านวน 600 คน 
           รุ่นที่ 3 จ านวน 500 คน 
     รวมจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 รุ่น 
เป็นจ านวน 1,600 คน รับผิดชอบโดยกองพัฒนา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจาก
ทั้ง 5  
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 88 คือ 
1,600 คน*บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จ านวน 1,800 คน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.47 (ระดับดี) (1.5-2-11) 
    - โครงการเลือกตั้ งนายกองค์การนักศึกษา    
ภาคปกติ สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสร
นักศึกษาคณะ 5 คณะ ประจ าปี 2559 วันที่ 16 
มีนาคม 2559 ณ บริเวณที่จอดรถหน้าหอประชุม
ประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,650 คน รับผิดชอบโดยกอง
พัฒนานักศึกษา และสภานักศึกษา นักศึกษา 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 คือ 
1,650 คน*บรรลุ เป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 20 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด คือ 
1,650 คน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.34 (ระดับดี) (1.5-2-12) 
    5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม*โดยมี
การด าเนินโครงการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการรับขวัญน้องใหม่ด้วยหัวใจอินทนิล   
“อินทนิลช่อที่ 42” ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 
27 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทายาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 1,474 คน รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1.5-2-11 สรุปโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
1.5-2-12 สรุปโครงการ
เลือกตั้งนายกองค์การ
นักศึกษา ภาค ปกติ 
สมาชิกสภานักศึกษา และ
ประธานสโมสรนักศึกษา
คณะ 5 คณะ ประจ าปี 
2559 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 คือ 
1,474 คน*บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จ านวน 1,842 คน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.43 (ระดับดี) (1.5-2.13) 
     - โครงการพิธีวันทา กตัญญุตา บูชาคณาจารย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 กันยายน 2558  
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,625 คน 
รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 65 คือ 
1,625 คน*บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 60 จ านวน 2,500 คน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.38 (ระดับดี) (1.5-2.14) 
     - โครงการพิธีวิ่งอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 
และพิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร  “คนของ
พระราชา ข้ าของแผ่นดิน  อิ นทนิลช่อที่  42” 
ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 
และ 1 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทายาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 1,300 คน รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 คือ 
1,300 คน*บรรลุ เป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 60 จ านวน 1,652 คน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.52 (ระดับดีมาก) (1.5-2-15) 

1.5-2-13  สรุปโครงการ
รับขวัญน้องใหม่ด้วยหัวใจ
อินทนิล   “อินทนิลช่อที่ 
42” ประจ าปีการศึกษา 
2558 
1.5-2-14  สรุปโครงการ
พิธีวันทา กตัญญุตา บูชา
คณาจารย์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
1.5-2-15  สรุปโครงการ
พิธีวิ่งอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร และพิธีรับเข็มตรา
พระราชลัญจกร  “คนของ
พระราชา ข้าของแผ่นดิน 
อินทนิลช่อที่ 42” 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

  
 

3 จัดกิจกรรมให้
ความรู้และ
ทักษะการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาแก่

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
    1. โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษากับทักษะประกัน
คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่*15 - 17 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษา มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี
ตัวแทนนักศึกษาเข้ าร่ วมโครงการ 79 คน ซึ่ ง
โครงการ ดังกล่าวมีกิจกรรมที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
ดังนี้ 
     1.1 ด้านความรู้ การประกันคุณภาพส าหรับ
นักศึกษา ดังนี้ 
          - เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาศึกษา 
          - บทบาทของนักศึกษาต่อการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
          - ความรู้เรื่องกระบวนการประกันคุณภาพ 
     1.2 ด้านทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 
          - กิจกรรมการเขียนโครงการโดยการน า
กระบวนการ PDCA มาใช้ในการเขียนโครงการและ
ด าเนินโครงการ 
     นอกจากให้ความรู้ และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพแล้ว ยังให้ความรู้ เรื่องการเขียนหนังสือ
ราชการ เขียนโครงการ การประเมินโครงการ และ
การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทางการเงิน
ของโครงการอีกด้วย (1.5-3-01) 
     หลังจากอบรมแล้ว ได้มีการติดตามผลการให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่ได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบในปี
การศึกษา 2558 (1.5-3-02) 
    2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
รุ่ นที่  1  – 3  วั นที่ * 1 5 -23*ก รกฎาคม  255 8          
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 1,600 คน ซึ่งโครงการ ดังกล่าวมีกิจกรรมที่
ให้ความรู้  ความเข้าใจ และทักษะการประกัน

1.5-3-01 สรุปโครงการ
ศึกษาดูงานและอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้น านักศึกษากับ
ทักษะประกันคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
1.5-3-02 สรุปผลการ
สัมภาษณ์การน าความรู้
และทักษะการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ของนักศึกษา 
1.5-3-03 สรุปโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (1.5-3-03) 
  

 
4 ทุกกิจกรรมที่

ด าเนินการ มี
การ
ประเมินผล
ความส าเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 
และน าผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกอง
พ ัฒ น า น ัก ศ ึก ษ า  ด า เ น ิน ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ผ ล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม(1.5-4-
01) เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัด
ก ิจ ก ร ร ม ค รั ้ง ต ่อ ไ ป  โ ด ย อ ง ค ์ก า ร น ัก ศ ึก ษ า 
คณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษาและตัวแทน
องค์การนักศึกษาได้ด าเนินการประชุมกองพัฒนา
นักศึกษารอบสามัญ ครั้งที่ 2/2559 เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตาม
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558  
พบว่า การด าเนินงานตามแผนจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที ่ก าหนด คือ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 13 
กิจกรรม ดังนี้ 
     1 .  โ ค ร งกา รศ ึกษาด ูง านและอบรม เช ิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษากับ
ทักษะประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2558  
ซึ ่ง ด า เ น ิน ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ว า ม ส า เ ร ็จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการสังเกตและการ
ส ัมภาษณ์กลุ ่มผู ้น าน ักศ ึกษา จ านวน 79 คน 
พบว่า  คณะกรรมการองค์การนักศึกษา *สภา
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ได้พัฒนาภาวะ
ความเป็นผู ้น า  กลุ ่มผู ้น าดังกล่าว กล้าคิดกล้า
แสดงออก เป็นตัวแทนนักศึกษาในการด าเนิน
ก ิจ ก ร ร ม น ัก ศ ึก ษ า  ก ลุ ่ม ผู ้น า น ัก ศ ึก ษ า มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เกิดความรักความสามัคคีในกลุ ่ม
ผู้น านักศึกษา มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการ
จัดกิจกรรม แลกเปลี ่ยนความคิดในการด าเนิน
กิจกรรมนักศึกษา นอกจากนี้ ผู้น านักศึกษาได้น า
ความรู ้เ กี ่ยวก ับการประก ันค ุณภาพ ( PDCA)     
มาปฏิบ ัต ิในการด า เน ินเข ียนโครงการ มีการ
ประชุมคณะกรรมการก่อนการด าเนินโครงการ        
การด า เน ินก ิจกรรมน ักศ ึกษา ผู ้น าน ักศ ึกษา
ส ร ุป ผล กา รด า เ น ิน ก ิจ ก ร ร ม  ม ีก า ร ป ร ะช ุม

1.5-4-01 รายงานสรุปผล
การด าเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในการประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/
โครงการ ปีการศึกษา 
2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไขในการจัดกิจกรรมครั ้งต ่อไป  โดยมี
ข้อเสนอแนะ ให้จัดการอบรมทักษะการประกัน
คุณภาพให้กับนักศึกษานอกเหนือจากกลุ่มผู ้น า
นักศึกษา โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
     2. โครงการอบรมผู ้น ารับน้องประชุมเชียร์
อย่างสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้
ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการจากการส ัมภาษณ์ต ัวแทนผู ้น า
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น อย่าง
ไม่เป็นทางการ จ านวน 50 คน พบว่า ผู้น ารับน้อง
ประช ุม เช ียร ์ ม ีความรู ้เกี ่ยวก ับ  กฎ ระเบ ียบ 
ข้อบังคับ เกี่ยวกับการรับน้องและประชุมเชียร์ที่
ถูกต้องตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และผู ้น านักศึกษามีความสมัคร
สมานสามัคคีกัน ท างานร่วมกันเป็นทีมโดยไม่แบ่ง
สังกัดคณะใด โดยจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรม
นักศึกษาแต่ละครั้งจะมีการประชุมคณะกรรมการ
เตร ียมงานก ่อนและหลังการด า เ น ินก ิจกรรม
นักศึกษา และน าผลการประเมิน มาปรับปรุง
แก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
     ซึ่งผู ้น านักศึกษาได้มีข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไปว่า หลักสูตรหรือกิจกรรมใน
ครั้งต่อไปควรจะมีกิจกรรมฝึกระเบียบวินัย และ
ความอดทนของผู ้น าร ับน ้องประช ุมเช ียร ์ ให้
มากกว่านี้ โดยให้น าเอาวิทยากรที่เป็นทหารมาฝึก
ภาคสนาม 
     3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตน ักศ ึกษ า ใหม ่ ป ร ะจ า ปี
ก า ร ศ ึกษ า  2558 ซึ ่ง ไ ด ้ด า เ น ิน ก า ร ป ร ะ เ ม ิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการจาก
การสังเกต ซึ่งไม่สามารถวัดได้โดยตรงได้ เป็นการ
สังเกตตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า 
นักศึกษามีพฤติกรรมให้ความสนใจ กระตือรือร้น
ในการรับฟังการบรรยายของวิทยากรที่ปลูกฝัง
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ให้กับนักศึกษา ในขณะเดียวกันที่นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมนันทนาการนั ้นนักศึกษามีพฤติกรรมที่
แสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัด คือ นักศึกษาจับกลุ่ม
ท ากิจกรรมโดยแสดงท่าทางรักใคร่ปรองดองกัน 
สมัครสามัคคีกัน และให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมอย่างสนุกสนาน นอกจากนี ้น ักศึกษา
ติดต่อใช้บริการหน่วยงานมหาวิทยาลัยได้อย่าง
ถูกต้อง สังเกตจากการมารับบริการของนักศึกษา  
     4.  โ ค ร งก า รก ้า ว แ รกสู ่รั ้ว มห า ว ิท ย าล ัย 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู ้ปกครอง 
ป ร ะจ า ป ีก า ร ศ ึกษ า  2558 ซึ ่ง ไ ด ้ด า เ น ิน ก า ร
ประ เม ินค ว ามส า เ ร ็จ ต ามว ัตถ ุป ร ะส งค ์ขอ ง
โครงการ โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
จากการแต ่ง กายของน ักศ ึกษาที ่ปฏ ิบ ัต ิต าม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และจากสัมภาษณ์
ตัวแทนนักศึกษาคณะทั้ง 5 ในเรื่องของการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถปรับตัวและ
ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีความสุขส่งผล
ให้การเรียนอยู่ในระดับดี และจากการสัมภาษณ์
และสังเกตผู้ปกครองนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ 
พบว่า ผู ้ปกครองให้ความสนใจที่จะเข้ามารับฟัง
ข ้อม ูลข ่า วสารที ่เ กี ่ย วข ้อ งก ับน ักศ ึกษา ในรั ้ว
มหาวิทยาลัยในระดับมาก สังเกตจากการเข้าร่วม
ในหอประช ุมที ่ม ีจ า นวน เต ็มหอประช ุมและ
พฤติกรรมที่กระตือรือร้นที่จะรับฟังข้อมูลข้าวสาร
จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
     5. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมบัณฑิต
ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
กา รศ ึกษา  2558  ซึ ่ง ไ ด ้ด า เ น ินการประ เม ิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย
การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
พบว ่า  น ัก ศ ึกษ าม ีค ว ามกร ะต ือ ร ือ ร ้น ใ น ใ ห้
สัมภาษณ์และการตอบ สนใจในการรับฟังการ
บรรยายจากวิทยากร อีกทั ้งนักศึกษาที่เข้าร่วม
ยังให้ความสนใจกับหน่วยงานที ่มาออกบูทรับ
สมัครงานภายในหอประชุมที่ได้จัดกิจกรรมและมี
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

นักศ ึกษาสนใจยื ่น ใบสม ัครงานกับหน ่วยงาน
ธนาคารกรุงเทพ และบริษัทประกันที่มารับสมัคร
งาน 
     ข ้อ เสนอแนะในการจ ัดก ิจกรรมจากการ
ส ัมภาษณ์ต ัวแทนนักศ ึกษา น ักศ ึกษาม ีความ
ต้องการอยากจะให้ม ีหน่วยงานที ่หลากหลาย    
เข้ามาจัดบูทรับสมัครงานในวันที ่จ ัดโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้นักศึกษาที่คาด
ว่าจะส าเร็จการศึกษา 
     6. โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และการ
แข่งข ันกีฬาระหว ่างคณะ ประจ าป ีการศึกษา 
2558 “สีสันแห่งสายสัมพันธ์  ลูกพ่อขุนผาเมือง
เกมส์” ซึ่งได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จตาม
ว ัตถ ุป ร ะส งค ์ของ โคร งกา ร  โ ดยการ ส ัง เ กต
พฤติกรรมของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีระเบียบ
วินัยในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา แข่งขันกีฬาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด กรรมการตัดสินกีฬาแต่ละ
ประเภท มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ตัดสิน
กีฬาตามกฎ กติกาการแข่งขัน หลังจากที่จบการ
แข่งขันกีฬานักศึกษามีน้ า ใจเป็นนักกีฬา *รู ้แพ้     
รู้ชนะ และรู้อภัย การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
จัดขึ้นระหว่างหลังเลิกเรียนซึ่งเป็นเวลาว่าง ท าให้
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออก
ก าลังกาย ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและยัง
ส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ก ีฬาด ัง กล ่า วพ ัฒนาศ ักยภาพ  พ ัฒนาท ักษะ
ความสามารถไปสู ่ระดับที ่สูงขึ ้น ในระดับสากล 
อ ีก ทั ้ง ผู ้ฝ ึก ส อ น ก ีฬ า แ ต ่ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกตัวนักกีฬาไปฝึกซ้อมเพื่อ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือต่อไป 
     ข ้อ เ สนอแนะจากการส ัมภาษณ ์ต ัว แทน
นักศึกษา 5 คณะ นักศึกษามีความต้องการอยาก
ให้จัดการแข่งขันกีฬาที่มีความหลากหลาย ซึ่งจาก
เดิมจัดให้มีการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ชาย/ฟุตซอล ชาย -หญิง/ตะกร ้อ ชาย -หญิง /
แฮนด์บอล ชาย -หญิง/บาสเกตบอล ชาย -หญิง 
และวอลเลย์บอล ชาย-หญิง อยากให้เพิ่มเติมกีฬา 
เปตอง/แบตมินตัน/เทเบิลเทนนิส/วอลเลย์บอล
ชายหาด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคน
อ่ืนที่สามารถเล่นกีฬานั้นๆ 
     7. โครงการกิจกรรมรณรงค์สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดแอลกอฮอล์และบุหรี ่ ประจ าปีการศึกษา 
2558 ซึ่งได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการส ารวจพื้นที่
สภาพแวดของนักศึกษามหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ
เพชรบูรณ์ พบว่า ภายในสานศึกษาไม่พบสถานที่
จ าหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี ่ และในการจ ัด
ก ิจ กร รม ให ้ก ับน ักศ ึกษาแต ่ล ะก ิจกร รม ไม ่มี
แอลกอฮอล์และบุหรี่เข้ามาเกี่ยวข้อง และจากการ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาไม่มีพฤติกรรมยุ ่ง
เกี ่ยวกับแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา เนื ่อง จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด แอลกอฮอล์และ
บุหรี่ และมีบทลงโทษกับนักศึกษาที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
หรือมีพฤติกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับสิ ่งเสพติดอย่าง
ชัดเจน   โดยได้จัดท าประกาศของมหาวิทยาลัย 
เรื่อง การจัดกิจกรรมสิ่งเสพติดปลอดแอลกอฮอล์
และบุหรี่  
     ข ้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการด า เ น ิน
โครงการ กองพัฒนานักศึกษา ได ้เสนอให้จ ัด
ก ิจ ก ร ร ม โ ค ร ง ก า ร จ ัด ร ะ เ บ ีย บ ส ัง ค ม ร อ บ
สถานศึกษา คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมได้
เล ็ง เห ็นป ัญหาเกี ่ยวก ับแอลกอฮอล ์และบ ุหรี่    
รอบรั้วสถานศึกษา โดยต้องสร้างภาคีเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
ปกครองจังหวัด สถานีต ารวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ 
เคร ือข่ายผู ้ประกอบการรอบสถานศึกษาฯลฯ 
ท างานร่วมกัน จัดกิจกรรมป้องกันและป้องปราม
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งเสพติด อบายมุข 
ซึ่งกลุ่มเสี่ยงคือนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย   
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

     8. โครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย 
ร าชภ ัฏกลุ ่มภ าค เหน ือ  ครั ้ง ที ่ 2 8  “ ร าชภ ัฏ
ภาคเหนือรวมพลังสามัคคี ท าดีถวายในหลวง” 
ประจ าป ีกา รศ ึกษา  2558  ซึ ่ง ได ้ด า เน ินการ
ประ เม ินค ว ามส า เ ร ็จ ต ามว ัตถ ุป ร ะส งค ์ขอ ง
โครงการ โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
ผู ้น ักศึกษาได้สร ้างอาคารอเนกประสงค์ ไว ้ให้
น ัก เ ร ีย น โ ร ง เ ร ีย น บ ้า น ศ ิล า ใ ช ้เ ป ็น ส ถ า น ที่
ร ับประทานอาหารกลางว ัน  โดยร ่ว มม ือก ับ
ชาวบ้านศ ิลา ต าบลหล่มเก ่า  อ า เภอหล่มเก ่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ยังปรับปรุงสนามเด็ก
เล ่น อ ่างล ้างหน้า  ซึ ่งผู ้น าน ักศ ึกษาได ้จ ัดการ
ประช ุมแบ ่ง งาน แบ ่งหน ้าที ่ค วามร ับผ ิดชอบ    
ตามความถนัดและความสมัครใจของนักศึกษา 
และหลังจากการปฏิบัติงานแต่ละวันเสร็จสิ้นลง 
ได้จัดให้มีการประชุมพูดถึงปัญหาการท างานในแต่
ละวัน เพื่อที่จะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน และจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไขในวันต่อไป 
การรวมพลังเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและการแบ่ง
หน้าที ่ความรับผ ิดชอบของกลุ ่มผู ้น าน ักศึกษา    
ท าให้งานที่ท าประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้
ตั้งไว้ รวมไปถึงเป็นการท าดีถวายในหลวง โดยใช้
ชื ่ออาคารอเนกประสงค์นั ้นว่า “อาคารราชภัฏ 
รวมใจภักดิ์” 
     9. โครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคล 
เ ฉ ล ิม พ ร ะ ช น ม ์พ ร ร ษ า ส ม เ ด ็จ พ ร ะ เ ท พ  
ร ัต น ร าชส ุด า ฯ  ส ย ามบรมร าชก ุม า ร ี ซึ ่ง ไ ด้
ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของ โครงการ  โดยการส ัมภาษณ์และส ัง เกต
พฤติกรรมของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า 
นักศึกษามีพฤติกรรมหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และ
รักษ์สิ ่งแวดล้อม และนักศึกษาน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ท าความดีถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา จาก
การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษาตอบด้วยน้ าเสียงที่ความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และนักศึกษายังให้
สัมภาษณ์ว่า ต้นไม้คือชีวิต หากไม่มีต้นไม้ ความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติก็จะหมดไป มนุษย์ก็จะ
ด ารงชีวิตอย่างล าบาก 
     10. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 
สมาชิกสภานักศึกษาและประธานสโมสรนักศึกษา
คณะ 5 คณะ ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
ซึ ่ง ไ ด ้ด า เ น ิน ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ว า ม ส า เ ร ็จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการการสังเกต
พฤติกรรมการมีส ่วนร ่วมในการเข้ามาใช ้ส ิทธิ
เลือกตั้งดังกล่าว โดยนักศึกษาทั้ง 5 คณะให้ความ
ร่วมมือมาลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00 – 
15.00 น. ซึ่งจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้บอกว่า ได้มาท าหน้าที่ของ
นักศึกษา โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใน
มหาวิทยาลัย คือการออกเสียงการเลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตย เพ่ือให้ได้ตัวแทนนักศึกษาเข้ามาท า
หน้าที ่แทนนักศึกษาทั ้งมหาวิทยาลัยในการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นกลไกลส าคัญใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
     11 .  โครงการร ับขว ัญน ้อง ใหม ่ด ้วยห ัว ใจ
อินทนิล “อินทนิลช่อที่ 43”*ประจ าปีการศึกษา 
2558 ซึ่งได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จตาม
ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์ข อ ง โ ค ร ง ก า ร โ ด ย ก า รส ัง เ ก ต
พฤติกรรมและสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาที่ได้เข้า
ร ่วมก ิจกรรม พบว ่า  น ักศ ึกษามีก ิร ิยาท ่าทาง 
น้ าเสียงที่ตื่นเต้น กับกิจกรรมที่ได้ร่วม นักศึกษาได้
บอกว่าเป็นกิจกรรมประเพณีที ่ดีงาม ท าให้เกิด
ความผูกพันกับครู อาจารย์ รุ่นพ่ีกับรุ่นน้องมีความ
ผ ูก พ ัน ก ัน  รู ้ส ึก อ บ อุ ่น ที ่ไ ด ้เ ข ้า ม า ศ ึก ษ า ใ น
มหาว ิทยาล ัยแห ่งนี ้ รุ ่น พี ่เป ็นก ัน เอง  คอยให้
ค าแนะน ารุ่นน้องเสมอ 
     12. โครงการวันทา กตัญญุตา บูชาคณาจารย์ 
ประจ าป ีกา รศ ึกษา  2558  ซึ ่ง ได ้ด า เน ินการ
ประ เม ินค ว ามส า เ ร ็จ ต ามว ัตถ ุป ร ะส งค ์ขอ ง
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

โคร งการ  โ ดยการส ัง เกต  พบว ่าน ักศ ึกษามี
พฤต ิกรรมให ้ความส าค ัญก ับก ิจกรรมไหว ้ครู 
นักศึกษาศรัทธาและเคารพครูบาอาจารย์ที่ได้สั ่ง
สอน ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้ความรู้แก่นักศึกษา 
และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับตัวแทน
นักศึกษาที ่เข ้าร ่วมกิจกรรม นักศึกษาบอกว ่า 
นอกจากจะมีพ่อแม่คอยอบรมสั่งสอนแล้ว ก็ยังมี
อาจารย์คอยสั่งสอบ อบรม ให้ความรู้ สอนให้เป็น
คนดี สอนให้รู้ผิดชอบชั่วดี และเมื่อจบการศึกษาก็
ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วย จึงท าให้
นักศึกษาศรัทธาและเคารพอาจารย์ผู ้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาให้เป็นบัณฑิตมีความรู ้สู ้งานและ
พร้อมที่จะเผชิญกับโลกภายนอกหลังจากส าเร็จ
การศึกษา 
     13 .  โครงการพิธ ีวิ ่งอ ัญ เช ิญตราพระราช
ลัญจกร และพิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร“คน
ของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจ าปีการศึกษา 
2558 ซึ่งได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จตาม
ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์ข อ ง โ ค ร ง ก า ร โ ด ย ก า รส ัง เ ก ต
พฤติกรรมในขณะที ่เข ้าร ่วมกิจกรรม และการ
สัมภาษณ์นักศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า 
นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมพิธี
อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ซึ ่งเป็นตราประจ า
พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลเดช ที่ทรงพระราชทานให้กับชาวราชภัฏ 
น ักศ ึกษาม ีค ว ามภ าคภ ูม ิใ จที ่ไ ด ้เ ป ็น คนของ
พระราชา ข้าของแผ่นดิน โดยสังเกตจากการแต่ง
ก า ยข อ ง น ัก ศ ึก ษ า ด ้ว ย ช ุดน ัก ศ ึกษ าแ ละต ิด
เครื่องหมายตราพระราชลัญจกรอย่างเปิดเผยเห็น
ได้อย่างชัดเจน และจากการสัมภาษณ์ตัวแทน
นักศึกษาที ่เข ้าร ่วมกิจกรรม นักศึกษาบอกว ่า 
เรียนที่ไหนไม่ส าคัญ เรียนราชภัฏเพชรบูรณ์ก็เป็น
เจ้าคนนายคนได้ แต่ที ่เล ือกเรียนที ่นี ่เป้าหมาย
ไม่ได้อยากเป็นเจ้าคนนายคน แต่เลือกเรียนที่นี่
เพราะศรัทธาว่าสถาบันแห่งนี้ผลิตบัณฑิตให้เป็น
คนที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีของสังคม 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

เป็นบัณฑิตที่มีความรู้สู้งาน เท่านี้ก็สามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้ว 
     มหาวิทยาลัย ได้มีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกโครงการ โดยได้
น าผลการประเมินมาทบทวนเพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้  
     1) หลังเสร็จสิ้นโครงการ ได้จัดประชุมร่วมกับ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบ
งานกิจการน ักศึกษา คณะกรรมการองค์การ
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เพื่อน าเสนอผล
การประเมิน ตลอดจนสรุปปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดโครงการ และให้ข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการครั้งต่อไป  
     2) น าผลที่ได้มาจากการประชุมมาสรุป เพื่อ
น าไปปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินโครงการครั ้ง
ต่อไป  
     3) ก่อนการด าเนินโครงการ ได้จัดประชุม
ร ่วมก ับรองคณบด ีฝ ่ายก ิจกา รน ักศ ึกษาและ
ผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา คณะกรรมการ
องค ์การน ักศ ึกษา และสโมสรน ักศ ึกษา เ พื ่อ
เตรียมการและหาแนวทางในการด าเนินโครงการ
นั้น ๆ (1.5-4-02) 
     โดยได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสรุปผลโครงการในครั้งที่ผ่านมามา
ประกอบการเตรียมการจัดโครงการ  

1.5-4-02 รายงานการ
ประชุมกองพัฒนา
นักศึกษารอบสามัญ ครั้งที่ 
2/2559 วันที่ 16 
มิถุนายน 2559 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

  
 

5 ประเมิน
ความส าเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผนการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการกองพัฒนา
นักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 

   - รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  
   - ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
   - เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา 
   - ตัวแทนนักศึกษา 
เพ่ือประเมินความส าเร็จและจัดท ารายงานสรุป

การประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 ในการประชุมกองพัฒนานักศึกษา
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

รอบสามัญ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งผลการประเมิน
สรุปได้ ดังนี้ 

1. มีการด าเนินโครงการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ครบ 5 ด้าน  

2 . มี จ านวนนักศึกษาที่ เข้ าร่ วมโครงการ     
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายของโครงการ จ านวน 13 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด 
13 โครงการ 

ซึ่ ง แสดงว่ า  แผนการจั ดกิ จกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 บรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ที่ได้ก าหนดไว้ 

นอกจากนี้  คณะกรรมการยังมีข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมเติมในการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  ดังนี้ 

1. ควรเพ่ิมกิจกรรมที่ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมและของชาติ 

2. การด าเนินกิจกรรม/โครงการให้กระทบ  
กับการเรียนการสอนให้น้อยท่ีสุด (1.5-5-01 ถึง 1.5-
5-02) 

 
1.5-5-01 รายงานสรุป
การประเมินผล
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 
1.5-5-02 รายงานการ
ประชุมกองพัฒนา
นักศึกษารอบสามัญ ครั้งที่ 
2/2559 วันที่ 16 
มิถุนายน 2559 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
 

  
 

6 น าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุง
การจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนา
นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึ กษา  ได้ ด า เนิ นการจั ด โครงการรณรงค์
สถานศึกษาสีขาวปลอดแอลกอฮอล์และบุหรี่ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 
โดยได้จัดให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกัน
สรุปผลการด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์
สถานศึกษาสีขาว ปลอดแอลกอฮอล์และบุหรี่        
ปี กา รศึ กษา  2558*และน าผลที่ ไ ด้ ม าท า เป็ น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป รวมทั้ง น าผลการประเมินมาประกอบการ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา        
ปีการศึกษา 2559 และท่ีประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
ครั้งที่ 2/2559 (1.5-6-01)*เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
2559* ว า ร ะ ที่  5.2* ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม

1.5-6-01 รายงานการ
ประชุมกองพัฒนา
นักศึกษารอบสามัญ ครั้งที่ 
2/2559 วันที่ 16 
มิถุนายน 2559 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

งบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 2560 ที่ประชุมได้
มอบหมายให้งานกิจกรรมนักศึกษาด าเนินการเขียน
โครงการและกรอบงบประมาณโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้น าผล
การประเมินแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สถานศึกษา
สีขาวปลอดแอลกอฮอล์และบุหรี่ ประจ าปีการศึกษา 
2558 มาประกอบการพิจารณา และมีมติเห็นชอบ
ร่างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2559 (1.5-6-02) โดยให้เพ่ิมโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และโครงการ
เสริมสร้างวินัยนักศึกษา  

 
1.5-6-02 ร่างแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.5 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.5 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

   ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ พช ร บู ร ณ์ โ ด ย
สถาบันวิจั ยและพัฒนา ท าหน้ าที่บริหาร
งานวิจัยให้เป็นไปตามระบบและกลไกของการ
บริหารงานวิจัย จึงได้จัดท าระบบสารสนเทศ
การบริหารงานวิจัย ประกอบด้วยฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (2.1-1-01) 
เป็ น ร ะบบที่ จั ด เ ก็ บและร วบร วมข้ อมู ล 
รายละเอียดต่าง ๆ ของทุนอุดหนุนงานวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้อยู่ใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เ พ่ือให้ผู้ที่สนใจ
สามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ  ได้สะดวก 
รวดเร็ ว  และเป็นช่องทางในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยให้แก่ผู้สนใจได้น าองค์ความรู้จาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์  รายละเอียดของระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย 
         (1) รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2559 
         (2) รายงานสรุปผลจ านวนโครงการวิจัย 
และจ านวนงบประมาณสนับสนุน แสดงข้อมูล
ย้อนหลัง 4 ปี 
         (3 )  ร ายงานสรุปผลข้อมูลสถานะ
โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
– 2559 

2.1-1-01 ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
         ( 4 ) * ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ข้ อ มู ล ก า ร
เจริญเติบโตของนักวิจั ย (นักวิจัยรุ่นใหม่ ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2559 
          (5)*รายงานสรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2556 – 
2559  
     2) ระบบฐานข้อมูลราชภัฏเพชรบูรณ์สาร 
(2.1-1-02) เป็นระบบสารสนเทศที่ให้ผู้ที่สนใจ
สามารถส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  สามารถ
พิจารณาบทความ ได้จากภายในระบบราชภัฏ
เพชรบูรณ์สาร อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่
บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ได้ลงตีพิมพ์
ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร เพ่ือให้ผู้ที่
สนใจสามารถเข้ ามาสืบค้นและน า ไปใช้
ประโยชน์รายละเอียดของระบบฐานข้อมูล  
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ประกอบด้วย 
         (1) รายละเอียดข้อมูลบทความวิจัย/
บทความวิชาการ ภายในระบบฐานข้อมูล   
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ประจ าปี พ.ศ. 2553 – 
2558  
     3) ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดสถาบันวิจัย
และพัฒนา (2.1-1-03) เป็นระบบสารสนเทศที่
จัดเก็บและรวมรวมข้อมูลเล่มงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เล่มงานบริการวิชาการ หรือเล่ม
บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  เ พ่ือให้ผู้สนใจเข้ามาสืบค้น
ข้อมูล  โดยผ่านระบบการค้นหาออนไลน์ และ
การยืมเล่มงานวิจัยโดยผ่านระบบการยืม-คืน 
เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป รายละเอียด
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประกอบด้วย 
         (1) ข้อมูลรายละเอียดเล่มงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เล่มงานบริการวิชาการ หรือเล่ม
บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     4) การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับระบบ
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ของส านักงาน

2.1-1-02 ระบบ
ฐานข้อมูลราชภัฏ
เพชรบูรณ์สาร 
2.1-1-03 ระบบ
ฐานข้อมูลห้องสมุด
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)*(2.1-1-04) 
ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเชื่อมโยง
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของมหาวิทยาลัย   
ร าชภัฏ เพชรบู รณ์ ให้ เ ชื่ อม โยงข้ อมู ลกั บ
ฐ า น ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพ่ือให้บุคคลทั่วไป
สามารถสืบค้นงานวิ จัยฉบับสมบูรณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ 
     5) การเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการงานวิจัยที่เป็นทุนอุดหนุนงานวิจัยที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2.1-1-05) 
    จากระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพชรบู รณ์  ได้ ส รุ ปข้ อมู ลผลการ
ด าเนินงานเพ่ือใช้ เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการงานวิจัยในปี พ.ศ. 
2558 ดังนี้ 
         -  สรุปงบประมาณเงินทุนอุดหนุนการ
วิจัย ในระดับคณะตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
         -  รายงานผลการด าเนินงานวิจัยและ
ก า ร ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย                  
โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจั ย  มีมติ
เห็นชอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนา (2.1-1-06 
ถึง 2.1-1-07) จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยในการเขียนบทความวิจัย เพ่ือการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ครั้งที่ 2 (2.1-1-08) 

2.1-1-04 ระบบ
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย 
(TNRR) ของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 
2.1-1-05 ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแห่งชาติ 
(NRMS) 
2.1-1-06  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ 
4/2558 เมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2558 
2.1-1-07  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ 
5/2558 เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2558 
2.1-1-08  รายงาน
สรุปผลโครงการ 
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน
การเขียนบทความวิจัย 
เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ครั้งที่ 2 
 

  2 สนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการ
วิจัยฯหรือห้อง
ปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัยฯ หรือ

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการ
สนับสนุน พันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 
    1) ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
ได้แก่  
         - หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุน
ให้ค าปรึกษาแก่ นักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจ
ทั่วไป น าผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ก้าวไปสู่
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย
ฯ 
- สิ่งอ านวยความ
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) 

เชิงพาณิชย์ (2.1-2-01) 
         - เว็บบอร์ดคลินิกวิจัยเป็นช่องทางใน
การติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัย
ระหว่างผู้ เชี่ยวชาญและนักวิจัย (2.1-2-02) 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัย  
    2 ). ห้ อ งสมุ ดหรื อ แหล่ ง ค้ นค ว้ า ข้ อมู ล
สนับสนุนการวิจัยฯ ได้แก่ 
         - ห้องสมุดและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม
ผลงานวิจัยและวารสารทางการวิจัย และเป็น
ฐานข้อมูลการการยืม-คืน เล่มรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (2.1-2-03) 
    3)*สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัย ในการวิ จั ยฯ  เช่น  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ 
        - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 
2554 เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย (2.1-2-04) 
         - แหล่งค้นคว้าทางด้านงานวิจัย โดยมี
การจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่ง
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการสืบค้น
ข้อมูลวิจัย (2.1-2-05) 
    4)*กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
ได้แก่ 
         - การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
น า เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  เครือข่ าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  ครั้ งที่  3 
“งานวิจัยเ พ่ือพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่  22 

2.1-2-01  หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
2.1-2-02  เว็บบอร์ด
คลินิกวิจัย 
2.1-2-03  ห้องสมุดวิจัย 
2.1-2-04  ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย การ
จัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ. 2554 
2.1-2-05  ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
กรกฎาคม 2559 ณ เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางด้านงานวิจัยและวิชาการ (2.1-2-06) และ
ได้รับเชิญจากศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย กาญจน
วาสี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ โดยมี
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน 720 คน ประกอบด้วย 
คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ 
จ านวน 327 คน แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 298 คน ดังนี้ 
           - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 62 คน 
          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 66 คน 
          - คณะครุศาสตร์ จ านวน 51 คน 
          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 67 คน 
          - คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 52 
คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 29 คน และ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 393 คน 
โดยมีบทความวิจัยเข้าร่วมน าเสนอทั้งสิ้น 202 
บทความ 

2.1-2-06  รายงานผลการ
ด าเนินโครงการการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 
“งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น” 
 

  3 จัดสรรงบประมาณ
ของ สถาบัน เพ่ือ
เป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

        ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ พ ช ร บู ร ณ์          
ได้จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เพ่ือใช้เป็นทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงิน
งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เป็น
จ านวนเงิน 200,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 
     1 )*ทุน อุดหนุนการวิ จั ยประ เภทวิ จั ย
สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวน 8 โครงการ 
จ านวนเงิน 100,000 บาท (2.1-3-01) 
     2) ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัยสถาบัน 
จ านวน 14 โครงการ จ านวนเงิน 100,000 
บาท  (2.1-3-02) 
        นอกจากนี้มีนักวิจัยยังได้รับการจัดสรร
ทุน อุดหนุน งานวิ จั ยจ ากแหล่ งทุน อ่ืน  ๆ 
งบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ 

2.1-3-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง  การ
พิจารณาอนุมัติทุนวิจัย
สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
2.1-3-02 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง  การ
พิจารณาอนุมัติทุนวิจัย
สถาบัน งบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     1)*ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงานวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านการ
พิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) จ านวน 56 โครงการ จ านวนเงิน 
14,161,400 บาท (2.1-3-03) 
     2)*ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุ มชนและท้ องถิ่ น * พิจารณาโดย
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน 39 โครงการ จ านวน
เงิน 6,782,400 บาท  (2.1-3-04) 

2559 
2.1-3-03 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง  การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประเภทงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ 
2.1-3-04 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง  การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประเภทงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

  4 จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ใน
การประชุม
วิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักวิจัยได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
และการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยงบประมาณกองทุนสนับสนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้มา
จากทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวนร้อยละ 10 (2.1-4-01) 
     มีการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือใช้เป็นกลไก
และหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณในการ
สนั บ สนุ น ก า ร เ ผ ยแ พร่ ผ ล ง านวิ จั ย ขอ ง
มหาวิทยาลัย (2.1-4-02) 
     นักวิจัยสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุน
ได้ตามขั้นตอนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

2.1-4-01  ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย กองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2551 
2.1-4-02  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พ.ศ. 2557 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ก าหนด โดยการ
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนมีการบริหารจัดการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (2.1-4-03) 
     ในปี พ.ศ. 2558 (มกราคม – ธันวาคม 
2558) คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
จ านวนทั้งสิ้น 100,460 บาท (2.1-4-04) สรุป
ได้ดังนี ้
     การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและระดับนานาชาติ มีจ านวน 6 
เรื่อง ได้แก่ 
     1) อาจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง เรื่อง การ
ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพ่ือใช้ใน
กระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจ
โลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ าเภอ
หล่ มสั ก  จั งหวั ด เพชรบู รณ์  และส า ร วจ       
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ในวารสารวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง  ปี ที่  8  ฉบับที่  1  มกร าคม – 
มิถุนายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(ISSN 1906-5337) 
ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 3,000 บาท 
     2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา  เอกผา
ชัยสวัสดิ์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอ
เ มื อ ง  จั ง ห วั ด เ พ ช ร บู ร ณ์  ใ น ว า ร ส า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (ISSN 1905-4165) 
ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 3,000 บาท 
     3) อาจารย์ณัฐรินทร์   ศิริรัตนนันท์ 
เรื่อง สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนเล็ก 
(Lemna*perpusilla) ร่ ว ม กั บ อ า ห า ร เ ม็ ด
ส าเร็จรูปในการเลี้ยงลูกปลานิล ในวารสารวิจัย

2.1-4-03  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ท่ี 1381/2558 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
2.1-4-04  สรุปผลการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย จาก
เงินกองทุนอุดหนุนการ
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปีปฏิทิน 
พ.ศ. 2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เทคโนโลยีการประมง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม 
– มิถุนายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
1  (ISSN*1905-7393) ได้ รั บ เ งิ นสนั บสนุ น
จ านวน 3,000 บาท 
     4) อาจารย์ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์ 
เ รื่ อ ง  ปริ มาณสารอาหาร ในน้ า และการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายเตา ในแหล่งน้ าจังหวัด
เพชรบูรณ์ในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
เกษตรปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 
2558อยู่ ในฐานข้อมูล TCI*กลุ่มที่  1* (ISSN 
0125-8850)ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 3,000 
บาท 
     5) อาจารย์หยาดพิรุณ  ศุภรากรสกุล 
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้
ปลู กมันส าปะหลั ง  ในจั งหวัด เพชรบู รณ์        
ใ น ว า ร ส า ร เ ก ษ ต ร พ ร ะ ว รุ ณ  ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(ISSN 1685-8379) ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 
3,000 บาท 
     6) อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์  เดือนหงาย 
เรื่อง Mitochondrial DNA sequences of 
37 collar-spined echinostomes 
 (Digenea: Echinostomatidae) in 
 Thailand and Lao PDR reveals 
 presence of two species: Echinostoma 
revolutum  and E. miyagawai 
ในวารสาร Infection, Genetics and 
 Evolution 35 (2015) Available online 20 
July*2015 ,*56 -62 อยู่ ในฐานข้ อมู ล  ISI 
(Quartile*2 )  ได้ รั บ เ งิ นสนับสนุ นจ านวน 
30,000 บาท 
     การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของการ
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ จ านวน 11 เรื่อง ได้แก่ 
     1) อาจารย์นฤมล  วันน้อย 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เ รื่ อ ง  เ ค รื่ อ ง ต้ น แบ บ แ ส ด ง ผ ล คุ ณ ภ า พ
ก าลังไฟฟ้าและบันทึกผลอัจฉริยะด้วยระบบ
จัดเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรมแลปวิวส าหรับ        
การจัดการการอนุรักษ์พลังงาน น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 7 "พัฒนางานวิจัย สร้างสรร์
ประเทศไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"วันที่ 
30 - 31 มีนาคม 2558ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จังหวัดนครปฐมได้รับเงินสนับสนุน
จ านวน 5,654 บาท 
     2) อาจารย์นนทชา  ชัยทวิชธานันท์ 
เรื่อง การพัฒนาสวัสดิการส าหรับผู้ประสบ
ปัญหาในบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีส่วน
ร่วม : กรณีศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัว
จั งหวัด เพชรบูรณ์น า เสนอในการประชุม
วิชาการ*มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 
ประจ าปี 2558 "สร้างสรรค์สังคม สู่ประชาคม
อ า เ ซี ย น "วั น ที่ * 12 มิ ถุ น า ย น  2558  
ณ คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยบู รพา บางแสน  ได้ รั บ เ งิ น
สนับสนุนจ านวน 3,924 บาท 
     3) อาจารย์สุปราณี  พิสมัย 
เรื่อง ผลของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้ง
เชื้อราแป้งของมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้ น าเสนอ
ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ "สร้างสรรค์และพัฒนา เพ่ือก้าวหน้า
สู่ประชาคมอาเซียน" ครั้งที่ 2 วันที่ 18 - 19 
มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 4,404 บาท 
     4) อาจารย์ธนภัทร  วรปัสสุ 
เรื่อง ผลของฮอร์โมน 17 เบตาเอสตราไดออล
ต่อการแปลงเพศปลาหมอน าเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9             
"การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : ความ
ห ล า ก ห ล า ย บ น พ้ื น ที่ ช า ย แ ด น " 
วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเทพ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
รัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานีได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 7,002 
บาท 
     5) อาจารย์ ดร. สุวัทนา  สงวนรัตน์ 
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ
จิกซอว์เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รายวิชา 
EDCI201*การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ น าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ค รั้ ง ที่ * 15* วั น ที่ * 23* ก ร ก ฎ า ค ม * 2558             
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,146 บาท 
     6) อาจารย์ ดร. ณัฐตะวัน  ลิ้มประสงค ์
เรื่อง สภาพการบริหารจัดการ ชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จังหวัดเพชรบูรณ์น าเสนอในการประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ ภ า ค เ ห นื อ  ค รั้ ง ที่  15 วั น ที่  23 
กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 2,146 
บาท 
     7) อาจารย์สนธยา  วันชัย 
เรื่อง การใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
ผู้ เ รี ย น เ รื่ อ ง ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์น าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 6 "พัฒนางานวิจัย เพ่ือท้องถิ่น
แล ะชุ ม ชนอย่ า ง ยั่ ง ยื น ”  วั นที่ *23* -*24 
กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี จังหวัดลพบุรี ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 
3,800 บาท 
     8) อาจารย์ยุภา  ค าตะพล เรื่อง แอพพลิเค
ชันแสดงต าแหน่งโรงคัดบรรจุมะม่วงน้ าดอกไม้
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์  น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ *ครั้ งที่  2* "การ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับ
บัณฑิตศึกษา" วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2558  
ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 
6,864 บาท 
     9) อาจารย์ณัฐพล  ชัยทวิชธานันท์ 
เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพ่ือถ่ายทอดความรู้
เรื่อง ไอซีทีในชีวิตประจ าวันส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 น าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 "การจัดการ
ความรู้และการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21" วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 6,246 บาท 
     10) อาจารย์ดวงจันทร์   สีหาราช 
เรื่อง แอพพลิเคชันวิเคราะห์ก าไรจากการปลูก
มะมว่งน้ าดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์                           
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5 "การพัฒนา
งานวิจัย รากฐานส าคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวที
ส า ก ล " วั น ที่ * 17* -* 18* ธั น ว า ค ม  2558  
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับเงินสนับสนุน
จ านวน 6,850 บาท 
     11) อาจารย์ตรีชฎา  อุทัยดา 
เรื่อง การประเมินคุณค่าทางโภชนาการใน
กระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก 
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
น า น า ช า ติ -ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น ที่ ยั่ ง ยื น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 วันที่ 24 – 25 
ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ 
คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น  ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 6,424 บาท 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  5 มีการพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจน
ยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

    มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบู รณ์  โ ดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดีเด่น ดังนี้ 
     1) จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
รุ่นใหม่ ในวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2558 ณ 
ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลอง
สิริ ราชสมบัติ  60 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความ
เข้ า ใ จ ในความส า คัญและกระบวนกา ร
ด าเนินงานวิจัย ส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ โดยมี
นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 36 คน 
ประกอบด้วย  
         - คณะเทคโนโลยีการ เกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 9 คน   
         - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 6 คน   
         - คณะครุศาสตร์ จ านวน 5 คน   
         - คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 4 คน   
         - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 12 คน (2.1-5-01) และได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จัดท าข้อเสนอโครงการ
และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย จ านวน 8 ทุน (2.1-5-02) 
     2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการเขียนบทความวิจัย เพ่ือ
การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2559 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้
และฝึกทักษะปฏิบัติในการเขียนบทความวิจัย
ส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือ
น า เ สนอผลงานวิ ช าการ ระดับช าติ และ
นานาชาติ (2.1-5-03) และมีคณาจารย์จาก
คณะต่างๆ เข้าร่วมดังนี้  

2.1-5-01  สรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่น
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
2.1-5-02  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติทุนวิจัย
สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
งบประมาณเงนิรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
2.1-5-03  รายงาน
สรุปผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการ
เขียนบทความวิจัย เพ่ือ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 2 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     ( 1 )  คณะเทคโนโลยี การ เกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 28 คน 
     (2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 28 คน 
     (3) คณะครุศาสตร์ จ านวน 9 คน 
     (4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 7 คน 
     (5) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 4 คน 
     การประเมินผลส าเร็จของโครงการ นักวิจัย
ได้ผ่านการอบรม จ านวนทั้งสิ้น 76 คน ซึ่งมี
นักวิจัยจ านวน 23 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
30.26 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
การน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย (2.1-5-04) ดังนี้ 
     การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
เ ค รื อ ข่ า ยบัณฑิ ต  มหา วิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
ค รั้ ง ที่  3  วั น ที่  2 2  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 9                   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้แก่ 
     (1) อาจารย์วิไลพร  ปองเพียร เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพการผลิต เชื่อมโยงการตลาด
สินค้า "ข้าวไร่ลืมผัว" ในระบบเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     (2) อาจารย์สุภาพร วิสุงเร เรื่อง การศึกษา
แนวโน้มความต้องการหลักสูตรการแพทย์แผน
ไทยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     (3) อาจารย์นาฏอนงค์  พวงสมบัติ เรื่อง 
การพัฒนาทักษะการพินิจสารของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ3R 
     (4) อาจารย์ณัฐกานต์ พ่ึงกุศล เรื่อง เหตุจูง
ใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     (5) อาจารย์นทีธร นาคพรหม เรื่อง การ
ส ารวจปัญหาการ อ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาชั้นปีที่ 

2.1-5-04  ผลส าเร็จของ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 
ในการเขียนบทความวิจัย 
เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 2 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     (6) อาจารย์ พิชยพิมพ์ ค าเ พียร เรื่อง 
ต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ต าบลศิลา อ าเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
     (7) อาจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงน้ าปลาหวาน 
     (8) อาจารย์พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ เรื่อง 
การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิลต่อ
ระบบภูมิคุ้มกัน 
     (9) อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร เรื่อง การ
จัดการศัตรูมะขามหวานโดยการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     (10) อาจารย์ศิวดล แจ่มจ ารัส เรื่อง ศึกษา
ผลของวัสดุปลูกจากปุ๋ยหมักจากเปลือกฝัก
มะขามต่อคุณภาพของดินพร้อมปลูก 
     (11) อาจารย์สนธยา วันชัย เรื่อง การ
ออกแบบวงจรซีเควนเชียนลอจิกด้วยวิธีขั้นตอน
เชิงวิวัฒนาการ 
     (12) อาจารย์สมคิด ฤทธิ์เนติกุล เรื่อง ชุด
ตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สายเพ่ือแจ้ง
เตือนผ่านระบบเครือข่าย 
     (13) อาจารย์สุภาพร บางใบ เรื่อง สืบสาน
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกลืม : บ้านนางั่ว จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
     (14) อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ เรื่อง 
การพัฒนาชุดกระทุ้งถ่านส าหรับเตาแก๊สซิไฟ
เออร์ 
     (15) อาจารย์สุชิรา นวลก าแหง เรื่อง 
ศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพ่ือ
เป็นต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     (16) อาจารย์เดชา ด้วงมาก เรื่อง แนว
ทางการออกแบบก่อสร้างการระบายน้ า สวน
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตนอก
ฤดูกาล สู่ชุมชนต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     (17) อาจารย์นุชจรี ทัดเศษ เรื่อง ปริมาณ
ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของแตงกวา ในสภาพโรงเรือน 
     การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 7 
ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้แก่ 
     (1) อาจารย์บวรลักษณ์  เงินมา เรื่อง การ
พัฒนาการเรียนรู้ รายวิชา หลักการบัญชี เรื่อง 
การวิ เคราะห์รายการค้า โดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูป 
     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษที่ 1 มีนาคม – 
พฤษภาคม 2559 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
2 (ISSN 1686-4409)  ได้แก่ 
     (1) อาจารย์ชาญชัย  สุขสกุล เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพญาลืม
แกง อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปี 2559 วันที่ 29 
เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ 
      (1) อาจารย์นรัตว์  รัตนวัย เรื่อง การ
พัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากการผลิตมะม่วง
น้ าดอกไม้สีทองของชุมชน ดงมูลเหล็กอ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
      (2) อาจารย์หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ เรื่อง 
การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากแกลบผสม
ฟองน้ ายางธรรมชาติ เ พ่ือการขนส่งมะม่วง
น้ าดอกไม ้
     ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8 วันที่ 30 – 31 
พฤษภาคม 2559  ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ 
     (1) อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว เรื่อง 
ผลการเสริมแคลเซียมบิวทีเรทในอาหารต่อ         
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม 
     การประชุมวิชาการะดับชาติ “นเรศวร
วิจัย” ครั้งที่ 12 วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 
2559 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัย
นเรศวร  ได้แก่ 
     (1) อาจารย์ดวงจันทร์  สีหาราช เรื่อง  
แอนดรอยด์แอปพลิ เคชันจัดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวสถานที่ส าคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     ก า รป ร ะชุ ม วิ ช า ก า ร ะดั บน าน าช าติ 
International Conference on Biological, 
Chemical and Environmental Sciences 
วันที่  14 – 15 สิ งหาคม 2559 ณ Tokyo 
Japan ได้แก่ 
     (1 )  รองศาสตราจารย์  ดร .  เบญจพร       
ศรี สุ ว รมาศ* เ รื่ อง *The*Effect*of*Acute 
Gamma Ray*Irradiation*through*RbcL 
Gene* in*Thai*Sweet*Tamarindus* indica 
L. 
     การประชุมวิชาการะดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 
10 – 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า 
ทวารวดี แกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ได้แก่ 
     (1) อาจารย์สุชิรา  นวลก าแหง เรื่อง การมี
ส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     3) มีการสร้างขวัญและก าลั งใจให้กับ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติของนักวิจัย (2.1-5-05) 
ใน โครงการ พัฒนาศักยภาพนั กวิ จั ยของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการเขียนบทความวิจัย เพ่ือ
การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการมอบ
เกียรติบัตรเพ่ือเชิดชูเกียรตินักวิจัยดังมีรายชื่อ

2.1-5-05  เกียรติบัตร  
ยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ที่มีผลงานการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

70 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ต่อไปนี้ 
     ( 1 )  นั ก วิ จั ย ที่ มี ผ ล ง านกา รน า เ สนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
         - อาจารย์ปรมะ  แก้วพวง 
     (2) นักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
         - อาจารย์อาทิตย์  หู้เต็ม 
     (3) นักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
         - รองศาสตราจารย์  ดร. ธีระภัทรา    
เอกผาชัยสวัสดิ์ 
         - อาจารย์ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์ 
         - อาจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
     ( 4 )  นั ก วิ จั ย ที่ มี ผ ล ง านกา รน า เ สนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและได้เข้าร่วมอบรม
โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการเขียนบทความวิจัย เพ่ือ
การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 2 
         - ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์  ดร .  ศศิ ธ ร    
แท่นทอง 
         - อาจารย์ ดร. ณัฐตะวัน  ลิ้มประสงค์ 
         - อาจารย์ ดร. สุวัทนา  สงวนรัตน์ 
         - อาจารย์กนิฐา  แสงกระจ่าง 
         - อาจารย์ดวงจันทร์  สีหาราช 
         - อาจารย์นนทชา  ชัยทวิชธานันท์ 
         - อาจารย์นฤมล  วันน้อย 
         - อาจารย์น้ าฝน  เบ้าทองค า 
         - อาจารย์พิสิษฐิกุล  แก้วงาม 
         - อาจารย์ภาราดา  ชัยนิคม 
         - อาจารย์สนธยา  วันชัย 
         - ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  ส าราญ    
ท้าวเงิน 
         - อาจารย์เครือวัลย์  อินทรสุข 
         - อาจารย์มนัสนันท์  ปิ่นพิทักษ์ 
         - อาจารย์พัชยา  เลือดชัยพฤกษ์ 
         - อาจารย์สพลเชษฐ์  ประชุมชัย 
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         - อาจารย์ สิบโท ดร. พิศุทธิ์  บัวเปรม 
         - อาจารย์หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ 
         - อาจารย์สุวิมล  เทียกทุม 
         - อาจารย์สุชิรา   นวลก าแหง 
         - อาจารย์ศิริวรรณ  พลเศษ 
         - อาจารย์ตรีชฎา  อุทัยดา 
         - อาจารย์เขมปริต  ขุนราชเสนา 
         - อาจารย์เอ็ม  สายค าหน่อ 
         - อาจารย์นภาลัย  บุญทิม 
     ( 5 )  นั ก วิ จั ย ที่ มี ผ ล ง านกา รน า เ สนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติแต่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม
โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการเขียนบทความวิจัย เพ่ือ
การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 2 โดยการมอบเกียรติบัตรเพ่ือเชิดชู
เกียรตินักวิจัย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
         - รองศาสตราจารย์  ดร .  พวงผกา     
แก้วกรม 
         - รองศาตราจารย์สุวิทย์  วรรณศรี 
         - อาจารย์ ดร. กาญจน์   คุ้มทรัพย์ 
         - อาจารย์ ดร. ไพศาล  สุธีบรรเจิด 
         - อาจารย์ณัฐพล  ชัยทวิชธานันท์ 
         - อาจารย์ธนภัทร  วรปัสสุ 
         - อาจารย์ปัญญา  เทียนนาวา 
         - อาจารย์ยุภา  ค าตะพล 
         - อาจารย์วิทยา  หนูช่างสิงห์ 
         - อาจารย์สุปราณี  พิสมัย 
         - อาจารย์หยาดพิรุณ  ศุภรากรสกุล 
         - อาจารย์อัคกะบัทคาน  ปานทาน 
         - อาจารย์อาทิตยา  ขาวพราย 

  6 มีระบบและกลไก
เพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการ

    มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบู รณ์  โ ดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีระบบและกลไกเพ่ือ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ โดย     
   1) มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 
2554 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
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ตามระบบที่
ก าหนด 

รักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักศึกษา และ
คณะในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย 
หรือท าธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัย โดยเป็น
หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
(2.1-6-01) 
   2) มีระบบคุ้มครองของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (2.1-6-02) 
   3) มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2557 ในข้อ 13 เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือ
น าไปสู่การด าเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฯลฯ 
(2.1-6-03)     
   ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ พช ร บู ร ณ์ โ ด ย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการคุ้มครอง
สิทธิ์ตามระบบ ดังนี้  
   (1) ด าเนินการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือท าหน้าที่
วางแนวทางขั้นตอนการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ (2.1-6-04) 
    (2) คณะกรรมการได้ก าหนดขั้นตอนการ
ขอรับบริการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือ
ให้บริการแก่ผู้วิจัย ผู้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงาน
ที่มีความประสงค์ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา (2.1-6-05) ได้มี นักศึกษา และอาจารย์ 
ขอรับบริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
2 ราย แยกตามประเภท ได้แก่     
       -  การขอจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
เครื่องหมายการค้า จากงานสร้างสรรค์ ได้แก่ 
นายมงคล  เบ้าทอง 
       -  การขอจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
อนุสิทธิบัตร จากงานวิจัย ได้แก่ อาจารย์ ว่าที่
ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ (2.1-6-06 ถึง 2.1-
7-10) 

2.1-6-01 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย การ
จัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ. 2554 
2.1-6-02 Flow chart 
ระบบการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 
2.1-6-03 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พ.ศ. 2557 
2.1-6-04 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 1821/2558 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1-6-05 Flow chat 
ขั้นตอนการขอรับบริการ
ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1-6-06 ใบขอรับบริการ
จดทรัพย์สินทางปัญญา 
ของ นายมงคล เบ้าทอง 
และอาจารย์   ว่าที่ร้อยตรี 
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 
2.1-6-07 แบบฟอร์ม
ขอรับบริการจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทสป.01 
2.1-6-08 แบบฟอร์ม
เปิดเผยการประดิษฐ์และ
แสดงความจ านงให้จด
ทะเบียนสิทธิบัตร/อนุ
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  (3)*สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการ
ขอรับการคุ้มครองสิทธิ์ ได้แก่ 
     -  จัดโครงการให้ความรู้ด้านการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือสร้างความตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการขอจดทรัพย์สิน
ท า ง ปั ญ ญ า ใ ห้ แ ก่  อ า จ า ร ย์  นั ก ศึ ก ษ า           
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 
29 มีนาคม 2559   ณ ห้องประชุมราชภัฏ   
กสิ การ  คณะเทคโนโลยี การ เกษตรและ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม โดยมีผู้ เข้ าร่ วม
โครงการจ านวน 53 คน มีความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.66 อยู่ในระดับมาก (2.1-6-11) 
     - ด า เนินการขอยกเว้นการ เรี ยก เก็บ
ค่าธรรมเนียมส าหรับการขอรับสิทธิบัตร    
หรืออนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินปัญญา และ
ผลงานที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์ทางปัญญาใน
นามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์       
จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ในการยื่นขอ
จ ด สิ ท ธิ บั ต ร  ห รื อ อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร  แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร (2.1-6-12) 
   (4) ด าเนินการขอรับการคุ้มครองสิทธิ์ ดังนี้ 
     - ป ระชุ มคณะกรรมการการจั ดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพิจารณาผลงานที่ยื่น
ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ครั้ งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558  (2.1-
6-13) 
     - ป ระชุ มคณะกรรมการการจั ดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 
23 พฤษภาคม 2559 เ พ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
และพิจารณาผลงานที่ยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย    
ศรีสวัสดิ์  ได้ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คณะกรรมการ ฯ มีมติ
ให้ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ ได้
ด าเนินการโอนสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัย

สิทธิบัตร ทสป.02 
2.1-6-9  แบบฟอร์ม
หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
ขอรับสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร 
2.1-6-10  เล่มคู่มือการ
ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 
พ.ศ. 2558  
2.1-06-11 บันทึก
ข้อความ เลขท่ีส่ง 89/59 
เรื่อง ขออนุมัติและด าเนิน
โครงการพฒันาระบบ
บริหารงานวิจัย และ
จดหมายข่าวอินทนิล ปีที่ 
6 ฉบับที่ 22 ประจ าวันพุธ
ที่ 30 มีนาคม 2559 
2.1-6-12 หนังสือ ที่ พณ 
0702/560 เรื่อง การ
ขอรับการยกเว้นเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมส าหรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
2.1-6-13 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา ครั้งที่ 1/2558 
2.1-6-14 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา ครั้งที่ 2/2559 
2.1-6-15 หนังสือ ที่ พณ 
0706/1653-004188 
เรื่อง การจดทะเบียนการ
โอนสิทธิตามอนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250 (เลขท่ีค าขอ 
1303000092) 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ราชภั ฏ เพชรบู รณ์  เ พ่ื อมหาวิทยาลั ย  ฯ 
ด าเนินการขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรในนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (2.1-6-14)   
   (5)*ด าเนินการรวบรวมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ ได้ยื่นจดทะเบียนการโอนสิทธิ ถึง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2.1-6-15) 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

2.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

2.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2) 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการค านวณ 
 
 คะแนนที่ได้ =    
 

 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ
ประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วย
งานวิจัยในสถาบัน 

 

ล าดับ คณะ 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค ์

จ านวน
อาจารย์

ประจ าทัง้หมด
และนักวิจัย 
(ไม่นบัผู้ลา

ศึกษา 
ต่อเต็มเวลา) 

จ านวนเงิน
เฉลี่ยต่อคน 

(บาท) 
คะแนน 

ภายใน ภายนอก รวม 

1 เทคโนโลยีการเกษตร 6,491,900 350,000 6,491,900 60 114,031.67 5 

2 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี 6,358,340 690,000 7,048,340 58 121,523.10 5 

3 ครุศาสตร์ 1,485,700 - 1,485,700 47.5 31,277 5 

4 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

3,139,000 - 3,139,000 86.5 36,289.02 5 

5 วิทยาการจัดการ 1,887,700 2,137,948 4,025,648 59 68,231.32 5 

คะแนนที่ได ้ 5 

 
 
คะแนนที่ได้ =  
 

คะแนนที่ได้ =    5 
 

 
ผลรวมของผลการประเมนิเง ินสน ับสน ุนงานวิจยัของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  

จ านวนคณะและหนว่ยงานวิจยัทั้งหมดของสถาบัน  

(5+5+5+5+5) = 25 
        5              5 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
2.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
2.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร/หลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  
2.2-1-01 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
2.2-1-02 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
2.2-1-03 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
2.2-1-04 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยทุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2.2-1-05 สัญญารับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3    ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สกอ. 2.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนด
ไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนด
ไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนด
ไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 

คะแนนที่ได้ =   

 
ผลการด าเนินงาน : 

ในรอบปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 131 เรื่อง  สรุปได้ดงันี้ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

ล าดับ คณะ 
จ านวนงาน
สร้างสรรค์  

จ านวนงานวิจัย(ค่าน้ าหนัก) รวม 
(เรื่อง) 

รวมค่า
น้ าหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1 คณะครุศาสตร์ 2 6 0 2 2 0 12 6.00 
2 คณะวิทยาการจัดการ 0 5 1 1 0 0 7 2.00 
3 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
4 28 2 3 6 1 44 15.80 

4 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

0 36 2 0 4 4 46 15.20 

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

0 16 1 0 3 1 21 7.00 

มหาวิทยาลัย 4 91 6 6 15 8 130 46 
 

 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  

จาํนวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบน ัน  
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สรุปผลการด าเนินงาน 

ล าดับ คณะ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ
ผลงาน 

คะแนน บทความ
วิจัย 

งาน
สร้างสรรค์ 

รวม 

1 คณะครุศาสตร์ 4.00 2.00 6.00 47.5 12.63 3.16 
2 คณะวิทยาการจัดการ 2.00 0.00 2.00 60 3.33 0.83 
3 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
14.00 1.80 15.80 86.5 18.26 4.57 

4 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

15.20 0.00 15.20 65 23.38 3.90 

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

7.00 0.00 7.00 62 11.29 1.88 

มหาวิทยาลัย 44.20 1.80 46.00 321 68.89 14.34 
ค่าเฉลี่ยรวม 2.87 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คณะครุศาสตร์ 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 

2.3-0-02 การศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของ
ครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ ์

อาจารย์อาทิตยา  ขาวพราย การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น"วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-03 การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่ง
จากถ่านไม้มะขามผสมถ่านซังข้าวโพด 

อาจารยส์ุปราณ ี พิสมัย การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ* "ราชภฏัวิจัย  
ครั้งท่ี 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่
อาเซียนวันท่ี 20 - 22 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

Proceeding 0.20 

2.3-0-04 การเปรยีบเทียบความพร้อมในการจัด
การศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสงักัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

อาจารย์อาทิตยา   ขาวพราย การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ*"ราชภัฏวิจัย  
ครั้งท่ี 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวตักรรม
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่
อาเซียน 
วันท่ี 20 - 22 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

Proceeding 0.20 

2.3-0-05 ผลของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้ง
เชื้อราแป้งของมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม ้

อาจารยส์ุปราณ ี พิสมัย การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิ"สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้า
สู่ประชาคมอาเซียน" ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 18 - 19 มิถุนายน 2558 
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อ าเภอเมอืง จังหวัด
นครราชสมีา 

Proceeding 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-06 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบจิกซอว์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ รายวิชา EDCI201 การออกแบบ
การจัดการเรยีนรู ้

อาจารย์ ดร. สุวัทนา  สงวนรัตน ์ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 15 
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

Proceeding 0.20 

2.3-0-07 การพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาการประเมิน
ความพร้อมในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อพร้อมรบัการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

อาจารย์ ดร. กานต ์ อัมพานนท์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน          
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งท่ี 5 
วันท่ี 24 - 25 ธันวาคม 2558 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนช่ัน เซน
เตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

Proceeding 0.20 

2.3-0-08 การวิเคราะห์จ าแนกปจัจัยที่มีอิทธพิลต่อ
ผลการเรยีนสูงและต่ าของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัต ิ คณู
แก้ว 

วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร 
ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-09 ศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตย ์ด้านใฝ่หาความรู้ดา้นความมี
ระเบียบวินยั ส าหรับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

อาจารย์ ดร. กมลฉตัร  กล่อมอิ่ม วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร 
ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 
อยูใ่นฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-10 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบจิกซอว์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ รายวิชา EDCI201 การออกแบบ
การจัดการเรยีนรู ้

อาจารย์ ดร. สุวัทนา  สงวนรัตน ์ วารสารวิชาการเครือข่ายบณัฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ  
ปีท่ี 5 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2558 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

Journal 0.80 

2.3-0-11 สภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษา

อาจารย์ ดร. ณัฐตะวัน  ลิ้มประสงค์ วารสารวิชาการเครือข่ายบณัฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ  

Journal 0.80 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
ขนาดเล็กสังกัดส านักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ ์

ปีท่ี 5 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2558 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

2.3-0-12 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ท่ี 
2161/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและให้ได้รับ
เงินเดือนต าแหน่งมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2551 

รองศาสตราจารย ์ดร. สรวงพร  กุศล
ส่ง 

สั่ง ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ค าสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ ์ 
ที่ 2161/2558 

1.00 

2.3-0-13 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ท่ี 
216/2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลยัให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
และให้ได้รับเงินเดือนต าแหน่งตามข้อ 14 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วยพนักงานมหาวทิยาลัย 
พ.ศ. 2556 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์  อมัพา
นนท์ 

สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ค าสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ ์ 

ที่ 216/2559 

1.00 

 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-14 ลวดลายผ้าทอพื้นบ้านใน ต าบลบา้นติ้ว 

อ าเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ ์
อาจารย์นภาลัย  บุญทิม การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น" 
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-15 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจยัเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 

อาจารย์เอ็ม   สายค าหน่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น" 

Proceeding 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-16 พัฒนาการท่องเที่ยวชมกล้วยไม้ปา่ในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาค้อแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านเล่ากี ่อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

อาจารย์วรภพ    บุญประกอบ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น"วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-17 การพัฒนาศักยภาพทางการตลาด 
ผลิตภณัฑ์จากเศษผ้า และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพตัด
เย็บบ้านน้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์

อาจารย์ปณุฑริกา   สคุนธสิงห ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วทิยาการ
จัดการวิชาการ 2015” วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 
วันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ โรงแรมดิเอม็เพรส ถนนช้างคลาน  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

Proceeding 0.20 

2.3-0-18 การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถุพุทธในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ ์

อาจารย์เอกชัย  แสงโสดา การประชุมวิชาการระดับชาติ “วทิยาการ
จัดการวิชาการ 2015” วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 
วันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ โรงแรมดิเอม็เพรส ถนนช้างคลาน 
 อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม ่

Proceeding 0.20 

2.3-0-19 The Factors influencing success of 
Local Taxtile Business in Thailand : 
Review and Research Agenda 

อาจารย์ปิยะวัน   เพชรหม ี The 5th Business, Economics and 
Communications International 
Conference 2015 
วันท่ี 17 – 18 สิงหาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Proceeding 0.40 

2.3-0-20 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเทีย่ว 

อาจารย์ ดร. เจน  จันทรสุภาเสน วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 พฤศจิกายน 2557  
– เมษายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
ผลงานทางวิชาการ 

2.3-0-21 การพัฒนาสวัสดิการส าหรับผู้ประสบ
ปัญหาในบ้านพักเด็กและครอบครวัอย่าง
มีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบา้นพักเดก็และ
ครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์นนทชา   ชัยทวิชธานันท์ การประชุมวิชาการ มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี 2558 "สรา้งสรรค์
สังคมสู่ประชาคมอาเซียน" 
วันท่ี 12 มิถุนายน 2558  
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา บางแสน 

Proceeding 0.20 

2.3-0-22 การกล่อมเกลาทางการเมือง และ
ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธปิไตย
ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

อาจารย์ชโลบล  ชัยนิคม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-23 ศึกษาประวัติและความเลื่อมใสศรทัธา
ของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อ
หลวงพ่อทบ : กรณีศึกษา ต าบลวงัชมภู 
อ าเภอเมือง และต าบลชนแดน อ าเภอ
ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์จันทร์พมิพ์  มีเปี่ยม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-24 ประเพณีบุญผะเหวด : กรณีศึกษา
ประเพณีบุญผะเหวด ชาวไทย-หล่ม 
อ าเภอหลม่สักและอ าเภอหลม่เก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์กมล  บุญเขต การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-25 ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ต่อการเรียนรูภ้าษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

อาจารยส์พลเชษฐ์  ประชุมชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์
 

Proceeding 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-26 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเรจ็ใน

การศึกษากฎหมายของนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตรส์ู่การประกอบ
วิชาชีพกฎหมาย 

อาจารย์เครือวัลย ์ อินทรสุข การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-27 การประยุกต์ทฤษฎีภาวะผู้น าของมาคิ
อาแวลลีเพื่อวิเคราะหค์ุณลักษณะของ
ผู้น าทางการเมืองไทย 

อาจารย์พิสิษฐิกลุ   แก้วงาม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพือ่
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-28 การบริหารจัดการเขตแดนระหว่างไทย-
พม่า : กรณีศึกษาบริเวณแม่น้ าสาย และ
แม่น้ ารวก จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์พัชยา  เลือดชัยพฤกษ ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-29 การพัฒนาสังคมแห่งความหลากหลาย
ทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัด
เพชรบูรณส์ู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส าราญ  
ท้าวเงิน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-30 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจาก
โครงการรับจ าน าข้าวของชาวนา ต าบล
ดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์

อาจารย์กิตยิวด ี สีดา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-31 การปรับตัวในการเรยีนใน
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ หมู่เรยีน 5611020231 และ 
5611020232 ในรายวิชากฎหมาย
ลักษณะนติิกรรมและสญัญา 

อาจารย์มนสันันท์   ปิ่นพิทักษ ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น"วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-32 วิเคราะหป์ัญหาและสาเหตุที่ท าใหเ้กิด

การออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีผิดพลาด
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อาจารย์จรีพรรณ  พรหมประเสรฐิ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น"วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-33 การท างานเป็นทีมของโรงเรียนปรยิัติ
สามัญในจังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์วิฑรูย ์ วีรศิลป ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-34 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเช่ือทางการเมือง
ของคนไทย : ศึกษากรณีจังหวัดพจิิตร 

อาจารย์ ดร. อภิไท  สอนทอง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-35 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการมี
ส่วนร่วมในการให้บริการขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลสวี อ าเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

อาจารย์ ดร. อภิไท  สอนทอง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 
 

0.20 

2.3-0-36 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ า
ก้อ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบรูณ ์

อาจารย์ ดร. อภิไท  สอนทอง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 
 

0.20 

2.3-0-37 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาง่ัว 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ ์

อาจารย์ ดร. อภิไท  สอนทอง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 
 

0.20 

2.3-0-38 ทัศนคติของประชาชนต่อการบรหิารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนายม อ าเภอเมอืง 

อาจารย์ ดร. อภิไท  สอนทอง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 

Proceeding 
 

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
จังหวัดเพชรบูรณ ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-39 ความคิดเห็นของประชาชนทางการเมือง
ต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะระดับ
ท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ้งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ ์

อาจารย์ ดร. สุวัฒน์  อินทรประไพ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 
 

0.20 

2.3-0-40 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังโบสถ์ อ าเภอหนอง
ไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์ ดร. สุวัฒน์  อินทรประไพ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-41 นโยบายการป้องกันอาชญากรรมแบบมี
ส่วนร่วมของสถานตี ารวจภูธรเมือง
เพชรบูรณ ์

อาจารย์ ดร. สุวัฒน์  อินทรประไพ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-42 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการใช้
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
แคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

อาจารย์ ดร. สุวัฒน์  อินทรประไพ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 
 

0.20 

2.3-0-43 ภาวะผู้น า ทัศนคติต่องานการมีส่วนร่วม 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีอง
เจ้าหน้าท่ีองค์การเรือนจ าจังหวัด
เพชรบูรณ ์

อาจารย์ ดร. สุวัฒน์  อินทรประไพ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งที่ 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-44 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภัย
พิบัติทางธรรมชาติจากการมสี่วนรว่ม
ของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์กนิฐา   แสงกระจ่าง การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ"ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 
3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวตักรรม

Proceeding 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกล
สู่อาเซียน วันท่ี 20 - 22 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2.3-0-45 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้
แท็บเล็ต 

อาจารย์กนิฐา   แสงกระจ่าง การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ"ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 
3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวตักรรม
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกล
สู่อาเซียน วันท่ี 20 - 22 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

Proceeding 0.20 

2.3-0-46 ความร่วมมือของอาเซียนด้านการจัดการ
ภัยธรรมชาติ : พัฒนาการและความท้า
ทาย 

อาจารย์ภาราดา   ชัยนิคม งานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 
วันท่ี 5 - 6 พฤศจิกายน 2558 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

Proceeding 0.20 

2.3-0-47 จินตกรรมสงครามและการสรา้งชาติ : 
กรณีศึกษาภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์
การเมืองเรื่องไทยรบพม่า 
 

อาจารย์พิสิษฐิกลุ   แก้วงาม งานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 
วันท่ี 5- 6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุร ี

Proceeding 0.20 

2.3-0-48 ทัศนคติผู้ฟังเทศน์มหาชาติ กรณีศกึษา 
วัดในเขตอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จงัหวัด
เพชรบูรณ ์

อาจารย์วิฑรูย์  วีรศิลป ์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   
วิสาขบูชาโลก 2558 วันท่ี 29 พฤษภาคม 
2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

Proceeding 0.20 

2.3-0-49 The Conservation and 
Preservation of Information 
Resources in Rajabhat University 
Libraries : A Preliminary Study 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ 
วรรณา 

The 1st ICHS 2015 International 
Conference on Humanities and Social 
Sciences “Learning in the 21st 
Century : Perspectives in the 

Proceeding 0.40 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
Humanities and Social Sciences” 
วันท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2.3-0-50 Hidden The Face of Thai-
Democracy 

อาจารย์ ดร. อภิไท  สอนทอง The 1th MCU International Academic 
Conference (MIAC) “Buddhism and 
World Crisis” วันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร์าชวิทยาลัย 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

Proceeding 0.40 

2.3-0-51 การใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์บันเทิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบ
กาญจน ์ วิเศษรัมย ์

วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร 
ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-52 การให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขกับคณุภาพชีวิตด้านสขุภาพ
ของประชาชน เทศบาลต าบลปราสาท
ทอง อ าเภอบางปะอิน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

อาจารย์ ดร. สุชินชยัยต์  เพ็ชรนลิ วารสารจันทรเกษมสาร 
ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 41 กรกฎาคม – ธันวาคม 
2558 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-53 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด
เพชรบูรณ ์

อาจารย์จุฬา เจริญวงศ ์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
ปีท่ี 10 ฉบับพิเศษ 1 มีนาคม – พฤษภาคม 
2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

Journal 0.60 

2.3-0-54 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
เขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

รองศาสตราจารย์ ดร.       ธีระภทั
รา  เอกผาชัยสวสัดิ ์

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

Journal 0.80 

2.3-0-55 แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน : กรณศีึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์ชญาณ์นันท์  ณัชภัคปฐมภพ วารสารการจดัการสมัยใหม่  
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 
2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 
 

Journal 0.80 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-56 อ านาจผลประโยชน์ทางการเมืองกับการ

วิเคราะห์ก าหนดนโยบายสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
เพชรบูรณ ์

อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ   บุ้งจันทร ์ วารสารวิชาการเครือข่ายบณัฑิตศกึษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ  
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 9 (พิเศษ) ปี พ.ศ. 2558 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

Journal 0.80 

2.3-0-57 การพัฒนาทางการเมืองกับการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแย้งทางการเมืองใน
สังคมไทย (พ.ศ.2549 – 2556) 

อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ   บุ้งจันทร ์ วารสารวิชาการเครือข่ายบณัฑิตศกึษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 9 (พิเศษ) ปี พ.ศ. 2558 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

Journal 0.80 

2.3-0-58 ความขัดแย้งในระบบราชการระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ   บุ้งจันทร ์ วารสารวิชาการเครือข่ายบณัฑิตศกึษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ  
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 9 (พิเศษ) ปี พ.ศ. 2558 
อยู่ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

Journal 0.80 

2.3-0-59 นโยบายรัฐกับการจดัสวสัดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพิษณโุลก 

อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ   บุ้งจันทร ์ วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 ปี พ.ศ. 2558 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

Journal 0.80 

2.3-0-60 Evaluation of the “Grow 
Everything to Eat and Eat 
Everything to Cultivate” Project : A 
Case in Subsamortod          Sub-
District, Bung Samphan District, 
Phetchabun Province, Thailand 

อาจารย์ ดร. สมบตัิ   บุญเลี้ยง   
อาจารย์ ดร. สุชินชยันต์ เพ็ชรนลิ  
อาจารย์ชญาณ์นันท์  
ณัชภัคปฐมภพ 

Asian Social Science, Vol.11 No.2; 2015 
p.52-58 
 

Journal 1.00 

ผลงานสร้างสรรค ์
2.3-0-61 งานสร้างสรรคไ์ดร้ับรางวัลเหรียญ

ทองแดง โครงการศิลปินแห่งชาตสิัญจร 
2559 
 

อาจารย์อภิชาติ   งามรุ่งโรจน ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ภาพถ่าย 
การรับรางวัล 

0.40 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-62 งานสร้างสรรคไ์ดร้ับรางวัลเหรียญ

ทองแดง โครงการศิลปินแห่งชาตสิัญจร 
2559 

อาจารย์ฤทัยทิพย์   รัตนพันธ ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ภาพถ่าย 
การรับรางวัล 

0.40 

2.3-0-63 งานสร้างสรรคไ์ดร้ับรางวัลชมเชย 
โครงการศลิปินแห่งชาตสิัญจร 2559 

อาจารย์ทรงเกียรติ   บัวลอย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ภาพถ่าย 
การรับรางวัล 

0.40 

2.3-0-64 การแสดงนิทรรศการของสามคมศลิปิน
ทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 8 

อาจารย์ทรงเกียรติ   บัวลอย วันท่ี 2 – 27 ตุลาคม 2558 
ณ หอศิลปส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

ภาพถ่ายท่ีไดร้ับ
การเผยแพร ่

0.60 

 
 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 

2.3-0-65 เว็บไซตม์หาวิทยาลัยราชภัฏกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน 

อาจารย ์ดร. ไพศาล  สุธีบรรเจดิ การประชุมวิชาการ พะเยาวิจยั ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 29 - 30 มกราคม 2558 
ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 

Proceeding 0.20 

2.3-0-66 การวิเคราะห์คณุค่าทางโภชนาการของ
ผลิตภณัฑ์ไอศกรีมลูกหม่อน 

อาจารย์ตรีชฎา  อุทัยดา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-67 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
อริยสัจสี่ร่วมกบัสื่อ Social Media ที่มีผล
ต่อสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

อาจารย์เขมปริต   ขุนราชเสนา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์
 

Proceeding 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-68 การประยุกต์ใช้การตรึงเซลล์โพรไบ 

โอติกด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลช่ันใน
ผลิตภณัฑ์น้ าเสาวรส 

อาจารย์กานต ์ แย้มพงษ ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-69 การใช้ BMWP และ ASPT กลุ่มสตัว์ไม่มี
กระดูกสันหลังเพื่อตรวจตดิตามคณุภาพ
น้ าในสวนรุกชาติหนองนาร ี

อาจารย์ ดร. กาญจน์  คุ้มทรัพย ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 
 

0.20 

2.3-0-70 การประยุกต์ใช้วิธีนิเวศวิศวกรรมในการ
จัดการศตัรูข้าว 

อาจารย์ ดร. กาญจน์  คุ้มทรัพย ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 
 

0.20 

2.3-0-71 การประเมินคณุภาพน้ าในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โดยใช้กลุม่แมลง
น้ า 

อาจารย์ ดร. กาญจน์  คุ้มทรัพย ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 
 

0.20 

2.3-0-72 ความหลากหลายชนิดและความชุกชุมของ
ผีเสื้อกลางวันในเขตน้ าตกธารทิพย์ อ าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์ ดร. กาญจน์  คุ้มทรัพย ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจยัเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 
 

0.20 

2.3-0-73 การใช้แมลงน้ าเป็นดัชนีชีวภาพบ่งช้ี
คุณภาพน้ า ในน้ าตกธารทิพย์ อ าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์ ดร. กาญจน์  คุ้มทรัพย ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 
 

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-74 ผลของ BA และ NAA ต่อการเจรญิเติบโต

และการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้
ไอยเรศ (Rhynchostylis retusa L. 
Blume) ในสภาพปลอดเชื้อ 

อาจารยส์ุรเชษฐ  เอี่ยมส าอาง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 
 

0.20 

2.3-0-75 การใช้สื่อมัลติมีเดียในการเพิม่ศักยภาพ
การเรยีนการสอน เรื่อง การแกร่และพระ
บวนการออสโมซิสในสิ่งมีชีวิต 

อาจารยส์ุรเชษฐ  เอี่ยมส าอาง การประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์ 

Proceeding 0.20 

2.3-0-76 เปรียบเทยีบประสิทธิภาพของสมนุไพร
ท้องถิ่นและเชื้อราไตรโคเดอรม์าตอ่การ
ยับยั้งเช้ือ Colletotrichum 
gloeosporioides ในมะม่วงน้ าดอกไม ้

อาจารย์ธนาวรรณ   สุขเกษม การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
ครั้งท่ี 1 “ท้องถิ่นภิวัฒน์ ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น  
ในศตวรรษที่ 21” 

Proceeding 0.20 

2.3-0-77 การศึกษาพลาสติกไซเซอร์ต่อการขึ้นรูป
แผ่นฟิล์มบริโภคได้จากเปลือกข้าวโพด 

อาจารย์ธนาวรรณ   สุขเกษม การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
ครั้งท่ี 1 “ท้องถิ่นภิวัฒน์ ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น  
ในศตวรรษที่ 21” 

Proceeding 0.20 

2.3-0-78 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดการภัยพบิัติทาง
ธรรมชาต ิเพื่อการพึ่งพาตนเองของวิถีชีวิต
ชุมชน 

อาจารย์อัคกะบัทคาน  ปาทาน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
"ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 3" สหวิทยาการ งานวิจัย 
และนวัตกรรมอดุมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 
วันท่ี 20 - 22 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

Proceeding 0.20 

2.3-0-79 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภัย
พิบัติทางธรรมชาติจากการมสี่วนรว่มของ

อาจารย์อัคกะบัทคาน  ปาทาน การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ"ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 

Proceeding 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ ์ 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวตักรรม

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกล
สู่อาเซียน วันท่ี 20 - 22 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2.3-0-80 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้
แท็บเล็ต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พณณา  
ตั้งวรรณวิทย์ 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ"ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 
3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวตักรรม
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกล
สู่อาเซียน วันท่ี 20 - 22 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

Proceeding 0.20 

2.3-0-81 แอพพลิเคชันความรูเ้รื่องมะม่วงน้ าดอกไม้
บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด ์

อาจารย์ฐณิาภณัฑ์   นิธิยุวิทย ์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 
6 วันท่ี 26 มิถุนายน 2558  
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

Proceeding 0.20 

2.3-0-82 การวิเคราะหล์ าดับนิวคลีโอไทด์มะขาม 10 
พันธุ์ปลูกด้วยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์
และการใช้ยีน rbcl 

อาจารยส์ุรเชษฐ   เอี่ยมส าอาง การประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาต ิครั้งท่ี 1 วันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-83 การพัฒนาศักยภาพการผลิต เช่ือมโยง
การตลาดสินค้า "ข้าวไรล่ืมผัว" ในระบบ
เกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิจังหวัด
เพชรบูรณ ์

อาจารย์วิไลพร   ปองเพียร การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3 “งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น” วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-84 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์ของชุมชนจากพืชสมุนไพรและ
เห็ดในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าคลองล ากง อ าเภอ

รองศาสตราจารย์สุวิทย ์ วรรณศร ี การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” 

Proceeding 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบรูณ ์ วันท่ี 3 – 4 กันยายน 2558  

ณ โรงแรมเดอะรอยลัริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพฯ 
2.3-0-85 ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

นิเวศเกษตรทีสู่ง กรณีศึกษา ชุมชน ต าบล
เขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย ์ดร. กาญจน ์ คุ้มทรัพย ์ การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” วันท่ี 3 – 4 กันยายน 2558  ณ 
โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  จังหวัดกรุงเทพฯ 

Proceeding 0.20 

2.3-0-86 การเตรียมและวิเคราะห์ค่าการดูดซับของ
ถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดโดยวิธกีาร
กระตุ้นทางเคม ี

อาจารย์รจุิรา  คุ้มทรัพย ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” วันท่ี 3 – 4 กันยายน 2558  
ณ โรงแรมเดอะรอยลัริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพฯ 

Proceeding 0.20 

2.3-0-87 แอพพลิเคชันแสดงต าแหน่งโรงคัดบรรจุ
มะม่วงน้ าดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอน
ดรอยด ์

อาจารย์ฐณิาภณัฑ์   นิธิยุวิทย ์ การประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิครั้งท่ี 2 
"การเช่ือมโยงและบูรณาการระหวา่งศาสตร์
ระดับบณัฑติศึกษา" วันท่ี 24 - 25 ตุลาคม 
2558 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

Proceeding 0.20 

2.3-0-88 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิเพื่อพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยว เชือ่มโยงกับ
เทศกาลงานกาชาดมะขามหวานของ
จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์ธนาวรรณ  พิณะเวศน ์ การประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 
2558 "การเช่ือมโยงและบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ระดับบณัฑิตศึกษา" วันท่ี 24 - 25 
ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา 

Proceeding 0.20 

2.3-0-89 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพโมเดลการ
จ าแนกและการเลือกคุณลักษณะส าคัญ
ส าหรับคุณภาพการขายผลติภณัฑท์าง
โทรศัพท ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พณณา  
ตั้งวรรณวิทย์ 

การประชุมวิชาการระดับประเทศ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่7 
วันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2558 
ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม ่

Proceeding 0.20 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

95 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-90 การเปรยีบเทียบปริมาณสารอาหารจากปุ๋ย

อินทรีย์ชีวภาพจากแหนแดงท่ีใช้มูลไก ่มูล
สุกร และมลูโค 

อาจารยส์ุรางค์รตัน ์ พันแสง การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
13 วันท่ี 2 - 3 พฤศจิกายน 2558 
ณ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยันเรศวร 

Proceeding 0.20 

2.3-0-91 การตรวจสอบเพื่อระบุข้าวพันธุ์ปลูก
พื้นเมืองเพชรบูรณโ์ดยใช้ล าดับนิวคลีโอ
ไทด์ของยีน rbcl 

รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร 
ศรีสุวรมาศ 

การประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศ
ศาสตร์และชีววิทยาเชิงระบบ 
วันท่ี 10 – 11 พฤศจิกายน 2558 
ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

Proceeding 0.20 

2.3-0-92 แอพพลิเคชันวิเคราะห์ก าไรจากการปลูก
มะม่วงน้ าดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอน
ดรอยด ์

อาจารย์ฐณิาภณัฑ์    นิธิยุวิทย ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภเูก็ต ครั้งท่ี 5 "การพัฒนางานวิจัย 
รากฐานส าคญัของไทย ก้าวไกลสูเ่วทีสากล"  
วันท่ี 17 - 18 ธันวาคม 2558  ณ ศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภเูก็ต 

Proceeding 0.20 

2.3-0-93 การประเมินคณุค่าทางโภชนาการใน
กระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลมืแกง
งอก 

อาจารย์ตรีชฎา  อุทัยดา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งท่ี 5 
วันท่ี 24 – 25 ธันวาคม 2558 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนช่ัน เซน
เตอร์ ขอนแก่น 

Proceeding 0.20 

2.3-0-94 ผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณสารหอม (2-
acetyl-1-pyrroline) และปรมิาณกรด
แกมมาอะมโินบิวทีริก (กาบา) ในข้าวไร่        
พญาลืมแกง 

อาจารย์ ดร. เสาวภา   ชูมณ ี การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครัง้ที่ 4 วันท่ี 
31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

Proceeding 0.20 

2.3-0-95 ความหลากหลายพันธ์ุข้าวพื้นเมืองและ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าว

อาจารย์อัคกะบัทคาน   ปาทาน การประชุมใหญ่โครงการส่งเสรมิการวิจัยใน
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 4  

Proceeding 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
พื้นเมืองเพชรบูรณ ์ วันท่ี 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2.3-0-96 Evaluation Energy of Oscillation in 

Circuit for Damped Force 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์     สุพจน์ 
เกิดม ี

การประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-97 Evaluation correlation function of 
particle for the harmonics oscillator 
of Hyperbolic Secant Cosine 
symmetric potential via numerical 
shooting meth 

อาจารย์อาทิตย์ หูเ้ต็ม การประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-98 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียวตามแนว
5Es Model โดยใช้ Model วิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาซเีบื้องต้น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

อาจารย์ ดร. ไพศาล  สุธีบรรเจดิ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนองานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 15 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

Proceeding 0.20 

2.3-0-99 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามหลักการ
สอน 9 ข้ันตอนของกาเย่ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบรูณ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พณณา 
ตั้งวรรณวิทย์ 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนองานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 15 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

Proceeding 0.20 

2.3-0-100 
 
 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบการ
สร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง รายวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 
2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พณณา 
ตั้งวรรณวิทย์ 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนองานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 15 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

Proceeding 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-101 DNA Barcodes for cultivar 

identification of Thailand 
Tamarindus indica L. 

รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร  
ศรีสุวรมาศ 

International Conference on Science 
and Technology 2015, RMUTT 
(TICSTC2015) 
วันท่ี 4 - 6 พฤศจิกายน 2558 
ณ Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi, Pathumthani, 
Thailand 

Proceeding 0.40 

2.3-0-102 Numerical results of energy in LC 
circuit with damped alternating emf 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุพจน์ เกิดม ี วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

Journal 0.40 

2.3-0-103 Electricity Production from Organic 
Wastes Fermentation by Microbial 
Fuel Cell Procedd 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรตัน์  
มูลศร ี

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “URU 
International Conference on Science 
and Technology 2016” 
วันท่ี 1 – 2 สิงหาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

Proceeding 0.80 

2.3-0-104 Production of activated carbon 
from moldy clamaged tamarind 
tamarind-pod 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรตัน์  
มูลศร ี

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “URU 
International Conference on Science 
and Technology 2016” 
วันท่ี 1 – 2 สิงหาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

Proceeding 0.80 

2.3-0-105 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลติของเกษตรกรผู้
ปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์หยาดพิรณุ   ศุภรากรส
กุล 

วารสารเกษตรพระวรุณ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

Journal 0.80 

2.3-0-106 การศึกษาทัศนคติของผูร้ับบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยต่อการบ าบัดรกัษาโรค
ด้วยแพทย์แผนไท 

อาจารยส์ุภาพร  วิสุงเร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับพิเศษ 1 มีนาคม – พฤษภาคม 
2558 

Journal 0.80 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

2.3-0-107 Mitochondrial DNA sequences of 37 
collar-spined echinostomes 
(Digenea: Echinostomatidae) in 
Thailand and Lao PDR reveals 
presence of two species: 
Echinostoma revolutum and E. 
miyagawai 

อาจารย์ ดร. กัญญารัตน ์ เดือน
หงาย 

Infection, Genetics and Evolution 35 
(2015)  Available online 20 July 2015, 
56-62  อยู่ในฐานข้อมูล ISI (Quartile 2) 

Journal 1.00 

2.3-0-108 Effects of strain on the Schwinger 
pair creation in graphene 

อาจารย์อาทิตย ์ หู้เต็ม Physica B 472 (2015) Journal, p.84-90 
Available online 27 May 2015 
อยู่ในฐานข้อมูล ISI (Quartile 2) 

Journal 1.00 

2.3-0-109 Evaluated Excited-State Time-
Independent Correlation Function 
and Eigenfunction of the Harmonics 
Oscillator Cosine Asymmetric 
Potential via Numerical Shooting 
Method 

อาจารย์อาทิตย ์ หู้เต็ม Physics Research International Volum 
2015, Article ID 609495, 10 pages 
Accepted, 12 Junuary 2015 
อยู่ในฐานข้อมูล ISI (Quartile 4) 

Journal 1.00 

2.3-0-110 
 
 

Advances in the Diagnosis of 
Human Opisthorchasis : 
Development of Opisthorchis 
viverrini Antigen Detection in Urine 

อาจารย์ ดร. กัญญารัตน ์ เดือน
หงาย 

Neglected Tropical Diseases 
21 April 2015 
อยู่ในฐานข้อมูล ISI (Quartile 1) 

Journal 1.00 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุสาหกรรม 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 

2.3-0-111 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอรส์ าหรบั
แสดงผลและวิเคราะห์ข้อมลูคณุภาพ
แรงดันไฟฟ้าแบบรายงานผลโดยตรงของ
อาคารเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

อาจารย์นฤมล  วันน้อย การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-112 การจัดการความเสี่ยงและสภาพอันตราย
ต่าง ๆ ในโรงปฏิบัติการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

อาจารย์นรตัว ์ รัตนวัย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-113 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ ์

อาจารย์ สิบโท ดร. พิศุทธิ ์ บัวเปรม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-114 รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้าในอาคารของ
บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรูณ ์

อาจารยส์ุชิรา   นวลก าแหง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-115 การออกแบบและสร้างเครื่องท าแบบหล่อ
แบบเปลือกส าหรับเป็นสื่อการเรยีนการ
สอน 

อาจารยส์ุวิมล  เทียกทุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-116 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอ
ดีเซลส าหรับใช้เป็นสื่อการเรยีนการสิน
วิชาการจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

อาจารย์หทัยนุช   จันทร์ชัยภูม ิ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์
 

Proceeding 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-117 การสร้างระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังพิบัติ

ของจังหวัดเพชรบูรณ ์
อาจารย์ ดร. เอนกพงศ์  ธรรมาธิวฒัน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น" วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceeding 0.20 

2.3-0-118 เครื่องต้นแบบแสดงผลคุณภาพก าลังไฟฟ้า
และบันทึกผลอัจฉรยิะด้วยระบบจดัเก็บ
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมแลปวิวส าหรับการ
จัดการการอนุรักษ์พลังงาน 

อาจารย์นฤมล  วันน้อย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 "พัฒนางานวิจัย สร้าง
สรร์ประเทศไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" 
วันท่ี 30 - 31 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

Proceeding 0.20 

2.3-0-119 การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นเนื้อ
มะขามแก้ว 

อาจารย์วิทยา    หนูช่างสิงห์ การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ"ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 3" 
สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 
วันท่ี 20 - 22 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

Proceeding 0.20 

2.3-0-120 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนา
วัสดุจากงานประดับยนต์ส าหรับท าเสื้อ
เกราะกันกระสุนระดับ 2 ที่มีค่าแบล็คเฟซ
ซิกเนเจอรต์่ า 

อาจารย์ธรรมณ์ชาต ิ   วันแต่ง การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ"ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 3" 
สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 
วันท่ี 20 - 22 พฤษภาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

Proceeding 0.20 

2.3-0-121 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดหมุน
เพลาในงานตัดด้วยแท่นตัดไฟเบอร์ 

อาจารย์ปัญญา    เทียนนาวา การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ"ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 3" 
สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 
วันท่ี 20 - 22 พฤษภาคม 2558 

Proceeding 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2.3-0-122 การพัฒนาเข็มขัดตรวจจับแหล่งก าเนิด
เสียงส าหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน 

อาจารย์ศริิวรรณ    พลเศษ การประชุมสัมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 8 
วันท่ี 3 - 5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเอวัน 
เดอะรอยลั ครสู พัทยา จังหวัดชลบุรี 

Proceeding 0.20 

2.3-0-123 การพัฒนาสวัสดิการส าหรับผู้ประสบ
ปัญหาในบ้านพักเด็กและครอบครวัอย่างมี
ส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารยณ์ัฐพล  ชัยทวิชธานันท ์ การประชุมวิชาการ มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี 2558 "สรา้งสรรคส์ังคม
สู่ประชาคมอาเซียน" 
วันท่ี 12 มิถุนายน 2558  
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา บางแสน 

Proceeding 0.20 

2.3-0-124 ผลของฮอรโ์มน 17 เบตา เอสตราไดออล
ต่อการแปลงเพศปลาหมอ 

อาจารย์ธนภัทร   วรปัสส ุ การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 
9 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมภิาคอาเซียน : ความ
หลากหลายบนพ้ืนท่ีชายแดน" 
วันท่ี 2 - 3 กรกฎาคม 2558 
ณ อาคารเทพรัตนสริิปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

Proceeding 0.20 

2.3-0-125 การใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัตเิพื่อการพัฒนา
ผู้เรยีนเรื่องการเขียนโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

อาจารยส์นธยา  วันชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 6 "พัฒนางานวิจัย 
เพื่อท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน" 
วันท่ี 23 - 24 กรกฎาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จงัหวัดลพบุรี 

Proceeding 0.20 

2.3-0-126 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อถ่ายทอดความรู้
เรื่อง ไอซีทีในชีวิตประจ าวันส าหรบั
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

อาจารยณ์ัฐพล  ชัยทวิชธานันท ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 
"การจัดการความรู้และการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21" 
วันท่ี 3 - 4 ธันวาคม 2558  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

Proceeding 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-127 ชุดตัดแป้งขนมผิงลงถาด อาจารย์ธรรมณ์ชาติ  วันแต่ง เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 9799 อนุสิทธิบัตร 0.40 

2.3-0-128 ปริมาณสารอาหารในน้ าและการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายเตาในแหล่งน้ า
จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารยณ์ัฐรินทร ์  ศิริรัตนนันท ์ วารสารวิจัยและส่งเสรมิวิชาการเกษตร 
ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2558 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

Journal 0.80 

2.3-0-129 สัดส่วนท่ีเหมาะสมของการใช้แหนเล็ก 
(Lemna perpusilla) ร่วมกับอาหารเมด็
ส าเรจ็รูปในการเลีย้งดูลูกปลานิล 

อาจารยณ์ัฐรินทร ์   ศิริรตันนันท์ วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2558 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

Journal 0.80 

2.3-0-130 การออกแบบและสร้างแม่พมิพ์ปั๊มโลหะ
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่
ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่ม
สตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ และ
ส ารวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ ์

อาจารย์ธรรมณ์ชาติ   วันแต่ง วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

Journal 0.80 

2.3-0-131 CDCTA and OTA Realizations of a 
Multi-phase Sinusoidal Oscillator 
 

อาจารย์กฤษฎิ์พนธ์ พรรณรตันชัย IETE Technical Review  
อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal & 
Country Rank 

Journal 1.00 
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แบบสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 

ล าดับ คณะ 
จ านวนงาน
สร้างสรรค์  

จ านวนงานวิจัย(ค่าน้ าหนัก) รวม 
(เรื่อง) 

รวมค่า
น้ าหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1 คณะครุศาสตร์ 0 6 0 2 2 2 12 6.00 
2 คณะวิทยาการจัดการ 0 5 1 1 0 0 7 2.00 
3 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
4 28 2 3 6 1 44 15.80 

4 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

0 36 2 0 4 4 46 15.20 

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

0 16 1 0 3 1 21 7.00 

มหาวิทยาลัย 4 91 6 6 15 8 130 46 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
x 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยของคณะ  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
x 5 

 
 ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 
คณะครุศาสตร์    (6.00*100)/47.5 = (12.63*5)/20 = 3.16 
คณะวิทยาการจัดการ   (2.00*100)/60  = (3.33*5)/20 = 0.83 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (15.80*100)/86.5 = (18.26*5)/20 = 4.57 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (15.20*100)/65  = (23.38*5)/30 = 3.90 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   (7.00*100)/62  = (11.29*5)/30 = 1.88 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

3.  คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  
 จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน  

 

คะแนนที่ได้ = 
 3.16+0.83+4.57+3.90+1.88 

= 
14.34 

= 2.87 
 5 5 
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เอกสาร/หลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-0-01 แบบสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

2.3 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละ 15 ร้อยละ 14.18 2.84 ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 14.34 2.87 ไม่บรรลุ 
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องค์ประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคม  โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 กําหนดชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย
ของการให้บริการ
ทางวิชาการแก่
สังคมโดยมีความ
ร่วมมือ ระหว่าง
คณะหรือ
หน่วยงาน
เทียบเท่า 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะทั้ง 5 
คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเชิญ
คณบดีทุกคณะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการ ภายใต้ค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ 1850/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการ (3.1-1-01) เข้าร่วมการประชุมและ
การก าหนดชุมชนเป้าหมายร่วมกับตัวแทน
จากหน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากงานบริการวิชาการแก่สังคม       
    ปีงบประมาณ พ.ศ.*2559 คณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการก าหนดชุมชนและ
องค์การเป้าหมาย ส าหรับการให้บริการเพ่ิม
มากขึ้นมีการกระจายพ้ืนที่การให้บริการ
วิชาการไปยังชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น และลดปัญหาความซ้ าซ้อน
ของการให้บริการ เนื่องจากภายหลังการ
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายส าหรับการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 เป็น 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลดงมูลเหล็ก 

3.1-1-01  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1850/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 
11 กันยายน 2557  
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ต าบลนาป่า และต าบลท้ายดงซึ่ งผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ของมหาวิทยาลั ยส่ วน ใหญ่ มุ่ ง สู่ ชุ มชน
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้ชุมชน
ได้รับผลกระทบเนื่องจากต้องเสียสละเวลา
เข้ าร่ วมกิจกรรมของโครงการซึ่ งจัดขึ้น
บ่อยครั้ง ภายหลังคนในชุมชนจึงไม่ได้ให้
ความสนใจ เข้ า ร่ วมกิ จกรรม เท่ าที่ ค ว ร 
เนื่องจากต้องประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เข้า
มาจุนเจือครอบครัว (3.1-1-02 ถึง 3.1-1-05) 
ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้
ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการส ารวจความต้องการและ
การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ยังคงพ้ืนที่
เป้าหมายการให้บริการเดิมไว้ และก าหนด
เป็น 4 อ าเภอ ได้แก่ 

1. อ า เ ภ อ เ มื อ ง  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
กลุ่มเป้าหมายเดิม คือ ต าบลดงมูล
เหล็ก และต าบลนาป่า  

2. อ าเภอเขาค้อ 
3. อ าเภอหนองไผ่ 
4. อ าเภอศรีเทพ 

ส าหรับการก าหนดชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายของการให้บริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการได้ใช้ข้อมูลจากผล
การส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
จากชุมชนและผลจากการประชุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการ ซึ่ งเป็น
ตัวแทนจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและ
จากหน่วยงานภายนอก 11 หน่วยงาน ดังนี้ 
1) ตัวแทนด้านการศึกษา ได้แก่  

- ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

- ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

 

3.1-1-02  ผลส ารวจ
ความต้องการรับบริการ
วิชาการจากชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
3.1-1-03  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 2 ตุลาคม 2557 
3.1-1-04  ประกาศ
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่องการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
3.1-1-05  แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
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- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 40 

2) ตัวแทนของชุมชน ได้แก่  
- องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก  
- องค์การบริหารส่วนต าบลนาป่า  
- องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าร้อน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดียง 
- ประธานกลุ่มปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3) ตัวแทนในระดับจังหวัด ได้แก่ 
ส านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพ่ือร่วมก าหนดกลุ่มเรื่องและวางแผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม (3.1-1-06 ถึง 3.1-1-
09) ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดโครงการบริการวิชาการ
และพ้ืนที่ส าหรับการให้บริการวิชาการที่ตรง
กับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและ
ชุมชนดังกล่าวเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

3.1-1-06  ผลส ารวจ
ความต้องการรับบริการ
วิชาการจากชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
3.1-1-07  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 4/2558 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2558 
3.1-1-08 ประกาศ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่องการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
3.1-1-09 แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

  2 จัดท าแผนบริการ
วิชาการโดยมีส่วน
ร่วมจากชุมชน
หรือองค์การ
เป้าหมายที่
ก าหนดในข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เสนอแผนงาน
พร้อมข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากส านักงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานบริการวิชาการ โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้ด าเนินงานตามระบบและกลไก
การให้บริการวิชาการ เริ่มต้นจากการส ารวจ
ความต้ อ งการ ร่ ว มกับคณะทั้ ง  5 คณะ 
หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยและประชุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการใน
ชุมชนร่วมก าหนดกลุ่มเรื่องและวางแผนงาน
บริ ก า ร วิ ช าก ารแก่ สั ง คม  ภาย ใต้ แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัย
และพัฒนาร่วมกับคณะ 5 คณะ ลงพ้ืนที่
ส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ เมื่อ

3.1-2-01 ผลส ารวจ
ความต้องการรับบริการ
วิชาการจากชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
3.1-2-02 แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
3.1-2-03 สรุปมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
11/2557 เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2557 
3.1-2-04 ผลส ารวจ
ความต้องการรับบริการ
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วันที่  29 พฤษภาคม 2558 และวันที่  2 
มิถุนายน 2558 จากนั้นจึงใช้ผลการส ารวจฯ 
เป็นข้อมูลส าหรับจัดการประชุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการแก่สังคม ใน
วันที่ 16 มิถุนายน 2558  โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้เชิญตัวแทนซึ่งเป็นบุคลากรจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกจ ากหล ากหลายภ าคส่ ว น ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัด ดังนี้  
1) ตัวแทนด้านการศึกษา ได้แก่  

- ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

- ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 40 

2) ตัวแทนของชุมชน ได้แก่  
- องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก  
- องค์การบริหารส่วนต าบลนาป่า  
- องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าร้อน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดียง 
- ประธานกลุ่มปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3) ตัวแทนในระดับจังหวัด ได้แก่ 
ส านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     จากนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดส่งผล
ส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่
สังคมและผลการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากหน่วยงานภายนอกให้ทุกคณะเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการก าหนดแผนงานและโครงการ
บริการวิชาการ ส าหรับขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโดยส่งข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการและแผนงานบริการวิชาการมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือรวบรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ

วิชาการจากชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
3.1-2-05 แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
3.1-2-06 สรุปมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
10/2558 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2558 
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พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เมื่อโครงการ
และแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม*ที่ทุก
คณะเสนอของบประมาณมาได้รับมติเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
แล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าแผนงาน
และโครงการบริการวิชาการของทุกคณะ
บรรจุไว้ในแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
เ พ ช ร บู ร ณ์  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามล าดับ 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ จากนั้น สถาบันวิจัย
และพัฒนาจึงจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือประกาศรายชื่อโครงการบริการวิชาการที่
ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้
สามารถด าเนินงานโครงการบริการวิชาการใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ   
     การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ใน
ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2559 จ านวน 52 โครงการ และมี
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น บ ร ร ลุ ต า ม ตั ว ชี้ วั ด
ความส าเร็จตามแผน จ านวน 51 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 98.08 ส่วน 1 โครงการที่ไม่
บรรลุผลส าเร็จ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการซึ่งเป็นโครงการหลักสูตรระยะสั้นไม่
ครบตามที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้โครงการไม่
สามารถด าเนินการจัดได้ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนงานได้  โดยแผนงานบริการวิชาการ
แบ่งเป็น   21 แผน ภายใต้ 5 กลุ่มเรื่อง และ 
มีโครงการบริการวิชาการของทุกคณะรองรับ
การด าเนินงานตามแผนงานซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
กลุ่มเรื่องที่ 1 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
จ านวน 4 แผนงาน  
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1) แผนงานที่ 1 การพัฒนาความรู้และ
การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาชุมชน 

 
โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนแบบ
ก่อสร้างด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ และ
ประมาณราคาวัสดุ
ก่อสร้าง  

อ. เมือง 

2. โครงการอบรมก้าวสู่ 
CPA อย่างมืออาชีพ 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ ์

3. โครงการอบรมเ ชิง
ปฏิ บั ติ ก า ร เ รื่ อ ง ก า ร
พัฒนาความรู้และการ
บริการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

4. Project Based 
Learning กับ
วิทยาศาสตร ์

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

5. โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
พระราชด าริ หลักสูตร
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควบคมุ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 
2) แผนงานที่  2  วิ ทย าศ าสตร์ และ

เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการแปรรูปเส้นใย
จ า ก เ ศ ษ วั ส ดุ ท า ง
การเกษตรเพื่อสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 

1 .  ต .  น่ า ป่ า   อ . 
เมือง 
2. ต. ท่าแดง ต. วัง
โบสถ์ อ. หนองไผ่ 
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    3)แผนงานที่ 3 การเตรียมความพร้อม 
ICT สู่ชุมชน 

โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
1. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ความรู้ ด้ าน  ICT สู่ ค รู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในชุมชน 

อ. เมือง 

2. โครงการพี่สอนน้อง อ. เมือง 
3. การส่งเสริมการใช้ 
ICT เพื่อการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการ 
(Project Based 
Learning) 

อ. เมือง 

 
3) แผนงานที่  4 การประหยัดพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 

โ ค ร ง ก า ร ค ลิ นิ ก
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 
กลุ่มเรื่องที่ 2 การส่งเสริมด้านการเกษตรและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ านวน 5 แผนงาน 

1) แผนงานที่  1 การพัฒนาโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนและการเรียนรู้สู่
ชุมชน 

 
โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 

โครงการส่งเสริมคุณภาพ 
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 

อ. ชนแดน 
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2) แผนงานที่ 2 สร้างชุมชนต้นแบบเพ่ือ

สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้การเกษตรเพื่อ
อ า ห า ร ก ล า ง วั น ใ น
โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านโป่งตะแบก 
อ าเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

อ. ชนแดน 

 
3) แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา

และการเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
1. โครงการพัฒนาชุมชน
น่าอยู่ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

ต. ท่าพล  
อ. เมือง 

2. โครงการแปลงสาธิต
การเกษตรแบบ
ผสมผสานตามโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

ต. บ้านโคก  
อ. เมือง 

3. โครงการศูนย์การ
เรียนรูภ้าวะทางเศรษฐกิจ
การเกษตรของจังหวัด
เพชรบูรณ ์

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

4. โครงการแหล่งเรียนรู้
ด้านพลังงาน 

อ. เมือง 

 
4) แผนงานที่  4 การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งภาคการเกษตรและบริหารจัดการน้ า 
โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 

โครงการบริการวิชาการ
การออกพื้นที่ให้บริการ
คลินิกเทคโนโลยี 

อ. เมือง 
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5) แผนงานที่  5  การส่ ง เสริม เกษตร
ปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
1. โครงการอบรมเ ชิง
ปฏิบัติการ "การเลี้ยง
ไส้เดือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง"   

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

2. โครงการอบรมเ ชิง
ปฏิบัติการพัฒนาตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์
เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ต. หนองแม่นา      
อ. เขาค้อ 

 
กลุ่ ม เรื่ องที่  3  การ พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน  2 แผนงาน 

1)  แผนงานที่ 1 การพัฒนาองค์กร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
1. โครงการฝึ กอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ 
ผู้บั งคับบัญชาลูก เสื อ
สามัญรุ่นใหญ่ ขัน้ความรู้
ช้ันสูง (A.T.C.) ณ ค่าย
ลู ก เ สื อ ช่ั ว ค ร า ว 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

2. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

3. โครงการอบรมเ ชิง
ปฏิบัติการ เรื่ อง การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและการผลิตผล
งานวิชาการเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะส าหรั บครู
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
พื้นฐาน 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

4. โครงการอบรมเ ชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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กระบวนการเรียนรู้ในยุค
ศ ต ว ร ร ษที่  2 1  ด้ ว ย
กิ จ ก ร ร ม ค่ า ย พั ฒน า
ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้
คณิตศาสตร์ 
5. โครงการอบรมเทคนคิ
การสอนวิทยาศาสตร์ 
(ทางด้านฟิสิกส์ ) ตาม
แบบการสอบโอ เนต
ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นใน
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
เพชรบูรณ์ 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

6. โครงการการอบรม
เชิงปฏิบัติการการสร้าง
ข้ อสอบตามแนวทาง   
การวัดของ PISA 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

7. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการจัด
กิ จ ก ร ร ม ลู ก เ สื อ ใ น
โรงเรียน 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 
2) แผนงานที่  2 การพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาและส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือการ บูรณาการ 

โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
โครงการอบรมเ ชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง
หลักสูตรท้องถิ่น 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 
ก ลุ่ ม เ รื่ อ ง ที่  4  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
สาธารณสุขชุมชนและสวัสดิการทางสังคม 
จ านวน 6 แผนงาน  

1) แผนงานที่  1 การพัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมเศรษฐกิจ
ชุมชน 
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โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
1. โครงการเพนท์กระ
เ ป๋ า ผ้ า เ บื้ อ ง ต้ น เ พื่ อ
พัฒนาสู่อาชีพ 

1. ต. ป่าเลา   
อ. เมือง 
2. ต. ดงมูลเหล็ก  
อ. เมือง 

2. โครงการอบรมเ ชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบ
ห้ อ ง ส มุ ด อั ต โ น มั ติ 
UlibM* เ พื่ อ เ ช่ื อม โ ย ง
เครือข่ายการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21” 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

3. โครงการอบรมเ ชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง*การ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ แก่ กลุ่ มอา ชีพด้ วย
แผนธุรกิจและพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ก า ร ผ ลิ ต ต่ อ ย อ ด สู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ต. น้ าร้อน  
อ. เมือง 

 

2) แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการองค์กร
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ
กลุ่มผู้น า ชุมชนตาม
แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

อ. เขาค้อ 

 

3) แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน 

โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
1. โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
คุณธรรมจริยธรรม 

ต. แคมป์สน  
อ. เขาค้อ 

2. โครงการการจัดการ
องค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อ าเภอ
ศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

อ. ศรีเทพ 
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3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเครื่องเป่า
ไทย เพื่อการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม 

ต. ดงมูลเหล็ก 
อ. เมือง 

4. โ ค ร ง ก า ร พั ฒน า
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สู่
ประชาคมอาเซียนผ่าน
ระบบสื่ อส ารสาร ะ
ออนไลน์ 

อ. เมือง 

5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
“ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน” 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

6. โครงการศิลปกรรม
สร้างสรรค์งานศิลป์
สัมพันธ์สู่ชุมชนท้องถิ่น 
อุทยานประวัติศาสตร์
ศ รี เ ท พ  จั ง ห วั ด
เพชรบูรณ์ 

อ. ศรีเทพ 

7. พิ ธี ไ ห ว้ ค รู ด น ต รี 
นาฏศิลป์ ศิลปะและ
ช่ า ง ฝี มื อ  ป ร ะจ า ปี 
2558 

อ. เมือง 

8. การส่ ง เ ส ริ มและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทยสู่อาเซียน 

ต. นาป่า  
อ. เมือง 

 

4) แผนงานที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
1. โ ค ร งก า รส า ร วจ
ความต้องการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

2. โ ค ร งก า รส า ร วจ
บริบทชุมชน ปัญหา
และความต้องการของ
ชุมชนต่อการวิจัยและ
การให้บริการวิชาการ

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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แ ก่ สั ง ค ม ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
3. โ ค ร งก า รส า ร วจ
คว า มต้ อ งก า รขอ ง
ชุมชนต่อการให้บริการ
วิ ช า ก า ร ข อ ง ค ณ ะ
วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

4. โ ค ร งก า รส า ร วจ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร รั บ
บริ ก า ร วิ ช า ก า รแ ก่
สั ง ค ม ใ น จั ง ห วั ด
เพชรบูรณ์ 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

5. โครงการส ารวจ
ความต้องการรับ
บริการวิชาการแก่
สังคม คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

6. โ ค ร งก า รส า ร วจ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร รั บ
บริ ก า ร วิ ช า ก า รแ ก่
สังคม 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

5) แผนงานที่ 5 การส่งเสริมสุขภาวะและ
สาธารณสุขชุมชน 

โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
โครงการการส่งเสริมสุข
ภาวะและสาธารณสุข
ชุมชน 

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

6) แผนงานที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยวใน
จังหวัด 

โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
โครงการเส้นทางการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว วิ ถี พุ ท ธ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

อ. เมือง 
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กลุ่มเรื่องที่ 5 การเตรียมความพร้อมบุคลากร
และชุมชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน จ านวน 4 แผนงาน 

1) แผนงานที่ 1 การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
โครงการราชภัฏ
วิชาการ 

อ. เมือง 

 
2) แผนงานที่ 2 การพัฒนาองค์กรและ

ชุมชนด้านการให้บริการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
1. โครงการมะขาม
หวานนครบาล
เพชรบูรณ ์

อ. เมือง 

2. โครงการส่ งเสริม
งานบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อการมีส่วน
ร่วมสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

ต. น้ าร้อน  
อ. เมือง 

 
3) แผนงานที่ 3 การส่งเสริมกฎหมายสู่

ชุมชน 
โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 

โครงการการแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 6  

ทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 
4) แผนงานที่  4 การน าเสนอผลงาน

วิชาการในระดับชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

โครงการ ชุมชนเป้าหมาย 
โครงการประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ  
เครือข่ายบณัฑิตศึกษา 

 อ. เมือง 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

119 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิน่” 

       สรุป โครงการบริการวิ ชาการตาม
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมโดยแยกตาม
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย ดังนี้  

1. อ าเภอเมือง จ านวน 20 โครงการ 
2. อ าเภอเขาค้อ จ านวน 3 โครงการ 
3. อ าเภอหนองไผ่ จ านวน 1 โครงการ 
4. อ าเภอศรีเทพ จ านวน 2 โครงการ 

ส่วนโครงการบริการวิชาการอีก จ านวน 26 
โครงการมีชุมชนหรือองค์การเป้าหมายทุก
อ าเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์  (3.1-2-01 ถึง 
3.1-2-06) 

  3 ชุ ม ช น ห รื อ
องค์การเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา
แ ล ะ มี ค ว า ม
เ ข้ ม แ ข็ ง ที่ มี
หลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน 
 
 
 
      
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะ 5 คณะ
ได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายภายใต้แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคมตามจุดเน้นของแต่ละ
คณะที่สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ฯ ส่งผลให้ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่
ปรากฏชัดเจน ดังนี้ 
      1) อ าเภอเมือง โดยชุมชนกลุ่มอาชีพตัด
เย็บบ้านน้ าร้อน ต าบลน้ าร้อน ซึ่งเป็นกลุ่ม
พ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการให้บริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (พ.ศ. 2555-2558) 
ด าเนินงานโดยคณะวิทยาการจัดการ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ร่วมกับคณะ 5 คณะลงพ้ืนที่ให้บริการ
วิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ พัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน ซึ่งกลุ่มอาชีพตัดเย็บบ้านน้ าร้อนได้รับ

3.1-3-01 โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
"สร้างอาชีพพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองอย่างยั่งยืนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
3.1-3-02 โครงการ
อบรมการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยใช้กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ AEC 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มอาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
3.1-3-03 โครงการ
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การพัฒนาเกิดความเข้มแข็ง ดังนี้  
      - ผลิตภัณฑ์ของชุมชนกลุ่มอาชีพต าบล
น้ าร้อน เมื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้ สมาชิก
กลุ่มสามารถน าความรู้ ไปพัฒนาต่อยอด  
ปรับรูปแบบพรมเช็ดเท้าจากพรมเช็ดเช้าใน
รูปแบบธรรมดาทั่วไปให้ น่าสนใจยิ่งขึ้น คือ 
ปรับรูปทรงให้มีความหลากหลาย ใช้สีของ
เศษผ้าเย็บให้เกิดลวดลายผลไม้ รูปหน้าสัตว์
ต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์แบบอ่ืน ๆ ได้แก่ กิ๊บติดผม ดอกไม้
ติดหมวก น าเศษผ้ามาปักเพ่ิมลวดลายใน
หมอน ท าลวดลายให้รองเท้ามีความสวยงาม
ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพทางการเงินโดยเพ่ิม
มู ลค่ า ของผลิ ตภัณฑ์ และ เ พ่ิ มช่ อ งกา ร
การตลาดได้  
     - รูปแบบการจ าหน่ายสินค้า กลุ่มอาชีพ
ตัดเย็บผ้าในต าบลน้ าร้อน ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
จากนั้นชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
รูปแบบการขาย โดยการสร้าง Facebook 
Fan page เพ่ือขายสินค้าแบบออนไลน์ หรือ 
E-Marketing ผ่านระบบ Social Media ชื่อ 
งาน Hand made จากเศษผ้า ซึ่งสามารถ
เพ่ิมช่องทางการกระจายสินค้าให้สามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากที่เป็น
การขายแบบหน้าร้านและการขายผ่านการ
ออกงานจัดแสดงสินค้าต่าง ๆ  
     - สมาชิกผู้เข้าอบรมในชุมชนบ้านน้ าร้อน
ภายหลั งจากการ เข้ าร่ วมโครงการแล้ ว
สามารถน าความรู้มาผลิตเป็นสินค้าจากเศษ
ผ้าและน าไปจ าหน่ายในงานสหกรณ์ไทยช่วย
ไทยลดค่าครองชีพ เมื่อวันที่  7-10 กันยายน 
2558 จัดโดยส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
การเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ ให้สามารถผลิต
สินค้าเพ่ือจ าหน่ายและมีรายได้เสริมเกิดขึ้นใน
ครอบครัว (3.1-3-01 ถึง 3.1-3-05)     

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพสู่
ความส าเร็จของกลุ่ม
อาชีพเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การแข่งขันใน
ตลาดอาเซียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
3.1-4-04 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม
อาชีพด้วยแผนธุรกิจและ
พัฒนากระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน 
โดยการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการผลิตต่อ
ยอดสู่ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
3.1-3-05 โครงการ
ส่งเสริมงานบริการ
วิชาการแก่สังคมเพ่ือการ
มีส่วนร่วมสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  
3.1-3-06 โครงการ
ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสู่จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
3.1-3-07 โครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ 
3.1-3-08 หนังสือขอ
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2) อ าเภอเมือง โดยโรงเรียนบ้านดงมูล
เหล็ก ซึ่งเป็นชุมชนหรือองค์การเป้าหมายใน
ต าบลดงมูลเหล็ก ได้รับการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ภายใต้รูปแบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
จ า ก ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  โ ด ย ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้ร่วมกับองค์การเป้าหมายถ่ายทอด
ความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและแปลงผักคอนโด
ในโรงเรียนตามเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ใน
ขั้นต้น ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนสามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาทั้งในและนอกเวลา
เรียนได้  และปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการและติดตามผลการน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งโรงเรียนบ้านดงมูล
เหล็กได้น าความรู้จากโครงการและการจัดท า
แหล่ ง เ รี ยนรู้ โ ค ร งการ อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริเพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งที่โรงเรียน
จัดเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมการคัดเลือก
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
ระดับเขต และโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนเข้าร่ วมในระดับภาค ซึ่ งผลการ
คัดเลือกพบว่า โรงเรียนบ้าน ดงมูลเหล็กได้รับ
คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ. 2558 โดยได้รับ
รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ ประจ าปี พ.ศ. 2558 ระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่ ก ารศึ กษา  ประกาศ ณ  วั นที่  2 7 
สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ ในการ
ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (3.1-3-06 ถึง 3.1-3-10)   

3) อ าเภอเขาค้อ มีโครงการบริการวิชาการ
ที่ลง พ้ืนที่ ให้บริการในเขตอ าเภอเขาค้อ 
จ านวน 3 โครงการ  

ความอนุเคราะห์
นิทรรศการผลงานเด่น 
และคณะท างานเพ่ือ
เตรียมความพร้อมการ
รับการประเมินเชิง
ประจักษ์โรงเรียนขนาด
เล็กทีม่ีวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ เลขที่ ศธ 
04106.1024/149      
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2558 
3.1-3-09 หนังสือ
ราชการ เรื่อง ผลการ
คัดเลือกโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ. 
2558 เลขท่ี ศธ 
04106/2716 ลงวันที่ 
13 สิงหาคม 2558 
3.1-3-10 ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เรื่อง ผลการคัดเลือก
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 
รางวัลโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประกาศ ณ 
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 
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4) อ าเภอหนองไผ่  มี โครงการบริการ
วิชาการที่ลงพ้ืนที่ ให้บริการในเขตอ าเภอ
หนองไผ่  จ านวน 1 โครงการ  

5)  อ า เภอศรี เทพ มี โครงการบริการ
วิชาการที่ลงพ้ืนที่ ให้บริการในเขตอ าเภอ    
ศรีเทพ จ านวน 2 โครงการ  

ซึ่งผลการด าเนินงานการให้บริการวิชาการ
ในเขตอ าเภอเขาค้อ หนองไผ่ และศรีเทพยัง
ไม่ เกิดการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มี
หลักฐานปรากฏชัดเจน    

  4 ชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย
ด าเนินการพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะ 5 คณะ
ได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการในกลุ่ม
พ้ืนที่ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยส่งผลให้
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) อ าเภอเมือง โดยโรงเรียนบ้านดงมูล
เหล็ก ซึ่งเป็นชุมชนหรือองค์การเป้าหมายใน
ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง ได้รับการ
ถ่ า ยทอดความรู้ เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร งกา ร อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ภายใต้รูปแบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม จากสถาบันวิจัย
และพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมกับองค์การ
เป้าหมายถ่ายทอดความรู้และสร้างแหล่ง
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และแปลงผักคอนโดในโรงเรียนตามเกษตร
แบบทฤษฎีใหม่ ในขั้นต้น ซึ่ งนัก เรียนใน
โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการ
ศึกษาทั้ ง ในและนอกเวลาเรียนได้  และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ
และติดตามผลการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์จากโครงการ ซึ่งโรงเรียนบ้านดงมูล
เหล็กได้น าความรู้จากโครงการบริการวิชาการ
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดให้ไปจัดท า
แหล่ ง เ รี ยนรู้ โ ค ร งการ อัน เนื่ อ งมาจาก

3.1-4-01 โครงการ
ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสู่จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
3.1-4-02 โครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ 
3.1-4-03 หนังสือ     
ขอความอนุเคราะห์
นิทรรศการผลงานเด่น 
และคณะท างานเพ่ือ
เตรียมความพร้อมการ
รับการประเมินเชิง
ประจักษ์โรงเรียนขนาด
เล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ เลขที่ ศธ 
04106.1024/149 ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 
3.1-4-04 หนังสือ
ราชการ เรื่อง ผลการ
คัดเลือกโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ. 
2558 เลขท่ี ศธ 
04106/2716 ลงวันที่ 
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พระราชด าริ เ พ่ือที่ โรงเรียนใช้ เป็นข้อมูล
ส าหรับจัดเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการ
คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศในระดับเขต และโรงเรียนได้รับคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมในระดับภาค ซึ่งผลการ
คัดเลือกพบว่า โรงเรียนบ้าน ดงมูลเหล็กได้รับ
คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ. 2558 โดยได้รับ
รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ ประจ าปี พ.ศ. 2558 ระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่ ก ารศึ กษา  ประกาศ ณ  วั นที่  2 7 
สิงหาคม 2558 (3.1-4-01 ถึง 3.1-4-05) 

1.      2) อ าเภอเขาค้อ โดยชุมชนบ้านพัฒนวร
พงษ์ ต าบลริมสีม่วง อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้รับการให้ บริการวิชาการจาก
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 รวม
ระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างฝายชะลอน้ าส าหรับรักษาแหล่งน้ า 
และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าใน
การท าเกษตรกรรม การอุปโภคและบริโภค 
รวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชน  ได้มีส่วนร่วมใน
การสร้างฝายเ พ่ือสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเอง 
โดยภายหลังจากการให้บริการวิชาการอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  5  ปี แ ล้ ว ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้ติดตามผลกระทบและประโยชน์ที่
เกิดขึ้นภายหลังจากการรับบริการวิชาการซึ่ง
ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
คือ คนในชุมชนสามารถใช้แหล่งน้ าที่มีน้ าไหล
ตลอดทั้งปีในการสร้างอาชีพ ได้แก่ สามารถ
น าน้ ามาใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับจนมีผลผลิตสามารถมาใช้
บริโภคและแบ่งมาจ าหน่ายได้ อีกทั้งแหล่งน้ า
ในชุมชนเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์น้ า
ประเภทต่าง ๆ มีอยู่มากมายและคนในชุมชน

13 สิงหาคม 2558 
3.1-4-05 ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เรื่อง ผลการคัดเลือก
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 
รางวัลโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประกาศ ณ 
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 
3.1-4-06 แบบตอบรับ
การน าไปใช้ประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าป่า
สักตอนบน ด้วยการ
บริหารจัดการน้ าเพื่อ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางการเกษตร ณ      
ป่าชุมชนบ้านพัฒนวร
พงษ์ ต าบลริมสีม่วง 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

124 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

สามารถจับปลาโดยใช้เครื่องมือที่ท าขึ้นเอง
และน ามาจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวได้  (3.1-4-06) 
     3) อ าเภอหนองไผ่ มีโครงการบริการ
วิชาการที่ลงพ้ืนที่ ให้บริการในเขตอ าเภอ
หนองไผ่  จ านวน 1 โครงการ  

 4)  อ า เภอศรี เทพ มี โครงการบริการ
วิชาการที่ลงพ้ืนที่ ให้บริการในเขตอ าเภอ    
ศรีเทพ จ านวน 2 โครงการ  
       ซึ่ งผลการด าเนินงานการให้บริการ
วิชาการในเขตอ าเภอ หนองไผ่ และศรีเทพยัง
ไม่เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

  5 สถาบันสามารถ
สร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
ความร่วมมือกับ
ห น่ ว ย ง า น
ภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนหรือ 
องค์การเป้าหมาย 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   ได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สั งคมใน
รูปแบบ  ต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนหรือ
อ ง ค์ ก า ร เ ป้ า ห ม า ย ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ด้านงานวิจัย 
การบริ กา รวิ ช าการ  และด้ าน อ่ืน  ๆ  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน  ดังนี้ 

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับ
จังหวัด จ านวน 2 เครือข่าย คือ 

เครือข่ายที่ 1 ข้อตกลงความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์กับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (3.1-5-01) ด าเนินการสร้างความ
ร่วมมือโดยคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 
1 2มิ ถุ น ายน  2557  มี ร ะยะ เ วล า  2  ปี          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน พัฒนายกระดับ
คุณภาพของการด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการ และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
พั ฒ น า ชุ ม ช น  ก า ร พั ฒ น า ผู้ ผ ลิ ต 
ผู้ประกอบการ และเครือข่าย OTOP จังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งผลที่ได้จากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจึงเกิดโครงการบริการวิชาการ

3.1-5-01 ข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านบริการ
วิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์กับส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
3.1-5-02 ข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย 
ส านักงานพิษณุโลก 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
3.1-5-03 บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางด้านบริการทาง
วิชาการ การวิจัย เพื่อ
การเรียนรู้และพัฒนา
ท้องถิ่น ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาป่า 
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เพ่ือการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
ได้แก่  โครงการที่  1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่กลุ่มอาชีพด้วยแผนธุรกิจและพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดย
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตต่อยอด
สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด าเนินงานเมื่อวันที่ 
18-19 สิงหาคม 2558 รับผิดชอบโดยคณะ
วิทยาการจัดการ ที่ให้บริการวิชาการในชุมชน
พ้ืนที่ต าบลน้ าร้อน อ าเภอเมือง จั งหวัด
เพชรบูรณ์ โครงการที่ 2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
เพ่ือผลิตภัณฑ์ชุมชน ด าเนินงานเมื่อวันที่ 5-6 
กุมภาพันธ์  2559 รับผิ ดชอบโดยคณะ
วิทยาการจัดการ ที่ให้บริการวิชาการในชุมชน
พ้ืนที่ต าบลน้ าร้อน อ าเภอเมือง จั งหวัด
เพชรบูรณ์ และจากผลความร่วมมือ ทั้งสอง
หน่ ว ยง าน ได้ รั บประโยชน์ ร่ วมกัน โดย
ส านักงานพัฒนาชุมชนได้ด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้รับความรู้และหน่วยงานที่
สามารถมาช่วยเหลือในการให้บริการวิชาการ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เครือข่ายที่ 2 ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ส านักงานพิษณุโลก ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ (3.1-5-02) ด าเนินการสร้างความ
ร่วมมือโดยคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2557 มีระยะเวลา 3 ปี โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือทางวิชาการในการ
สนับสนุนพัฒนายกระดับคุณภาพของการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งผลที่ได้จากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจึงเกิดโครงการบริการวิชาการ
เพ่ือการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 

3.1-5-04 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1427/2558 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
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ได้แก่ โครงการเส้นทางการท่องเที่ยววิถีพุทธ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10-
11  มิ ถุ น ายน  2559  และวั นที่  2 0 -21 
กรกฎาคม 2559  รั บผิ ดชอบโดยคณะ
วิทยาการจัดการ โดยมีพ้ืนที่การด าเนินงาน 
ได้แก่ วัดและสถานที่ส าคัญในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันจาก
การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสาม หน่วยงาน คือ ทั้งสามหน่วยงาน
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการ
ให้แก่กันและกันเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น 

2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ระดับท้องถิ่น จ านวน 2 เครือข่าย คือ 

เครื อข่ ายที่  1  บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางด้านบริการทางวิชาการ การวิจัย 
เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาป่า(3.1-5-03)ด าเนินการ
สร้างความร่วมมือโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม  เมื่ อ วั นที่  2 2 
สิงหาคม 2555 มีระยะเวลา 5 ปี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้ และน าความรู้
ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในด้านการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมงาน
ด้านวิชาการที่สามารถด าเนินการได้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์กับนักศึกษา มหาวิทยาลัย และ
ท้องถิ่น ซึ่งผลที่ได้จากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจึงเกิดโครงการบริการวิชาการ
เพ่ือการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูป
เส้นใยจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ด าเนินงานโดยคณะ
เทค โน โลยี ก าร เ กษตรและ เทค โน โลยี
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 
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โดยมีคนในชุมชนต าบลนาป่าและคนในชุมชน
อ่ืน ๆ เข้าร่วมโครงการ ซึ่ งผลประโยชน์
ร่วมกันจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนี้ 
ชุมชนในต าบลนาป่า มีข้อมูลทางด้านวิชาการ
และโครงการที่สามารถเข้าไปพัฒนาให้ชุมชน
เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้
ชุ มชนหรื อ พ้ืนที่ เ ป้ าหมายส าหรั บการ
ให้บริการวิชาการ หรือการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านการวิจัย และมีแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ทางด้านการวิจัยและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
      เครือข่ายที่ 2 เครือข่ายความร่วมมือใน
รู ป แ บ บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ภ า ย ใ ต้ ค า สั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ 1427/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย
และพัฒนา (3.1-5-04)  ด า เนินการสร้ า ง
เครือข่ายโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการ
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูล
เ ห ล็ ก  น า ย ไ ฉ น  ก้ อ น ท อ ง ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตามค าสั่งเลขที่  1427/2558 ลงวันที่  10 
สิงหาคม 2558  โดยมีหน้าที่ร่วมวางนโยบาย
และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ค าปรึกษา แนะน า
เกี่ยวกับการด าเนินการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ติ ด ต า ม แ ล ะ ต ร ว จ ส อบ ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ด าเนินงาน ซึ่งผลที่ได้จากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจึงเกิดการด าเนินงานร่วมกันโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็กเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาทั้งในส่วนงานวิจัย งาน
บริการวิชาการ การเข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียงานบริการวิชาการของสถาบันวิจัย
และพัฒนาและมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผลที่ได้จาก
การสร้ า ง เครื อข่ ายความร่ วมมื อจึ ง เกิ ด
โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย จ านวน 2 โครงการ 
ได้แก่ โครงการที่ 1 โครงการเพนท์กระเป๋าผ้า
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เบื้องต้นเพ่ือพัฒนาสู่อาชีพ ด าเนินงานโดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 
28 มกราคม 2559 และ 3 กุมภาพันธ์ 2559 
โครงการที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เครื่องเป่าไทยเพ่ือการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรม ด าเนินงานโดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 
2558 ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันจากการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือนี้ ชุมชนในต าบลดงมูล
เหล็กมีข้อมูลทางด้านวิชาการและโครงการที่
สามารถเข้าไปพัฒนาให้ชุมชนเกิดการพัฒนา
มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้ชุมชนหรือพ้ืนที่
เป้าหมายส าหรับการให้บริการวิชาการ หรือ
การถ่ายทอดความรู้ทางด้านการวิจัย และมี
แหล่งค้นคว้าข้อมูลทางด้านการวิจัยและด้าน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  6 ทุ ก ค ณ ะ มี ส่ ว น
ร่ ว ม ใ น ก า ร
ด า เนินการตาม
แผนบริการทาง
วิชาการแก่สังคม
ของสถาบันตาม
ข้ อ  2 โ ด ย มี
จ านวนอาจารย์
เ ข้ า ร่ วม ไม่ น้ อย
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  5 
ข อ ง อ า จ า ร ย์
ทั้ ง ห ม ด ข อ ง
สถาบัน ทั้งนี้ต้อง
มีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ 
 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะ 5 คณะ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ซึ่งทุก
คณะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการมี
ส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการด า เนินงานในชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายในเขตอ าเภอเมือง ได้แก่ ต าบลน้ า
ร้อน และมีกิจกรรมย่อยจากการด าเนินงาน
ของ 5 คณะ ได้แก่ 
 

คณะ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
ด าเนินกิจกรรมต้นกล้าอาชีพ
เ พ า ะ ก ล้ า ค ว า ม รู้ สู่
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เมื่อ
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 
ติ ด ต ามประ เ มิ นผลกา ร
ด าเนินงานโครงการ  เมื่อ
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 

15 4.82 

3.1-6-01 รายงาน
โครงการส่งเสริมงาน
บริการวิชาการแก่สังคม
เพ่ือการมีส่วนร่วมสู่การ
พัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.1-6-02 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 852/2559 
เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมงานบริการ
วิชาการแก่สังคมเพ่ือการ
มีส่วนร่วมสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะ ครุ ศ าสต ร์  ด า เ นิ น
กิจกรรมผลิตภัณฑ์จากผ้า 
เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2559 

6 1.93 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ด าเนินกิจกรรมการออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เชิง
สร้ างสรรค์  เมื่ อวันที่  23 
มิถุนายน 2559 

12 3.86 

คณ ะม นุ ษย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ด า เ นิ น
กิจกรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรและ
สินค้าท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 

26 8.36 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด าเนินกิจกรรม 
การสร้างระบบการตลาด
ออนไลน์ E-Marketing เมื่อ
วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

15 4.82 

รวม 74 23.79 
ซึ่งทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แผนบริ ก า รทา งวิ ช าการแก่ สั ง คมของ
มหาวิทยาลัย โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วม
โครงการในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงาน 
วิทยากร และผู้ร่วมโครงการ จ านวน 74 คน 
จากอาจารย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย จ านวน 
311 คน คิดเป็นร้อยละ 23.79 ทั้งนี้มีอาจารย์
มาจากทุกคณะ (3.1-6-01 ถึง 3.1-6-02)                       

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
3.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
3.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 -7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 ก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม    

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีการก าหนด
นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม
พันธกิจหลักคือ “มุ่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็น
แกนหลั ก ที่ ส า คั ญ ในด้ า น ก า รท า  นุ บ า รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  เ ป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับสังคม
ส่วนรวมเพ่ือ ร่วมกันท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
มีความยั่งยืน และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมโดยการท างานร่วมกับชุมชน 
ท้องถิ่น ทั้งด้านการสืบค้น บันทึก อนุรักษ์ ริเริ่ม 
พัฒนาและการเผยแพร่สู่สาธารณชน” (4.1-1-01) 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ค าสั่งที่ 1014/2556 (4.1-1-02)  เป็น
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย คณาจารย์ทั้ง 5 คณะ
เป็ นคณะกรรมการ เ พ่ื อท าหน้ าที่ ส่ ง เ ส ริ ม
ด าเนินการจัดกิจกรรมและโครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมในแต่ละครั้ง
ทีผ่่านมาและจัดวางแผนโครงการหรือกิจกรรมใน 
ครั้ งต่อไป  โดยมีการประชุมคณะกรรมการ

4.1-1-01  นโยบายการ
บริหาร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 
4.1-1-02  ค าสั่ง
คณะกรรมการทางด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ค าสั่งที่ 
1014/2556 เรื่อง 
แต่งตั้งบุคลากรประจ า
งานส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-1-
03)  ดังนี้ 
      1. ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 2 กรกฎาคม 2558  
เรื่องโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2558 และโครงการ 12 สิงหามหา
ราชินี : วันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2558 
      2.*ครั้งที่ 3/2558*วันที่ 30 ตุลาคม 2558  
เรื่ องโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2558 “ลอยกระทงรื่นเริง ยามอิเกิ้งเต็ม
ดวง...เชิ้บ เชิ้บ ภาค2” 
     3. ครั้ งที่  4/2558*วันที่  19 พฤศจิกายน 
2558  เรื่องโครงการวันพ่อแห่งชาติ : เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 2558 
       4.*ครั้งที่ 1/2559*วันที่ 15 มกราคม 2559  
เรื่องโครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 “กล้วยกับ
ภูมิปัญญาไทย”    
       5. ครั้งที่ 2/2559*วันที่ 29 มีนาคม 2559  
เรื่องโครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสมหา
มงคลทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา “วัน
อนุรักษ์ : สืบสานประเพณีสงกรานต์” 
      6. ครั้งที่ 1/2559*วันที่ 1 มิถุนายน 2559  
เรื่องโครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัด
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     7. ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559  
เรื่องโครงการอบรมเครื่องหอม และโครงการ
อบรมนาฏศิลป์พื้นเมือง ประจ าปี 2559 
        นอกจากในการด าเนินโครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมแต่ละโครงการจะมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
(4.1-1-04)   ดังนี้ 
         1. ค าสั่งที่ 1326/2558*เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครง 12 สิงหาคมมหา
ราชินี :*วันแม่แห่งชาติและสืบสานโครงการ

4.1-1-03  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ทางด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1-1-04  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

พ ร ะ ร า ช ด า ริ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ประจ าปี 2558 
        2. ค าสั่งที่ 2167/2558*เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง ประจ าปี 2558 ภายใต้ชื่องาน “ลอย
กระทงรื่นเริง ยามอิเกิ้งเต็มดวง...เชิ้บ เชิ้บ ภาค
2” 
        3. ค าสั่ งที่  2234/2558* เรื่ อง  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติ : 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 2558 
        4. ค าสั่ งที่  1 34 /2559* เ รื่ อ ง  แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการลานวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 7 “กล้วยกับภูมิปัญญาไทย” 
        5. ค าสั่ งที่  5 73 /2559* เ รื่ อ ง  แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 61 
พร ร ษา  “วั น อนุ รั ก ษ์  :* สื บ ส า นป ระ เพณี
สงกรานต์” 
        6. ค าสั่ งที่  9 63 /2559* เ รื่ อ ง  แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการความร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการวิ ชาการ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        7.*ค าสั่ งที่  1071/2558*เรื่อง  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการอบรมเครื่องหอม 
        8.*ค าสั่ งที่  1072/2558*เรื่อง  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการอบรมนาฏศิลป์
พ้ืนเมือง 

  2 จัดท าแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
และก าหนดตัว
บ่งชี้วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มอบหมาย
ให้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้ด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรมจึงด าเนินการจัดท าแผน
ตามกระบวนการโดยมีขั้นตอน ดังนี้  
     1. มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

แผน รวมทั้ง
จัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้
สามารถ
ด าเนินการได้ตาม
แผน  
 

พ.ศ.2555-2559* (ฉบับปรับปรุ ง  พ.ศ.2558)    
(4.1-2-01) โดยสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ พ.ศ.2555-
2559* (ฉบับปรับปรุ ง  พ .ศ .2558)  ป ระ เ ด ็น
ย ุทธศาสตร ์ที ่ 4*การท าน ุบ าร ุงศ ิลปะและ
ว ัฒนธรรม (4.1-2-02)  ในการประช ุมครั้ งที่ 
5/2557 วันที่  29 ตุลาคม 2557 (4.1-2-03) 
(4.1-2-04)  โ ด ย ในที่ ป ร ะชุ มมี ก า ร ก า หนด
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไว้  4 ข้อซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์
ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้  
        ข้ อ  1* เ พ่ือ พัฒนาแหล่ ง เ รี ยนรู้ ข้ อมู ล
สารสนเทศทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีจ านวน 6 โครงการ 
        ข้อ*2*เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้หรือการจัด
กิจกรรมทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ งของไทย กลุ่ มประเทศ
อาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ  
มีจ านวน 8 โครงการ 
       ข้อ 3 เพ่ืออนุรักษ์  สืบสาน และให้บริการ
วิชาการทางด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจ านวน 1  โครงการ 
      ข้อ 4 เพ่ือส่งเสริมให้มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา       
มีจ านวน 1โครงการ 
     มีการก าหนดค่าเป้าหมายความ ส าเร็จของ
แผน  คือร้อยละ 80*ของโครงการที่ด าเนินการ
ตามวัตถุ ประสงค์ของแผน ซึ่งในปีงบประมาณ 
2558 มีโครงการที่จะต้องด าเนินการตามแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น 16 โครงการ 
ซึ่ งมีการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมถึงในแต่ละ
โครงการมีการก าหนดเป้ าหมายและตัวชี้ วัด
ความส าเร็ จของโครงการ ได้ รั บการจัดสรร
งบประมาณจ านวน 1,218,820 บาท ซึ่งในการนี้

4.1-2-01  ค าสั่ง
คณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
4.1-2-02  แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.
2555-2559 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
4.1-2-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 
5/2557 วันที่  29 
ตุลาคม 2557 
4.1-2-04 แผน
ยุทธศาสตร์ ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ.2555-
2559 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2558) 
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เป็นมีงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและ
การบริหารงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม  จ านวน  54,640*บาท*ดั งนั้ นมี
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
664,180 บาท  
     ในการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
5/2557 วันที่  29 ตุลาคม 2557 เรื่องเสนอเพ่ือ
ทราบและเสนอพิจารณา มติที่ประชุมพิจารณา
เห็นชอบตามแผนด้านท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้ 

1) เห็นชอบตามวัตถุประสงค์ของแผนที่
ก าหนดไว้  4 ข้อ คือ 
       ( 1)  เ พ่ื อ พั ฒ น า แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศทางด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
       (2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในการพัฒนาองค์ความรู้หรือการจัดกิจกรรม
ทางดา้นประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งของไทย กลุ่มประเทศอาเซียนหรือ
ประเทศอ่ืนๆ          
       (3) เพ่ืออนุรักษ์  สืบสาน และให้บริการ
วิชาการทางด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
       (4) เพ่ือส่งเสริมให้มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
      2) เห็นชอบตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน ซึ่งก าหนดเป็นค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ของโครงการที่ด าเนินการตามวัตถุ 
ประสงค์ของแผน 
      3) เห็นชอบตามโครงการที่จะด าเนินใน
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2558* คื อ * 16* โ ค ร ง ก า ร 
งบประมาณที่ ใช้ ด า เนิ น โครงการ  จ านวน 
664,180 บาท 
    2. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ประชุม
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คณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ.2555-2559 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ในการประชุมครั้งที่ 
5/2558 วันที่ 28  ตุลาคม 2558  (4.1-2-05  ถึง 
4.1-2-0 6) * โ ด ย ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ก า ร ก า ห น ด
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไว้  4 ข้อซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์
ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้  
        ข้ อ  1 เ พ่ื อ พัฒนาแหล่ ง เ รี ยนรู้ ข้ อมู ล
สารสนเทศทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจ านวน 8 โครงการ 
        ข้อ*2*เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้หรือการจัดกิจกรรม
ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งของไทย กลุ่มประเทศอาเซียนหรือ
ประเทศอ่ืนๆ มีจ านวน 8  โครงการ 
        ข้อ 3 เพ่ืออนุรักษ์  สืบสาน และให้บริการ
วิชาการทางด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจ านวน 1*โครงการ 
       ข้อ 4 เพ่ือส่งเสริมให้มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา       
มีจ านวน 1โครงการ 
    มีการก าหนดค่าเป้าหมายความ ส าเร็จของ
แผน  คือร้อยละ 80*ของโครงการที่ด าเนินการ
ตามวัตถุ ประสงค์ของแผน ซึ่งในปีงบประมาณ 
2559 มีโครงการที่จะต้องด าเนินการตามแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น 18 โครงการ  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน1,048,480 
บาท ซึ่งในการนี้เป็นมีงบประมาณที่ใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมถึ งส่ ง เสริม และพัฒนา
บุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
322,880*บาท ดังนั้นมีงบประมาณที่ใช้ในการ
จัดสรรเพ่ือด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จ านวน 725,600 บาท  
   มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1-2-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 
5/2558 วันที่  28  
ตุลาคม 2558 
4.1-2-06 แผน
ยุทธศาสตร์ ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ.2555-
2559 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2559) 
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   1. เห็นชอบตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด
ไว้  4 ข้อ คือ 
       1. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   
       2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในการพัฒนาองค์ความรู้หรือการจัดกิจกรรม
ทางด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งของไทย กลุ่มประเทศอาเซียนหรือ
ประเทศอ่ืน ๆ          
       3. เพ่ืออนุรักษ์  สืบสาน และให้บริการ
วิชาการทางด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       4. เพ่ือส่งเสริมให้มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
   2. เ ห็ นชอบตั วบ่ ง ชี้ วั ด คว ามส า เ ร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผน ซึ่งก าหนด เป็นค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ของโครงการที่ด าเนินการตามวัตถุ 
ประสงค์ของแผน 
   3. เห็นชอบตามโครงการที่ จะด า เนิน ใน
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2559* คื อ * 18* โ ค ร ง ก า ร 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 725,600 บาท 

  3 ก ากับติดตามให้มี
ก า ร ด า เ นิ น ง าน
ตามแผนด้านท านุ
บ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม  

       เพ่ือให้การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนจึงมีการก ากับ
ติดตามโดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ด้านท านุบ ารุง
ศ ิลปะและว ัฒนธรรม  เพ่ือก ากับติดตามให้
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนโดยก ากับติดตามเป็น
ไตรมาส รวมทั้ง*สิ้น 4 ครั้ง (ตุลาคม 57-กันยายน 
58)  (4.1-3-01) ดังนี้  
      1.  ครั้งที่ 1*ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 2/2557  วันที่ 19 ธันวาคม  2557 วาระที่ 
4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่องก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ 2558  (4.1-
3-02)   

4.1-3-01 ค าสั่ง
คณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-3-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ครั้งที่ 
2/2557  วันที่ 19 
ธันวาคม  2557 วาระท่ี  
4 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา เรื่องก ากับ
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    ด้วยในปีงบประมาณ 255 ไตรมาสที่ 1 ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม  มี โครงการที่จะต้อง
ด าเนินการตามแผน 6 โครงการ และผลการ
ด าเนินงานได้มีการด าเนินโครงการตามแผนทั้ง 6 
โครงการ ได้แก่  
        1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2557 งบประมาณ 45,000 บาท ซึ่งตรง
กับวัตถุ ประสงค์ของแผน ข้อที่ 2 
        2.*โครงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้น
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 30,000 บาท ใช้
ไป 10,000 บาท  ซึ่งผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนตรงกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 บรรลุผล
ส าเร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่องไตรมาสที่ 1 ถึงไตร
มาสที่ 4) 
        3.*โครงการจัดท าวารสารศิลปวัฒนธรรม
เพชบุระ ฉบับที่ 8*งบประมาณ 50,000 บาท    
ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของแผน ข้อที่ 1 
        4.*โครงการวันพ่อแห่งชาติ : เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 2557 งบประมาณ 37,000 บาท ซึ่งตรง
กับวัตถุประสงค์ของแผน ข้อที่ 2 
        5.*โครงการเข้าร่วมงานสืบสานต านาน
ศิลป์แผ่นดินสยาม ไม่ใช้งบประมาณ ซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผน ข้อที่ 2 
        6.*โครงการลานวัฒนธรรม “ข้าวกับภูมิ
ปัญญาไทย” ตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจ
พอเพียง งบประมาณ 50,000 บาท ซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผน ข้อที่ 2 
   น อ ก จ า ก นั้ น มี โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร
บริหารงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่ด าเนินงานในไตรมาสนี้ด้วย  
  มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตาม เสนอ และ
พบว่าในไตรมาสที่  1*มีการด าเนินการครบทุก
โครงการซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และให้มี

ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ไตรมาสที่ 1
ปีงบประมาณ 2558 
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การก ากับติดตามผลการด าเนิน งานตามแผนใน
ไตรมาสที่  2*ปีงบประมาณ 2558*พร้อมกับ
รายงานผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนเป็น
ไตรมาส และด าเนินการส่งผลการก ากับติดให้
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  
    2.  ครั้งที่ 2  ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 20 มีนาคม  2558 วาระที่ 
4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่องก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไตรมาสที่  2*งบประมาณ 2558    
( 4.1-3-0 3)  ด้ ว ย ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ * 2558                  
ไต รมาสที่  2*ส านั กศิ ลปะและวัฒนธรรม          
มี โครงการที่ จะต้องด า เนินการตามแผน 1 
โครงการ และผลการด าเนินงานได้มีการด าเนิน
โครงการนิทรรศการหมุน เวียนภายในหอ
วั ฒ น ธ ร ร ม  “ภ า พถ่ า ย กิ จ ก ร ร ม ท า ง ด้ า น
วัฒนธรรม” งบประมาณ  20,000 บาท ซึ่งตรง
กับวัตถุประสงค์ของแผน ข้อที่ 1 
    นอกจ าก นั้ น มี โ ค ร ง ก า รส นั บ สนุ น ก า ร
บริหารงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม และโครงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เป็นโครงการต่อเนื่อง
จากไตรมาสที่ 1  ได้ด าเนินงานในไตรมาสนี้ด้วย   
     มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ  
และพบว่าในไตรมาสที่ 2 มีการด าเนินการครบ
ทุกโครงการซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และ
ให้มีการก ากับติดตามผลการด าเนิน งานตามแผน
ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 พร้อมกับ
รายงานผลส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของแผนเป็น
ไตรมาส*และด าเนินการส่งผลการก ากับติดให้
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  
    3.*ครั้งที่ 3*ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 19 มิถุนายน  2558 วาระที่ 

4.1-3-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 20 
มีนาคม 2558 วาระที่ 
4 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา เรื่องก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม           
ไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ 2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่องก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไตรมาสที่  3*งบประมาณ 2558    
( 4.1-3-0 4)  ด้ ว ย ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2558                  
ไต รมาสที่  3*ส านั กศิ ลปะและวัฒนธรรม           
มี โครงการที่ จะต้องด า เนินการตามแผน 2 
โครงการ และผลการด าเนินงานได้มีการด าเนิน
โครงการตามแผนทั้ง 2 โครงการ ได้แก่  
       1) โครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิม  
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดา สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญ
พระชนมายุ *ครบ  60 พรรษา*งบประมาณ 
70,000 บาท ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของแผน  
ข้อที่ 2  
       2 ) โ ค ร ง ก า ร น า ฏ ศิ ล ป์ ส า ห รั บ เ ด็ ก  
งบประมาณ 29,700 บาท ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผน ข้อที่ 3  
    นอกจ าก นั้ น มี โ ค ร ง ก า รส นั บ สนุ น ก า ร
บริหารงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม และโครงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เป็นโครงการต่อเนื่อง
จากไตรมาสที่ 2 ได้ด าเนินงานในไตรมาสนี้ด้วย   
    มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ และ
พบว่าในไตรมาสที่ 3*มีการด าเนินการครบทุก
โครงการซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และให้มี
การก ากับติดตามผลการด าเนิน งานตามแผนใน
ไตรมาสที่  4*ปีงบประมาณ 2558*พร้อมกับ
รายงานผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนเป็น
ไตรมาส และด าเนินการส่งผลการก ากับติดให้
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  
    4.*ครั้งที่ 4  ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 3/2558  วันที่ 30 กันยายน  2558 วาระที่ 
4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่องก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

4.1-3-04 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ครั้งที่ 
2/2558 วันที่ 19 
มิถุนายน  2558 วาระท่ี  
4 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา เรื่องก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ไตรมาสที่ 3 
ปีงบประมาณ 2558 
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วัฒนธรรม ไตรมาสที่  4*งบประมาณ 2558    
( 4.1-3-0 5)  ด้ ว ย ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2558                  
ไต รมาสที่  4*ส านั กศิ ลปะและวัฒนธรรม          
มี โครงการที่ จะต้องด า เนิ นการตามแผน 7 
โครงการ และผลการด าเนินงานได้มีการด าเนิน
โครงการตามแผนทั้ง 7 โครงการ ได้แก่  
       1) โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*เรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมือง
เพชรบูรณ์ในประวัติศาสตร์กรุ งศรีอยุธยา”
งบประมาณ 15,000 บ าท  ซึ่ ง ต ร ง ก ับ ว ัต ถุ 
ประสงค์ของแผนข้อที่ 2 
       2) โครงการสืบสานประเพณีงานแห่เทียน
เข้าพรรษา งบประมาณ 30,000 บาท ซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงค์ ของแผนข้อที่ 2 
       3) โครงการนิทรรศการการแต่งกายชนเผ่า
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 95,000 บาท 
ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค ์ของแผนข้อที่ 1 
       4) โครงการนิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีต
จังหวัดเพชรบูรณ์*งบประมาณ 35,000 บาท    
ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ ของแผนข้อที่ 1 
  5. โครงการ 12 สิงหาคมมหาราชินี : วันแม่
แห่งชาติและสืบสานโครงการพระราชด าริสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ*งบประมาณ 
50,000 บาท ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ ของแผนข้อ
ที่ 2 
       6)  โครงการผลิตสื่อ เผยแพร่ทางด้าน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่อง “อาหารอาเซียน”*งบประมาณ 43,000 
บาท ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ ของแผนข้อที่ 1 
       7)  โ ค ร ง ก า ร บู ร ณ า ก า ร ง า น ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง 
การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีไหว้ครูดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ประจ าปี 2558 
งบประมาณ  35,000*บาท ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผน ข้อที่ 4  
 

4.1-3-05  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ครั้งที่ 
3/2558  วันที่ 30 
กันยายน 2558 วาระท่ี  
4 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา เรื่องก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ 2558 
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ประเมิน 
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    นอกจ าก นั้ น มี โ ค ร ง ก า รส นั บ สนุ น ก า ร
บริหารงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม และโครงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เป็นโครงการต่อเนื่อง
จากไตรมาสที่ 3 ได้ด าเนินงานในไตรมาสนี้ด้วย   
    มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตาม เสนอ และ
พบว่าในไตรมาสที่ 4 มีการด าเนินการครบทุก
โครงการซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และให้มี
การก ากับติดตามผลการด าเนิน งานตามแผนใน
ปีงบประมาณ 2559 พร้อมกับรายงานผลส าเร็จ
ตามวัตถุ ประสงค์ของแผนเป็นไตรมาส  และ
ด าเนินการส่งผลการก ากับติดให้มหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป  
    ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้น าผลการก ากับ
ติดตามเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก     
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก  ครั้งที่ 
1/2558  วันที่  22 ตุลาคม  2558  เรื่องการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน  มติที่
ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอและให้ในปี
ต่อไปมีการก ากับ เป็น ไตรมาสโดยเสนอให้
คณะกรรมการประจ าส านักพิจารณาต่อไป  (4.1-
3-06) 
    มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตาม
แผนด้านท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมใน
ปีงบประมาณ 2559 เป็นไตรมาสรวมทั้งสิ้น 3 
ครั้ง (ต.ค.58 - ก.ค. 59)  ดังนี้ 
       1.  ครั้งที่ 1*ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 9 ธันวาคม 2558 วาระที่ 4 
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่องก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ 2559  (4.1-
3-07) 
    ด้วยในปีงบประมาณ 2559  ไตรมาส ที่ 1 ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มี โครงการที่ จะต้อง

4.1-3-06 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านัก  ครั้งที่ 
1/2558  วันที่  22 
ตุลาคม  2558  เรื่อง
การก ากับติดตามการ
ด าเนิน งานตามแผน   
4.1-3-07 รายงานการ
ประชุมรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม              
ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 9 
ธันวาคม 2558 วาระท่ี 
4 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา เรื่องก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ 2559 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ด าเนินการตามแผน 5 โครงการ และมีผลการ
ด าเนินงาน คือ  
      1)*โครงการนิทรรศการธนบัตรและเหรียญ
กษาปณ ์งบประมาณ  10,000  บาท ซึ่งผลส าเร็จ
ตามวัตถุ ประสงค์ของแผนตรงกับวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 1 บรรลุผลส าเร็จ 
       2)*โครงการนิทรรศการพระเครื่องและ
เครื่องอัฐบริขาร งบประมาณ  10,000*บาท ซึ่ง
ผลส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของแผนตรงกับ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 บรรลุผลส าเร็จ 
       3)*โครงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
งบประมาณ  30,000*บาท ใช้ไป 10,000 บาท  
ซึ่งผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนตรงกับ
วัตถุประสงค์  ข้อที่  1 บรรลุผลส าเร็จ ( เป็น
โครงการต่อ เนื่องไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 
      4) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี  2558*งบประมาณ*45,000*บาท      
ซึ่งผลส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของแผนตรงกับ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 บรรลุผลส าเร็จ 
      5) โครงการวันพ่อแห่งชาติ : เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
ว โ รกาสมหามงคล เฉลิ มพระชนมพรรษา            
5 ธันวาคม 2558  งบประมาณ  36,000  บาท 
ซึ่งผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนตรงกับ
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 บรรลุผลส าเร็จ 
      นอกจากนั้ นมี โ คร งการสนับสนุนการ
บริหารงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ด าเนินงานในไตรมาสนี้ด้วย  
      มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ 
และพบว่าในไตรมาสที่ 1 มีการด าเนินการครบ
ทุกโครงการซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และ
ด าเนินการส่งผลการก ากับติดให้มหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป*ในส่วนของการก ากับติดตามผลการ
ด าเนิน งานตามแผนในไตรมาสที่ 2 นั้น ให้มีการ
ก า กั บติ ดตามและร าย ง านผล ส า เ ร็ จ ต าม
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

วัตถุประสงค์ของแผนในไตรมาสต่อไป  
        2.  ครั้งที่ 2  ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์  ด ้านท าน ุบ า ร ุงศ ิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2559*วันที่ 2 มีนาคม 2559 
วาระที่ 4*เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่องก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ 
2559 (4.1-3-08)  
  ด้วยในปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส ที่ 2 ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มี โครงการที่ จะต้อง
ด าเนินการตามแผน 5 โครงการ และมีผลการ
ด าเนินงาน คือ  
        1)*โครงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
งบประมาณ  30,000  บาท คงเหลือจากไตรมาส
ที่ 1 จ านวน 20,000 บาท ไตรมาสที่ 2 ใช้ไป 
10,000 บาท ซึ่งผล ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนตรงกับวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 บรรลุผลส าเร็จ 
(เป็นโครงการต่อเนื่อง) 
      2)*โครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัด
กิ จ ก ร ร ม ห รื อ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการสืบชะตาแม่น้ าป่า
สัก”งบประมาณ  10,000 บาท ซึ่งผล ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนตรงกับวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 
บรรลุผลส าเร็จ 
      3)*โครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 “กล้วย
กับภูมิปัญญาไทย”งบประมาณ*64,000*บาท    
ซึ่งผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนตรงกับ
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 บรรลุผลส าเร็จ 
      4)*โครงการนิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีต
จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
งบประมาณ  35,000  บาท ซึ่งผลส าเร็จตามวัตถุ 
ประสงค์ของแผนตรงกับวัตถุประสงค์  ข้อที่*1 
บรรลุผลส าเร็จ 
      5)*โครงการนิทรรศการแต่งกายชนเผ่าใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
งบประมาณ  95,000*บาท ซึ่งผลส าเร็จตาม

4.1-3-08 รายงานการ
ประชุมรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ครั้งที่ 
1/2559 วันที่ 2 มีนาคม 
2559 วาระท่ี 4 เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณา เรื่อง
ก ากับติดตามการด าเนิน         
งานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะแลวัฒนธรรม 
ไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ 2559 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

วัตถุประสงค์ของแผนตรงกับวัตถุประสงค์ ข้อที่*1 
บรรลุผลส าเร็จ 
    นอกจ าก นั้ น มี โ ค ร ง ก า รส นั บ สนุ น ก า ร
บริหารงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่ด าเนินงานในไตรมาสนี้ด้วย  
    มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตาม เสนอ และ
พบว่าในไตรมาสที่ 2 มีการด าเนินการครบทุก
โครงการซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และ
ด าเนินการส่งผลการก ากับติดให้มหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป  ในส่วนของการก ากับติดตามผลการ
ด าเนิน งานตามแผนในไตรมาสที่ 3 นั้น ให้มีการ
ก ากับติ ดตามและรายงานผล  ส า เ ร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนในไตรมาสต่อไป   
        3.*ครั้งที่ 3*ประชุมคณะกรรมการจัดท า     
แผนยุทธศาสตร์  ด ้านท าน ุบ า ร ุงศ ิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 มิถุนายน 
2559 วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่อง
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ *3*ปีงบ 
ประมาณ 2559 (4.1-3-09)   
  ด้วยในปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส ที่ 3 ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มี โครงการที่ จะต้อง
ด าเนินการตามแผน 5 โครงการ และมีผลการ
ด าเนินงาน คือ  
        1)*โครงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
งบประมาณ  30,000  บาท คงเหลือจากไตรมาส
ที่ 2 จ านวน 10,000 บาท ไตรมาส ที่ 3 ใช้ไป 
10,000 บาท ซึ่งผล ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนตรงกับวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 บรรลุผลส าเร็จ 
(เป็นโครงการต่อเนื่อง) 
        2)*โครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 61 พรรษา “วันอนุรักษ์มรดก
ไทย : สืบสานประเพณีสงกรานต์” งบประมาณ 

4.1-3-09 รายงานการ
ประชุมรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  ครั้งที่ 
2/2559 วันที่ 8 
มิถุนายน 2559 วาระท่ี 
4 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา เรื่องก ากับ
ติดตามการด าเนิน        
งานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไตรมาสที่ 3 
ปีงบประมาณ 2559 
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70,000  บาท ซึ่งผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนตรงกับวัตถุประสงค์ ข้อที ่2 บรรลุผลส าเร็จ 
      3)*โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้ จัดท ารายงานประจ าปี : 
เพชรบุระ “วัฒนธรรมพ้ืนบ้านเมืองเพชรบูรณ์” 
งบประมาณ 50,000*บาท ซึ่ งผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนตรงกับวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 
บรรลุผลส าเร็จ 
      4)*โครงการ“เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลย ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559”    
ไม่ใช้งบประมาณ ซึ่งผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนตรงกับวัตถุประสงค์ ข้อที ่2 บรรลุผลส าเร็จ 
      5)*โครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัด
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า  ก า ร ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วัดโพธิ์
ทอง บ้านน้ าครั่ง ต าบลวังบาล  อ าเภอหล่มเก่า  
จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ณ สวน สาธารณะหนอง
ปอ ต าบลพุ เตย อ า เภอวิ เชี ยรบุ รี  จั งหวั ด
เพชรบูรณ์ งบประมาณ 30,000*บาท ซึ่ งผล 
ส า เ ร็ จ ต า ม วั ต ถุ ประสงค์ ของแผนตรงกั บ
วัตถุประสงค์ ข้อที ่2 บรรลุผลส าเร็จ  
     นอกจากนั้ นมี โ ค ร งกา รสนั บสนุ นกา ร
บริหารงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่ด าเนินงานในไตรมาสนี้ด้วย  
    มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตาม เสนอ และ
พบว่าในไตรมาสที่ 3*มีการด าเนินการครบทุก
โครงการซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และ
ด าเนินการส่งผลการก ากับติดให้มหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป  ในส่วนของการก ากับติดตามผลการ
ด าเนิน งานตามแผนในไตรมาสที่ 4 นั้น ให้มีการ
ก ากับติ ดตามและรายงานผล  ส า เ ร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนในไตรมาสต่อไป  
       จากผลการก ากับติดตามดังกล่าว ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนเป็นไปตามที่
ก าหนดเป็นอย่างด ี
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  4 ประเมิน
ความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

    1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ด้ านท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม*ครั้ งที่ 
4/2558 วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เรื่องประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  พ.ศ.2555-2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2558) (4.1-4-01 ถึง 4.1-4-02)     
     ด้วยแผนยุทธศาสตร์ ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม พ.ศ.2555-2559 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2558) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนไว้ 
4 ข้อ และก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของ
แผนเป็นร้อยละ 80 ของโครงการที่ด าเนิน การ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน ซึ่งมีผลด าเนินงานดังนี้ 
    วัตถปุระสงค์ของแผนข้อที่ 1 เพ่ือ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ข้อมูลสารสน เทศทางด ้านประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจ านวน  6 
โครงการ ได้แก ่
       1) โครงการจัดนิทรรศการหมุนเวียนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการการแต่งกายชนเผ่า
ในจังหวัดเพชรบูรณ์” 
       2) โครงการนิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีต 
       3) โครงการนิทรรศการหมุนเวียน 
       4) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวบรวม
และเผยแพร่องค์ความรู้  เช่นการจัดท าวารสาร
ศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ฉบับที่ 8 
       5)  โครงการผลิตสื่ อ เผยแพร่ทางด้ าน
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในกลุม่ประเทศอาเซียน เรื่อง “อาหารอาเซียน” 
       6) โครงการจัดเก็บรวบรวมข้อ มูลทางด้าน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ *2*เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความร่วม มือในการพัฒนาองค์
ความรู้หรือการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งของไทย 
กลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ มีจ านวน 
8 โครงการ ได้แก ่
 

4.1-4-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผน ยุทธศาสตร์ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 
4/2558 วันที่ 16 
ตุลาคม 2558 
4.1-4-02  สรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ 2558 
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       (1)*โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2557 
       (2)*โครงการลานวัฒนธรรม 
“ข้าวกับภูมิปัญญาไทย” 
       (3)*โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
       (4)*โครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี   เนื่ องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา 
       (5)*โครงการ 12 สิงหาคมมหาราชินี : วัน
แม่แห่งชาติและสืบสานโครงการพระราชด าริ 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
       (6) โครงการสืบสานประเพณีงานแห่เทียน
เข้าพรรษา 
       (7)*โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเพชรบูรณ์ใน
ประวัติศาสตร์ กรุงศรีอยุธยา” 
       (8)*โครงการเข้าร่วมงานสืบสานต านาน
ศิลป์แผ่นดินสยาม 
     วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 3 เพ่ืออนุรักษ์ สืบ
สาน และให้บริการวิชาการทางด้านประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจ านวน 1 
โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมนาฏศิลป์ส าหรับ
เด็ก 
     วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 4 เพ่ือส่งเสริมให้มี
การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา*มีจ านวน 1*โครงการ ได้แก่ 
โครงการไหว้ครูดนตรี  นาฏศิลป์  ศิลปะและ
ช่างฝีมือ ประจ าปี 2558 
     ค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผน คือร้อยละ 
80 ของโครงการที่ด าเนิน การตามวัตถุประสงค์
ของแผน  ซึ่งในปีงบประมาณ 2558  มีโครงการที่
จะต้องด าเนินการตามแผนทั้งสิ้น 16 โครงการ 
     ที่ประชุมพิจารณาจากผลการ ด าเนินงาน พบว่า 
ในโครงการทั้ง 16 โครงการมโีครงการที่ด าเนินงานอยู่
ในวั ตถุ ประสงค์ ของแผนครบทั้ ง  4*ข้ อและ           
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผนคือ ร้อยละ 80   
ของโครงการที่ด าเนินการตามวัตถุ ประสงค์ของ
แผน  
   มติที่ประชุมพิจารณาประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน จากปีงบประมาณ 2558 มี
โครงการทั้งสิ้น*16*โครงการ ผลการด าเนิน
โครงการพบว่า  ด าเนินครบทุกโครงการ คิดเป็น
ร้ อยละ 100*ของโครงการทั้ งหมดในปี งบ 
ป ร ะ ม า ณ  2558 จึ ง บ ร ร ลุ ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผนและให้น าผลการประเมิน
ความส าเร็จเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
ต่อไป 
       2.*การประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม*ครั้งที่ 1/2558*วันที่ 22 
ตุลาคม 2558 เรื่องผลการประเมินความ ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนปีงบประมาณ 2558 
(4.1-4-03)   
      ด้ ว ย จากผลการด า เนิ นงาน พบว่ า ใน
ปี งบประมาณ 2558*มี โครงการตามแผน 16 
โครงการ และมี โครงการที่ ด าเนิ นงานอยู่ ใน
วัตถุประสงคข์องแผนครบทั้ง 4 ข้อ และค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของแผนคือ ร้อยละ*80 ของโครงการ
ที่ด าเนินการตามวัตถุ ประสงค์ของแผน พบว่าค่า
เป้าหมาย ความส าเร็จของแผนอยู่ที่ร้อยละ 100 
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  
      แ ล ะ จ า ก ผ ล ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร
คณะกรรมการประจ าส านักมีความสนใจและเห็น
ความส าคัญของโครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญ
พระชนมายุ  ครบ  60 พรรษา ซึ่ งมี ผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
         1.*มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1 ,500  
คน 
          2 . *บุ คลากรและนั กศึ กษา เข้ า ร่ ว ม
โครงการ 100  คน 
          3.*ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 

4.1-4-03  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม  ครั้งที่ 
1/2558  วันที่ 22 
ตุลาคม 2558   
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ร้อยละ 92.50 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และอีก
ประการหนึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนทั่วไป
รวมถึงนักศึกษาสามารถแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเห็นควรให้ด าเนิน
โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
มหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 61 พรรษา 
ในปีงบประมาณต่อไป*เพ่ือเป็นการถวายความ
จงรักภักดีต่อผู้ ที่ มี อุปการคุณต่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
      มติที่ ประชุม พิจารณาเห็นชอบผลการ
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของแผน 
ปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
โครงการที่ด าเนินการตามวัตถุ ประสงค์ของแผน 
และให้ถือว่าแผนยุทธศาสตร์ ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินความส าเร็จ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน*และมี
ข้อเสนอแนะให้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เป็นโครงการที่ประชาชนทั่วไปรวม ถึงนักศึกษา
สามารถแสดงความจง รักภักดีต่ อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จึงควรให้ทางส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ใน
ปีงบประมาณ 2559 เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ให้
นักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  
3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ด้ านท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม  ครั้ งที่ 
3/2559  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เรื่องประเมิน
ความ ส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ.2555-2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559)  (4.1-4-04 ถึง 4.1-4-05) 
   ด้ วยส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม พ.ศ.2555-2559 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2559) ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – 

4.1-4-04 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผน ยุทธศาสตร์ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 
3/2559 วันที่ 29 
กรกฎาคม 2559  
4.1-4-05  สรุปผลการ
ด าเนิน โครงการ  
(ส.ค. 58-ก.ค.59) 
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กรกฎาคม 2559 และมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ของแผนไว้  4 ข้อ และก าหนดค่าเป้าหมายความ 
ส าเร็จของแผนเป็นร้อยละ 80*ของโครงการที่
ด าเนินการตามวัตถุ ประสงค์ของแผน ซึ่งมีผล
ด าเนินงานดังนี้ 
   วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 1 เพ่ือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ข้อมูลสารสน เทศทางด ้านประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจ านวน  8 
โครงการ ได้แก ่
       1) โครงการจัดนิทรรศการหมุนเวียนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการการแต่งกายชนเผ่า
ในจังหวัดเพชรบูรณ์” (ระหว่างเดือนมกราคม 
2559 – มีนาคม 2559) 
       2) โครงการนิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีต
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
- เมษายน 59) 
       3) โครงการนิทรรศการยุทธภูมิ เขาค้อ 
(เดือนกรกฎาคม 2559) 
       4) โครงการนิทรรศการธนบัตรและเหรียญ
กษาปณ ์(ระหว่างเดือนตุลาคม 58 – พฤศจิกายน 
59) 
       5) โครงการนิทรรศการพระเครื่องและ
เครื่องอัฐบริขาร (ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – 
พฤศจิกายน 2559) 
       6) โครงการพัฒนาแหล่งเรียน รู้รวบรวม
และเผยแพร่องค์ความรู้ เช่นการจัดท ารายงาน
ประจ าปี : เพชรบุระ “วัฒนธรรมพ้ืนบ้านเมือง
เพชรบูรณ์” 
       7)*โครงการจัดเก็บรวบรวมข้อ มูลทางด้าน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       8)*โครงการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “ลีซอ : ชนเผ่าบนพ้ืนที่สูง
จังหวัดเพชรบูรณ์” 
    วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 2 เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาองค์
ความรู้หรือการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งของไทย 
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กลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ มีจ านวน 
8 โครงการ แต่มีอยู่ 1 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
คือ โครงการวันแม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 
2559  ดังนั้นจึงมีโครงการที่ด าเนินการ 7 โครงการ 
ได้แก ่
       1) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2558 (25 พฤศจิกายน 2558) 
       2) โครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 “กล้วย
กับภูมิปัญญาไทย” (27 มกราคม 2559)           
       3) โครงการวันพ่อแห่งชาติ : เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 2558 (3 ธันวาคม 2558) 
       4) โครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 61 พรรษา “วันอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์” (8 เมษายน 2559) 
       5) * โ ค ร ง ก า ร  “เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา
มงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 
มิถุนายน 2559” (มิถุนายน 2559) 
       6)*โครงการความร่วมมือกับชุมชนในการ
จั ดกิ จ กร รมและบริ ก า ร วิ ช าก ารทา งด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วัดโพธิ์
ทอง บ้านน้ าครั่ง ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า  
จังหวัดเพชรบูรณ์  และ ณ สวนสาธารณะหนอง
ปอ ต าบลพุเตย อ า เภอวิ เชียรบุรี   จั งหวัด
เพชรบูรณ์ (23 – 24 มิถุนายน 2559)  
       7)*โครงการความร่วมมือกับชุมชนในการ
จั ดกิ จ กร รมหรื อบริ ก า ร วิ ช ากา รทา งด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการสืบชะตาแม่น้ าป่า
สัก”(ระหว่าง 22 - 30 มกราคม 2559) 
   วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 3 เพ่ืออนุรักษ์    
สืบสาน และให้บริการวิชา การทางด้านประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจ านวน 1 
โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเครื่องหอม “แป้ง
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ร่ า และบุหงาร าไป” 
    วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 4 เพ่ือส่งเสริมให้มี
การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา  มีจ านวน 1*โครงการ ได้แก่ 
โครงการอบรมนาฏศิลป์พ้ืนเมือง “ฟ้อนบุญข้าว
ประดับดินและระบ าแมงกะพรุน” 
    ค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผน คือร้อยละ 
80 ของโครงการที่ด าเนิน การตามวัตถุประสงค์
ของแผน  ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่
จะต้องด าเนินการตามแผนทั้งสิ้น 18 โครงการ แต่
ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 
2559  มีการด าเนินโครงการตามแผน 17 โครงการ  
   มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน  จากปีงบประมาณ 2559 
มีโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ และระหว่างเดือน
ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559  ผลการด าเนิน
โครงการ พบว่า  ด าเนินโครงการไป 17 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 94.44 ดังนั้นความ ส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนคือ 
บรรลุ ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน    

  5 น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

        จากผลการด าเนินงานในปีงบ ประมาณ 
2558*ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด า เนิน
โครงการตามแผนทั้งสิ้น 16 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 100 ของโครงการที่ด าเนิน การตาม
วัตถุประสงค์ของแผน และในปีงบประมาณ 2559  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการปรับปรุงแผน
โดยมีการเพ่ิมโครงการจากเดิมปีงบประมาณ 
2558 มี 16 โครงการและปีงบประมาณ 2559 
เ พ่ิม เป็น18โครงการ   ได้ แก่   โ ครงการใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2*เรื่องพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ด้ า น ป ร ะ เ พ ณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1*พัฒนาแหล่งเรียนรู้รวบรวมและ
เ ผ ย แ พ ร่ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น ป ร ะ เ พ ณี  
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น 
ปีงบประมาณ 2558 มี 5 โครงการ ประกอบด้วย 
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      1. โครงการจัดนิทรรศการหมุน  
เวียนภายในหอวัฒนธรรมและสถานที่ต่างๆ ทั้งใน
หรือนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 3 โครงการ  ได้แก่ 
          1.1*นิทรรศการการแต่งกายชนเผ่าใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
          1.2*นิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีต 
          1.3*นิทรรศการหมุนเวียนภายในหอ
วั ฒ น ธ ร ร ม  “ภ า พถ่ า ย กิ จ ก ร ร ม ท า ง ด้ า น
วัฒนธรรม” 

  2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้   1 โครงการ  คือ โครงการ
จัดท า วารสารศิลปวัฒนธรรม เพชบุระ ฉบับที่ 8 
     3. โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ทางด้านประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เรื่อง “อาหารอาเซียน”*1 
โครงการ   
     กลยุทธ์ที่ 2*ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือใน
กา ร พัฒนาอ งค์ ค ว าม รู้ ท า งด้ า นประ เพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย จากเดิมปีงบประมาณ 
2558*มี*1*โครงการ*ได้แก่โครงการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
    และปีงบประมาณ 2559 มีราย ละเอียดดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1*พัฒนาแหล่งเรียนรู้รวบรวมและ
เ ผ ย แ พ ร่ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น ป ร ะ เ พ ณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น มี*6 
โครงการเพ่ิมจากปีงบประมาณ 58*จ านวน 1 
โครงการ  ได้แก่ 
     1. โครงการจัดนิทรรศการหมุนเวียนภายใน
หอวัฒนธรรมและสถานที่ต่างๆ ทั้งในหรือนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน 5 โครงการ 
         1.1*นิทรรศการการแต่งกายชนเผ่าใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
         1.2*นิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีตจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1.3 นิทรรศการยุทธภูมิเขาค้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

154 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

         1.4*นิทรรศการธนบั ตรและ เหรี ยญ
กษาปณ ์
         1.5*นิทรรศการพระเครื่องและเครื่อง
อัฐบริขาร 
    2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้  จัดท าหนังสือรายงาน
ประจ าปี :*เพชบุระ “วัฒนธรรมพ้ืนบ้านเมือง
เพชรบูรณ์” จ านวน 1 โครงการ 
     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือใน
การ พัฒนาองค์ ค วามรู้ ท า ง  ด้ านประ เพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายใน
และภาย นอกมหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ 2559 
มี 2 โครงการ*เพ่ิมจากปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
       1. โครงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้าน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       2. โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง“ลีซอ: ชนเผ่าบนพ้ืนที่สูง
จังหวัดเพชรบูรณ์” 
   สรุปผลการปรับปรุงแผนในปีงบประมาณ 
2558*จาก 16 โครงการได้มีการปรับปรุงแผน
ปี งบประมาณ*2559*โดยมีการเ พ่ิมจ านวน
โครงการขึ้น 2 โครงการ เป็น 18 โครงการ โดย
คณะกรรมการประจ าส านักในการประชุมครั้งที่ 
1/2558 วันที่  22*ตุลาคม 2558*(4.1-5-01) ได้
พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามเสนอและให้
ด าเนินงานตามแผนต่อไป 
    แ ล ะ ส่ ว น ก า ร ป รั บ ป รุ ง กิ จ ก ร ร ม จ า ก
ปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการประจ าส านัก
ได้ พิ จารณาผลการด า เนิ นกิ จกร รม โดย ใน
ปีงบประมาณ 2559 ให้มีการจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี  
    จากการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 28 ตุลาคม 2558 (4.1-5-02) 
ได้น าผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า

4.1-5-01  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะส านัก ครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 22 ตุลาคม 
2558 
4.1-5-02  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 
5/2558  วันที่ 28 
ตุลาคม 2558 
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ส านัก ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22ตุลาคม 2558 มีมติ
ที่ประชุมพิจารณาให้ด าเนินการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในปี 2559 
ดังนั้นคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงด าเนินการ
จัดท าแผน โดยได้ระบุโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ไว้ในแผนปีงบประมาณ 2559 (4.1-5-03) 
   ผลการประเมินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ปี 2558 พบว่า   
        1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1,500 คน 
        2. บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
100  คน 
        3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อย
ละ 92.50 (4.1-5-04) 
   จากผลการด าเนินโครงการประเมินได้ว่ า
โครงการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปี 2559 มีผล
การด าเนินกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
ผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า  
ปี 2558 คือ ร้อยละ 93.41 อยู่ระดับดีมาก มีผล
การประเมินมากกว่าปี 2558 (4.1-5-05) 

4.1-5-03  แผน
ยุทธศาสตร์ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม พ.ศ.
2555-2559 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2559)  
4.1-5-04 สรุปผลการ
ด าเนินโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ 
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี  เนื่องใน
โอกาสมหามงคลทรง
เจริญพระชนมายุ 
ครบ 60 พรรษา 
4.1-5-05 สรุปผลการ
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร
ศ ิลปว ัฒนธรรม เฉล ิม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สย ามบรมร าชกุ ม า รี 
เนื่องโอกาสมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 61 พรรษา 

  6 เผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  

        1 .  ส า นั ก ศิ ล ปะแ ล ะวั ฒ น ธ ร ร ม  ไ ด้
ด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน
ทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะเป็นตัวแทน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว  ซึ่งมีหน้าที่
ร่วมกันปฏิบัติงานทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และร่วมกันเผยแพร่กิจกรรม  (4.1-6-
01)  หรือการบริการทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ประชุมวางแผนปรึกษาหารือกระบวนการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
         1)*กิจกรรมทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

4.1-6-01  ความร่วมมือ
กับสาขา วิชาดนตรีและ
การแสดง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  
4.1-6-02 ภาพกิจกรรม
ด้านท าบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในโครงการ 
12  สิงหามหาราชินี : 
วันแม่แห่งชาติและสืบ
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และวัฒนธรรม ทั้งในส่วนกิจกรรมนักศึกษาและ
กิจกรรมชุมชน  (4.1-6-02 ถึง 4.1-6-06) 
         2)*จดหมายข่าว “เอ้ือยค้ า เอ้ือยคูณ”  
(4.1-6-07) 
         3) * ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  “ เ พ ช บุ ร ะ ” 
วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองเพชรบูรณ์(4.1-6-08)  
         4)*หนังสือองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมภายในจังหวัดเพชรบูรณ์  (4.1-6-09) 
      2. กระบวนการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จาก
คณะกรรมการดังนี้ 
         1)*วิเคราะห์แผนการประชาสัมพันธ์ เช่น 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ที่ เป็น
เครือข่ายทางด้ านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่ อง 
ก าหนดช่อง ทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
เช่ น  Website*ส านั กศิ ลปะและวัฒนธรรม 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ พ ช ร บู ร ณ์
( http://artculture.pcru.ac.th/main/index.p
hp)*Facebook*ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ พ ช ร บู ร ณ์  
( https://www.facebook.com/artculturepcr
u?fref=ts)*หรือหนังสือประชาสัมพันธ์ รวมถึงการ
บริการวิชาการในรูปแบบอบรม สัมมนาเชิ ง
ปฏิบัติการเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง  (4.1-
6-10 ถึง 4.1-6-12) 
         2)*ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์(จดหมายข่าว/
รายงานประจ าปี/หนังสือองค์ความรู้/ป้ายPR งาน
กิจกรรมนักศึกษาและชุมชน) จ านวน 4 สื่อ (4.1-
6-13 ถึง 4.1-6-16) 
         3) *ด า เนินการประชาสั ม พันธ์ ไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษา โรงเรียน ชุมชน 
เทศบาล อบต. และ สวท. ตามช่องทางที่ก าหนด
ไว้  (4.1-6-10) (4.1-6-11) (4.1-6-17) 
         4)*ส่งแบบตอบรับและแบบประเมินไปยัง
ผู้รับการประชาสัมพันธ์ และมีการติดตามผลการ
เผยแพร่แบบเชิงรุก โดยการประสานกับเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมเพ่ือรวบรวมผลการประเมินและ

สานโครงการ
พระราชด าริ  สมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ปี 
2558  
4.1-6-03  ภาพกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในโครงการ
สืบสานประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี 2558  
4.1-6-04  ภาพกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในโครงการวัน
พ่อแห่งชาติ : เฉลิมพระ
เกยีรติ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 2558   
4.1-6-05 ภาพกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมใน 
โครงการศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องโอกาสมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 61 พรรษา   
4.1-6-06  ภาพกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในจังหวัด
เพชรบูรณ์  
4.1-6-07 จดหมายข่าว 
“เอ้ือยค้ า เอ้ือยคูณ”  
4.1-6-08 รายงาน
ประจ าปี  

http://artculture.pcru.ac.th/main/index.php
http://artculture.pcru.ac.th/main/index.php
https://www.facebook.com/artculturepcru?fref=ts
https://www.facebook.com/artculturepcru?fref=ts
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สรุปผลการประชาสัมพันธ์  (4.1-6-18 ถึง 4.1-6-
19) 
         5)*จัดท ารายงานสรุปผลการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (4.1-6-20)  
         6) สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอ แนะ
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงในรอบถัดไป (4.1-6-
21)  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เผยแพร่
กิจกรรมโครงการ 22 โครงการ ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน นักศึกษา  
โรงเรียน เทศบาล อบต. และสวท. 

“เพชบุระ” วัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน เมืองเพชรบูรณ์ 
4.1-6-09 หนังสือองค์
ความรู้ทาง ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมภายใน 
4.1-6-10 เว็บไซต์ ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบูรณ์ 
4.1-6-11 เฟสบุ๊ค  ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
4.1-6-12  หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วม
โครงการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
4.1-6-13  จดหมายข่าว 
ข่าวเอื้อยค้ า เอ้ือยคูณ  
4.1-6-14  รายงาน
ประจ าปี เพชบุระ 
วัฒนธรรมพื้นบ้านเมือง
เพชรบูรณ์  
4.1-6-15  วารสาร
ศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ 
4.1-6-16  ภาพป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4.1-6-17  หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ 
4.1-6-18  แบบตอบรับ
วารสารและหนังสือ 
4.1-6-19  แบบประเมิน
วารสารและหนังสือ    
4.1-6-20  รายงาน
สรุปผลการเผยแพร่ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
4.1-6-21  รายงานการ
ประชุมการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 
1/2559 วันที่ 11 
พฤศจิกายน 2558 เรื่อง 
จัดท าแนวทางการ
เผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการทางด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ครั้งที่ 
2/2559 วันที่ 13 
กรกฎาคม 2559 เรื่อง
สรุปปัญหา อุปสรรค์ 
และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการ
ทางด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือใช้
ข้อมูลปรับปรุงในรอบ
ถัดไป 

  7 ก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่ง 
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ   

- - 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

4.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
4.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.5.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยมี
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 พัฒนาแผนกลยุทธ์
จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT 
กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และ
พัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทาง
การเงินและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมาย   
ของแผนกลยุทธ์ 

        มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน 
ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ท บ ท ว น แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.  2555-
2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) เพ่ือใช้ส าหรับ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (5.1-1-01) ที่สอดคล้องกับนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย(5.1-1-02)และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) (5.1-1-03) และด าเนินการทบทวน
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีผลการวิเคราะห์
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

5.1-1-01  แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.
2555-2559 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
5.1-1-02  นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2557-
2559 (ใช้หลักฐานเดียวกับ 
5.1-1-01 หน้า 1-5) 
5.1-1-03 ตารางแสดง
ความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ  (ใช้หลักฐาน
เดียวกับ 5.1-1-01 หน้า 
29) 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
จุดแข็ง (Strengths) ระดับ

คะแนน 
S1. สร้างและด าเนินการเปิดหลักสูตร
ที่มีการจัดการเรียนการสอนเรียนรู้  
จากการปฏิบัติจริง 

5 

S2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถใน
การให้บริการวิชาการสู่สังคม และมี
การ เตรียมความพร้อมในการจั ด
การศึ กษาให้ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน 

19 

S3. มีระบบอินเตอร์เน็ตและระบบ
ส ารองอินเตอร์เน็ต 

6 

S4.  ภู มิ ทั ศ น์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของบัณฑิต 

8 

S5  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย เหมาะสม และ
เ พี ย ง พ อ  มี ก า ร จั ด ห า ป รั บ ป รุ ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับ
ภารกิจต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

3 

รวมคะแนน 41 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) ระดับ
คะแนน 

W1 มีอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ
น้อย 

31 

W2*นักศึกษามีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษหรือภาษาในประเทศ
อาเซียนน้อย 

22 

W3* ข า ด ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร พั ฒ น า
การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2 

W4 สัดส่วนอาจารย์ที่ท างานวิจัยต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมดมีจ านวนน้อย 

17 

W5 งานวิจัย และองค์ความรู้รวมถึง
บทความวิชาการขาดการตีพิมพ์
เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

30 

รวมคะแนน 102 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 

โอกาส (Opportunities) ระดับ
คะแนน 

O1*เป็นมหาวิทยาลัยประจ าจังหวัดที่
ได้รับการยอมรับจากชุมชน 

20 

O2*การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) 

3 

O3* ที่ ตั้ ง ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยอยู่บนเส้นทางที่เช่ือมต่อ
กับประตูสู่อาเซียน 

13 

O4*เป็นที่ยอมรับและชุมชนพร้อมให้
ความร่วมมือ 

2 

O5*องค์กรภายในจังหวัดสนับสนุน
กิจกรรมภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ อย่างเป็นองค์รวมโดยให้
ความส าคัญเรื่องคน ความรู้ นวัตกรรม 
และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
และเทคโนโลยี 

3 

รวมคะแนน 41 
 

อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม 
(Threats) 

ระดับ
คะแนน 

T1*มีคู่แข่งด้านการจัดการศึกษาใน
ท้องถิ่นมากขึ้น 

18 

T2* ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ล งทุ น ด้ า น
เทคโนโลยีและการสื่อสารสูงและ
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

2 

T3*ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งมีผลต่อการจัดสรร
งบ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2 

T4*มี การแข่ งขัน ในกลุ่ มประ เทศ
อาเซียนสูง 

3 

T5* ข า ด ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง ด้ า น
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ วิ ช า ก า ร จ า ก
หน่วยงานภายนอก 

4 

รวมคะแนน 29 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

        จากนั้ น  มหาวิทยาลั ยน า เสนอแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งการประชุมที่ 5/2558 วันที่ 
25 มิถุนายน 2558 (5.1-1-04) 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ และ
น า เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย และได้น า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุ งแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี     
(5.1-1-05) 

มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และครอบคลุม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีกลยุทธ์ในการจัดสรร
งบประมาณ ดังนี้  

1. จัดหาทรัพยากรทางการเงินและจัดสรร
งบประมาณในการบริหารงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและความต้องการของ
หน่วยงาน 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทาง
การเงินให้มีประสิทธิภาพ 

3. รักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน 
(5.1-1-06) 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางใน
การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังนี้ 

1) จัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน  
2) จัดโครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตรเพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
3) บ ารุงรักษาและจัดบริการให้เช่าสถานที่

แก่หน่วยงานภายนอก 
4) จัดโครงการบริการวิชาการที่สามารถ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนจากการ
บริการวิชาการได้  (5.1-1-07) 

แ ล ะ ไ ด้ ก า ห น ด เ ก ณ ฑ์ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณ โดยพิจารณาภาระงานที่ด าเนินงาน 

5.1-1-04  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/2558  วันที่ 25 
มิถุนายน 2558 
5.1-1-05  รายงานผลการ
ด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559  
5.1-1-06  แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-
2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559) หน้า 18-21 
5.1-1-07 แนวทางการ
จัดสรรทรัพยากรทางการ
เงิน (ใช้หลักฐานเดียวกับ 
5.1-1-06) หน้า 23 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ดังนี้  
1) งบประมาณค่าใช้จ่ายขั้นต่ า 
2) งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ า 
3) งบประมาณตามแผนงานโครงการ 
4) งบประมาณส าหรับการจัดการเรียนการ

สอน 
5) งบประมาณครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

(5.1-1-08) 
มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดสรร

ทรัพยากรทางการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
อย่างเพียงพอต่อการบริหารงานตามภารกิจ มี
กระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์
ในการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่นการจัดสรร
ค่าวัสดุการศึกษาใช้เกณฑ์การจัดสรรจากค่า 
SCH*รายสาขา และจ านวนนักศึกษาจริงเป็น
เกณฑ์ในการจัดสรร เมื่อได้งบประมาณในแต่ละ
หน่วยงานเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว คณะ ส านัก 
สถาบัน จะด าเนินการจัดท ารายละเอียดกิจกรรม
โครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .2559*จากสภา
มหาวิทยาลัย  (5.1-1-09) 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว า ง แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
มี ค ว าม โป ร่ ง ใ ส  เ กิ ดป ร ะ โ ยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
มหาวิทยาลัย และสามารถตรวจสอบได้ โดยมี
งานตรวจสอบภายในคอยก ากับตรวจสอบการใช้
จ่ ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ซึ่ ง เป็น
หน่วยงานอิสระข้ึนตรงต่ออธิการบดีท าให้มีอิสระ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5.1-1-
10) 

อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .255 9 
ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยมีกิจกรรมโครงการ
ของแต่ ละหน่ ว ยง านที่ ร่ ว มกันผลั กดั น ให้
เป้าหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประสบผลส าเร็จ (5.1-1-11) 

5.1-1-08  แนวทางการ
จัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 
(ใช้หลักฐานเดียวกับ 5.1-
1-06) หน้า 49-56 
5.1-1-09  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
8/2558  วันที่  24 
กันยายน 2558 
5.1-1-10  แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 
5.1-1-11  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 
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มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้
บุคลากรทุกระดับรับทราบประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 
โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน
เป็นรายไตรมาส  กองนโยบายและแผนท าหน้าที่
ในการรวบรวม สรุป และวิเคราะห์ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ผลการ
ด า เนิ น งานไม่ ส ามารถบรรลุ เป้ าหมายได้       
(5.1-1-12) 

อี ก ทั้ ง ใ นก า ร ก า กั บ ดู แ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ มหาวิทยาลัย โดยงานคลังมีการ
จัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกไตร
มาส ท าให้ผู้บริหารสามารถรับทราบระบบ และ
สถานะทางการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
อยู่ตลอดเวลา (5.1.1.13) 

5.1-1-12  รายงานผลการ
ด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 
5.1-1-13 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  
ครั้งที่ 7/2558  
ครั้งที่ 10/2558 
ครั้งที่ 5/2559 

  2 การก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกคณะ
ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่
ประกอบ ไปด้วย
ตนทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การ
จัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของ

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
นโยบายและแผนได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และการประเมินความ
คุ้มค่าในการบริหารจัดการหลักสูตร  ซึ่งได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย  (5.1-2-01) 
ประกอบด้วยผู้บริหารที่ก ากับดูแล ตัวแทนจาก
คณะ ตัวแทนจากกองนโยบายและแผน และ
หัวหน้างานคลัง ร่วมกันก าหนดเกณฑ์ในการปัน
ส่วนงบประมาณค่าใช่จ่ายต่างๆ เข้าสู่กิจกรรม
หลัก กิจกรรมรอง และปันส่วนเข้าสู่ผลผลิต เพ่ือ
น าไปใช้ในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ขั้นตอนในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ประกอบด้วย 

1.  การวิ เคราะห์ผลผลิต กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุน แล้วระบุ

5.1-2-01  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

การบริหาร 
หลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการ
แข่งขัน 

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรม
สนับสนุนที่ต้องค านวณค่าใช้จ่าย 

2. กระจายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ค่า
เสื่ อมราคาทุกงบรายจ่ าย  จากหน่ วยงาน
สนับสนุน หน่วยงานรองไปสู่หน่วยงานหลัก และ
กิจกรรมหลักลงสู่ผลผลิต 

3. รวบรวมต้นทุนรวมในแต่ละกิจกรรมตาม
กลุ่มผลผลิต จ าแนกเป็นกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
ด้าน ทั้ งระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก กิจกรรมการให้บริการวิชาการ 
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ เป็นต้น   

มหาวิทยาลัยมีผลการค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ (5.1-2-02) 

กลุ่มสาขา ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) 
1. ผู้ส า เ ร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ 

65,203.56 

     1.1 กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

57,943.41 

     1.2 กลุ่มสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 

78,465.33 

     1.3 กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

71,792.50 

2. ผู้ ส า เร็ จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ 

40,395.18 

     2.1 กลุ่มสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

43,958.58 

     2.2 กลุ่มสาขาวิชา
ครุศาสตร์ 

44,064.48 

     2.3 กลุ่มสาขาวิชา
สงัคมศาสตร์ 

37,128.09 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

82,804.32 

     3.1 กลุ่มสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

96,588.87 

     3.2 กลุ่มสาขาวิชา
ครุศาสตร์ 

39,262.54 

5.1-2-02 รายงานผลการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วย
และความคุ้มค่าของ
หลักสูตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
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     3.3 กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 

107,375.20 

     3.4 กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

84,203.45 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

96,794.73 

      4.1 กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 

118,638.00 

      4.2 กลุ่มสาขาวิชา
ครุศาสตร์ 

40,796.54 

    
     จากการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตดังกล่าว แสดงให้เห็นสัดส่วนในการใช้
จ่ายงบประมาณของแต่ละคณะ จ าแนกตาม
กิจกรรมในภาพรวมทั้ง 5 คณะ คิดเป็นสัดส่วน
เฉลี่ย ได้ดังนี้ 
     1. การจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 68.69 
     2. การพัฒนานักศึกษา  ร้อยละ  3.14 
     3. การพัฒนาบุคลากร  ร้อยละ  5.91 
     4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
        ร้อยละ  1.36 
     5. การบริการวิชาการ  ร้อยละ 4.26 
     6. การวิจัย  ร้อยละ  2.28 
     7. การบริหารจัดการคณะ  ร้อยละ 14.37 
        จากผลการวิ เคราะห์จุดคุ้มทุน คณะ
สามารถน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขันของหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
      แ ล ะ จ า ก ก า ร ค า น ว ณ ต้ น ทุ น ผล ผ ลิ ต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ได้น าผลการ
ค า นวณต้ นทุ น ต่ อหน่ ว ยผลผลิ ต ระหว่ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับ ปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2558   วิ เ คร าะห์ เป รี ยบ เที ยบการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนว่าเพ่ิมขึ้น หรือลดลง
อย่างไร ซ่ึงสรุปไดด้ังนี้ 
       1. ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับปริญญาตรี  มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
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เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 77.42  โดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 
     1.1)  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
63.04  เนื่องจากในปี 2558 มีจ านวนนักศึกษา
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพลดลง  
      1.2)  กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 93.15  
เนื่องจากในปี 2558 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น  แต่จ านวน
นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลดลง  
จึงส่งผลท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น
อย่างมาก 
      1.3)  กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์       
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
142.02  เนื่องจากในปี 2558  กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าจ านวนนักศึกษาใน
กลุ่มสาขาที่มีเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลท าให้มีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลผิตเพ่ิมข้ึนอย่างมาก  
    2. ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี   
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
9.99  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 
      2.1) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24.44  
เนื่องจากในปี 2558 จ านวนนักศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจลดลง 
      2.2)  กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์  มีต้นทุน  
ต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 13.63  
เนื่องจากในปี 2558  กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่
มากกว่าจ านวนนักศึกษาในกลุ่มสาขาที่มีเพ่ิมขึ้น  
จึงส่งผลท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มข้ึน 
      2.3)  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.31 
เนื่องจากในปี 2558  นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์มีจ านวนลดลงในสัดส่วนที่มากกว่า
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรที่ลดลง  จึงส่งผล
ท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มข้ึน 
    3. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
11.59  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 
      3.1)  กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ  มีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.91  
เนื่องจากในปี 2558 นักศึกษาระดับปริญญาโท
ในกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีจ านวนลดลงใน
สัดส่วนที่มากกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ที่ลดลง  จึงส่งผลท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เพ่ิมข้ึน 
      3.2)  กลุ่มวิชาครุศาสตร์  มีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 36.91  เนื่องจาก
ใน 2558  กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ (ระดับ
ปริญญาโท) ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
ในสัดส่วนที่มากกว่าจ านวนนักศึกษาในกลุ่ม
สาขาที่มีลดลง  จึงส่งผลท าให้มีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตลดลง 
      3.3)  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 68.24  
เนื่องจากในปี 2558 นักศึกษาระดับปริญญาโท
ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์มีจ านวนลดลง  
      3.4)  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 
26.92  เนื่องจากในปี 2558  นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทในกลุ่ มสาขาวิ ชาวิทยาศาสตร์
กายภาพมีจ านวนเพ่ิมขึ้น และมีการจัดกิจกรรม
โครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรตามภารกิจ 
    4. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก  มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อย
ละ 7.43  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
      4.1)  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 9.25  
เนื่องจากในปี 2558 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์มีจ านวนลดลง 
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      4.2)  กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์  มีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 33.95  
เนื่องจากในปี 2558 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ในกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์มีจ านวนลดลงมี
จ านวนเพิ่มขึ้น และมีการจัดกิจกรรมโครงการให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม
ภารกิจ 
    5. การพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรทาง
การศึกษา มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง      
คิดเป็นร้อยละ 52  เนื่องจากในปี 2558 มี
จ านวนผู้ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาทางวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึน จ านวน 140 คน 
    6. ผลงานการให้บริการวิชาการ  มีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 31.52  
เนื่องจากในปี 2558 มีการจัดกิจกรรมโครงการ
ลดลง 
    7. ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  มีต้นทุน   
ต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 41.02 
     8. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีต้นทุน  
ต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 184.99  
เนื่องจากมีการเพ่ิมกิจกรรมภายในโครงการมาก
ขึ้น ท าให้ปริมาณโครงการลดลง  จึงส่งผลท าให้
ให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตโครงการเพิ่มขึ้น 
    9. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 
45.23  เนื่องจากในปี 2558  มีจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากขึ้น  
    10. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 81.63  เนื่องจากในปี 2558 มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น 
      และในด้านความสามารถในการแข่งขัน  
มหาวิทยาลั ย ได้ มี การ เปรี ยบเที ยบต้นทุน       
ต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละกลุ่มสาขา กับ ต้นทุน  
ต่อหน่วยผลผลิตเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยต่างๆ    
ที่ได้ส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
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กลุ่มสาขา ต้นทุนต่อ
หน่วยของ

มหาวิทยาลัย 
(บาท) 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

(บาท) 
1. กลุ่ม
สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์
กายภาพ 

57,943.41 59,523.38 

2. กลุ่ม
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

78,465.33 162,743.36 

3. กลุ่ม
สาขาวิชา
วิศวกรรมฯ 

71,792.50 69,948.27 

4. กลุ่ม
สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ 

43,958.58 41,721.81 

5. กลุ่ม
สาขาวิชาครุ
ศาสตร ์

44,064.48 43,376.51 

6. กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสตร ์

37,128.09 33,013.91 

     จากตารางแสดงให้ว่า มหาวิทยาลัยมีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เฉลี่ยของมหาวิทยาลัยอ่ืน จ านวน 3 กลุ่มสาขา 
ได้แก่  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชา
ค รุ ศ า สต ร์   ส่ ว น อี ก  3  กลุ่ ม ส า ข า วิ ช า ที่
มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอน มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตสูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เฉลี่ยของมหาวิทยาลัยอ่ืน ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมฯ   กลุ่ มสาขาวิ ชาบริหารธุ รกิ จ       
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ติดตาม ส่งเสริมให้ทุก
คณะสามารถด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตในระดับหลักสูตร ตลอดจนการ
วิ เคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพในการ
ด า เนิ นงานการจั ดการ เรี ยนการสอนของ
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หน่วยงาน มีผลการด าเนินงาน ทั้งหมด 46 
หลักสูตร  จ าแนก ดังนี้ 
   ระดับปริญาตรี จ านวน 41 หลักสูตร 
   ระดับปริญาโท จ านวน 4 หลักสูตร 
   ระดับปริญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร 

1. คณะครุศาสตร์   
ระดับปริญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร 
ระดับปริญาโท จ านวน 1 หลักสูตร 

2. คณะวิทยาการจัดการ   
ระดับปริญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร 
ระดับปริญาโท จ านวน 1 หลักสูตร 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระดับปริญาตรี จ านวน 12 หลักสูตร 
ระดับปริญาโท จ านวน 1 หลักสูตร 
ระดับปริญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับปริญาตรี จ านวน 9 หลักสูตร 
ระดับปริญาโท จ านวน 1 หลักสูตร 

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ระดับปริญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร 

  3 ด าเนินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจาก ปัจจัย
ภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ 
ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

        ก า รป ร ะชุ ม คณะกร รมกา รบริ ห า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  ได้ ร่วมกัน
พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือ
ปัจจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้  โดยใช้ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ (5.1-3-01) 
     1. ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบและสร้างความ
เสี่ยงให้มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
     2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบบประกันคุณภาพก าหนดไว้ 
     3.*เป็นความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากการ
ด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
     4.  ด า เนินการไม่ เป็นไปตามเป้ าหมาย
เนื่องจากก าหนดเป้าหมายไว้สูงและควรปรับ
เป้าหมายให้เหมาะสม 
     5.*ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา  

5.1-3-01  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
19/2558  วันที่ 17 
ธันวาคม 2559 
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   งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้สรุปและ
พิจารณาเห็นควรมีข้อก าหนดความเสี่ยงจ านวน 
3 เรื่อง และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
เสนอก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
     1. หลักสูตรผ่านการก ากับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ. ร้อยละ 60 และมีผลการ
ประเมินคุณภาพในระดับดี (3.01-4.00) ร้อยละ 
50 
     2. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร (การหยุดให้บริการ
ของระบบ การโจรกรรม การระบาดของไวรัส 
และอ่ืนๆ) ให้มีเกิดขึ้นไม่เกิน 5 ครั้ง 
     3. ความเสี่ยงด้านกายภาพในมหาวิทยาลัย
อันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น จ า ก ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ  อุ บั ติ เ ห ตุ            
การโจรกรรม และอ่ืนๆ ให้มีเกิดขึ้นไม่เกิน 5 ครั้ง 
        จ า ก ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย น าไปสู่การ
ก าหนดประเด็นความเสี่ยงและได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตาม
ค าสั่ งที่  1/2559 (5.1-3-02) ได้ด าเนินการ
ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมกัน
วิ เคราะห์ปัจจัย เสี่ ยงและประเมินโอกาส/
ผลกระทบจากผลการ SWOT ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พบว่า จุดอ่อนของ
มหาวิทยาลัย คือ มีอาจารย์มีผลงานทางวิชาการ
น้อย และสัดส่วนอาจารย์ที่ท างานวิจัยต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมดมีจ านวนน้อย เป็นต้น 
โดยก าหนดให้น าผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่
ในระดับสูงมาด าเนินการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง และก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบต่อไป
(5.1-3-03) 
        คณะกรรมการฝ่ ายจัดท าและก ากับ
ติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการ
พิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
การศึกษา 2558 เพ่ือปรับแก้ไข และเสนอต่อ

5.1-3-02  ค าสั่งที่ 
1/2559 เรื่องแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
(หน้า 57-58) 
5.1-3-03  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 
1/2559 วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2559  
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2559 (5.1-3-04) โดยมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยงและ
รายงานผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
       ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ดังต่อไปนี้ (5.1-3-05) 
    1 .  ด้ านหลั กสู ตรผ่ านการก ากับ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ร้อยละ 60 และมี
ผลการประเมินคุณภาพในระดับดี (3.01 – 4.00) 
ร้อยละ 50 
        ผลกา รด า เ นิ น ง าน  คณะได้ ด า เ นิ น
กิจกรรม/โครงการเพ่ือให้หลักสูตรผ่านการก ากับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. คือ  
    1 )  จั ด ท า ห นั ง สื อ ข อ ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข
รายละเอียดของหลักสูตร 
     2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
     3) รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน 
     4) การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามรายละเอียดหลักสูตร 
        นอกจากนั้นแต่ละคณะได้ด าเนินกิจกรรม
เพ่ือผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 
           (1) ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรแต่ละ
สาขาวิชา โดยเชิญคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง
ภายในและภายนอกเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
           (2 )  จั ดอบรมให้ความรู้ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรใหม่ 
           (3) มีการตรวจสอบความสอดคล้องของ
รายละเอียดหลักสูตรให้ตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
           (4) จัดท าหนังสือขอแก้ไขปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

5.1-3-04  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
7/2559 วันที่ 31 มีนาคม 
2559 
5.1-3-05  แผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

          (5) มีแผนและกระบวนการในการก ากับ
ติดตามรายละเ อียดของหลักสู ตร  ผลการ
ด าเนินการ บรรลุเป้าหมายในส่วนของหลักสูตร
ผ่านการก ากับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ 
สกอ. ร้อยละ 100 และผลการประเมินคุณภาพ
ในระดับดี (3.01-4.00) ร้อยละ 20 ซึ่งไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
    2. ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (การ
หยุดให้บริการของระบบ การโจรกรรม การ
ระบาดของไวรัส และอ่ืนๆ) ให้มีเกิดขึ้นไม่เกิน 5 
ครั้งโดยส านักวิทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
จัดท ากิจกรรมดังนี้ 
    1) โครงการเพ่ือป้องกันการหยุดให้บริการ 
และป้องกันภัยคุกคาม เพ่ือให้ระบบสามารถ
ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
    2) ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลในการจด
บันทึกและจัดเก็บข้อมูลสถิติการบุกรุกและการ
หยุดให้บริการ อย่างชัดเจน โดยไม่มีการหยุด
ให้บริการของระบบ เนื่องจากมีแผนในการ
ด าเนินการป้องกันภัยคุกคาม และมีอุปกรณ์
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ โดยมีระบบเส้นทางเครือข่ าย
อินเทอร์เน็ตส ารองในกรณีที่เส้นทางเครือข่าย
หลักขัดข้องหยุดให้บริการ ผลการด าเนินงาน  
ไม่เกิดการหยุดให้บริการของระบบฯ คือบรรลุ
เป้าหมาย  
    3. ความเสี่ยงด้านความเสี่ยงด้านกายภาพ  
ในมหาวิทยาลัยอันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ 
การโจรกรรม และอ่ืนๆ ให้มีเกิดขึ้นไม่เกิน 5 ครั้ง 
โดยด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงดังนี้ 
     1) โครงการป้องกันอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย 
     2) โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 
     3) อบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบสัญญาณ
จราจร 
     4) การติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือให้มีแสง
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

สว่างเพียงพอ บริเวณสุ่มเสี่ยง 
     5) การอบรมเจ้าหน้าที่เวรยามให้มีทักษะ 
สังเกตการณ ์
     6) การก าหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม และ
ผู้ตรวจเวรยาม 
    7 )  ประชุ มติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
   ผลการด าเนินงานเกิดอุบัติเหตุ 
        ( 1 ) * เ กิ ด อั ค คี ภั ย บ ริ เ ว ณ ด้ า น ห ลั ง
มหาวิทยาลัย (1 ครั้ง) 
        (2)*เกิดวาตภัยด้านหน้าอาคาร 3 (1 ครั้ง) 
        (3)*เกิดวาตภัยบริเวณด้านหน้าหอประชุม
ประกายเพชร  
    (1 ครั้ง) เพียง 3 ครั้ง โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่
เกิน 5 ครั้งผลคือ บรรลุเป้าหมาย (5.1-3-06) 
   เมื่อได้จัดท าผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2558 เรียบร้อย
แล้ว ได้น าผลการด าเนินงาน รายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
18/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559(5.1-3-
07) และน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 
(5.1-3-08)เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการ
จัดท าความเสี่ยงในปีต่อไป 

5.1-3-06  รายงานสรุปผล
การด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.1-3-07  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
18/2559 เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2559 
5.1-3-08  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
8/2559 วันที่ 28 
กันยายน 2559 

  4 บริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 
10 ประการที่
อธิบายการ
ด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

 คณ ะผู้ บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เพชรบูรณ์ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ทั้ง 10 ประการ ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างเสมอ
ภาค ดังนี้ (5.1-4-01) 
 
หลักประสิทธิผล 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร                                                    
จัดการด้านการเงิน การคลัง ประจ าปี 2558 ซึ่ง

5.1-4-01  รายงานผลการ
บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในส่วน
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้าน
ความรับผิดทางละเมิด ประเภทดีเด่น (5.1-4-
02) 
       2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2558) โดย กองนโยบายและแผน จัดท าขึ้น
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้รับ
การปรับปรุงให้สอดคล้ องกับนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยฉบับปัจจุบัน แผนพัฒนาการ
อุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา*ฉบับที่ 11 แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ตลอดจนการเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
21 เป้าประสงค์ และ 35 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย
สามารถด าเนินงานได้บรรลุบรรลุผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 
23 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุผล 12 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัด
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด 
ซึ่งมีค่าป้าหมาย ร้อยละ 80 โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีร้อยละความส าเร็จ 
คิดเป็น ร้อยละ 65.71 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ว พบว่า มีร้อยละ
ความส าเร็จเท่ากัน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยู่ระหว่างรอผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผล
การประกั นคุณภาพการศึ กษา  ประจ าปี
การศึกษา 2558 และร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (5.1-4-03) 
 

5.1-4-02  ประมวลภาพ
กิจกรรม รับรางวัลองค์กร
ที่มีความเป็นเลิศในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง ครั้งที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 
จากกรมบัญชีกลาง เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2559  
ณ ตึกสันติไมตรีท าเนียบ
รัฐบาล  
5.1-4-03  รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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 หลักประสิทธิภาพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีการ
บริหารราชการตามอ านาจและหน้าที่ มีการใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีความ
เหมาะสม ตั้ งแต่การก าหนดนโยบาย การ
พิจารณาอนุมั ติ โคร งการงบประมาณ ให้
ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ  เ พ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสังเขป 
ดังนี้ (5.1-4-04) 
 1.*ผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มีดังนี ้
  1 )  ปี ง บ ป ร ะม า ณ  พ . ศ .  2 5 5 9        
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นเงิน 231,809 บาท  ลดลง
จ านวน 31,401 บาท  คิดเป็นร้อยละ 11.93  
  2 )  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 5 9          
ใช้กระดาษเป็นเงิน  2 ,936,211  บาท  ลดลง
จ านวน 239,819 บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.55 
  3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีค่าถ่าย
เอกสารเป็นเงิน 3 ,288,077.05 บาท  ลดลง
จ านวน 220,545.50 บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.29 
  4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีค่า
โทรศัพท์ เป็นเงิน 187 ,300.66 บาท  ลดลง
จ านวน 24,016.56 บาท  คิดเป็นร้อยละ 11.37 
เป็นต้น 
 2.*จัดท าระบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและสหกิจศึกษา (5.1-4-05) 
  โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพ่ือให้หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ และ
คณะใช้เป็นแนวในการด าเนินงานการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ
และสหกิจศึกษาแต่ละปีการศึกษา ในการนี้    
เพ่ือน าไปสู่กลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพในระบบกลไกส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และสหกิจศึกษา  (5.1-4-06) 
  ทั้งนี้  ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะ

5.1-4-04  รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
5.1-4-05  คู่มือ
ประชาสัมพันธ์งานสหกิจ
ศึกษา 
5.1-4-06  ผลการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา หา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
ปีการศึกษา 2555 – 2558 
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กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2558 (5.1-4-07) 
  โดยมีผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 
2555 – 2558 ดังนี้ 
  1) ปีการศึกษา 2556 (รูปแบบแฝง)   
มีนักศึกษาได้รับงานท า จ านวน 13 คน 
  2) ปีการศึกษา 2557 (รูปแบบแฝง)  
มีนักศึกษาได้รับงานท า จ านวน 12 คน 
  3) ปีการศึกษา 2558 (เต็มรูปแบบ
ตามหลักสูตร) มีนักศึกษาได้รับงานท า จ านวน 
42 คน 
 3.*การก าชับการประหยัดพลังงาน 
  โดยมหาวิทยาลัย ได้มีการก าชับให้แต่
ละหน่วยงานช่วยกันก าชับบุคลากรให้ช่วยกัน
ดูแลเรื่องการปิด – เปิดน้ าประปา และปิด – 
เปิดไฟฟ้า หลังการใช้งาน หรือหมดเวลางาน 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในด้าน
การใช้ทรัพยากรทางด้านต้นทุน ทั้งนี้ ได้มีการ
ก าชับในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
ร าชภัฏ เพชรบู รณ์  ในคราวประชุ มครั้ ง ที่ 
13/2558 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558   

ฯลฯ 
 

หลักการตอบสนอง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บริหารงาน
บนหลักการตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ของสังคม และตอบสนองข้อกฎหมายต่าง ๆ 
รวมถึงการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ 
ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พอสรุปผลการ
ด าเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
 ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไ ด้ เ ส น อ ข อ ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร 

5.1-4-07  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 13/2558 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2558 
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มหาวิทยาลัยจึงมอบให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย ตรวจสอบหลักสูตรเพื่อด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป รวมถึงมีการก าหนด 
ขั้ น ตอนการด า เนิ นการฝึ กประสบการณ์
ภาคสนามของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษา (TOF)*รวมถึงการ
จัดท าคู่มือ – ขั้นตอน การตรวจหลักสูตร ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา(5.1-
4-08 ถึง 5.1-4-09) 
 2. การให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยก าหนดเป็นระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย (5.1-4-10) 
 3.  การก าหนดอัตราค่าบริการการใช้
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยแก่บุคคลภายนอก 
(5.1-4-11) 
 4. การจัดกิจกรรมตามประเพณี / เทศกาล
ต่าง ๆ ของไทย เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นการ
สร้างสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกันของชาว
ราชภัฏเพชรบูรณ์เช่น กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 
กิจกรรมวันสถาปนาราชภัฏ กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น  
  ทั้ งนี้  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย จะเน้นย้ าการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว
ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็น
การสร้างแรงจูงใจ ความมุ่งมั่นของบุคลากรให้มี
ความเข้มแข็งในการร่วมพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง  
 5. การก าหนด/ปรับปรุง/แก้ไข ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์
 6. การทดลองใช้งาน e-Book Academic 
Collection 

5.1-4-08  คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 19/2558 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2558 เรื่อง งบประมาณใน
การปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร 
5.1-4-09  คู่มือ – 
ขั้นตอน การตรวจ
หลักสูตร ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 
5.1-4.10  ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ให้สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
5.1-4-11  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าขอใช้หอประชุม 
ห้องประชุม ห้องเรียน 
สนามกีฬา ยานพาหนะ 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
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  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ท าการทดลองใช้งาน e-Book 
Academic Collection  โดยบริษัท EBSCO ซึ่ง
ครอบคลุมสหสาขาวิชาทุกคณะทางการศึกษา 
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานในการอ่าน ดาวน์
โหลดออฟไลน์โดยไม่จ าเป็นต้องใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต การจดบันทึก การพิมพ์ อีเมล์ ท า
การอ้างอิง และอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2558   

ฯลฯ 
 

หลักความรับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่  ตระหนักถึง
ความส าคัญการบริหารงานตามพันธกิจ และการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์     
มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การ
งานที่รับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุง
แก้ไขได้ทันท่วงที ยอมรับการตรวจสอบ และ
พร้อมที่ จะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบ 
ปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยมีการติดตามภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (5.1-4-12 ถึง 5.1-4-13) 
 2. มหาวิทยาลัยอนุมัติ โครงการต่าง ๆ 
ตามที่หน่วยงานเสนอ เช่น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบวัดระดับและ
การเรียนการสอนภาษาลาว โดยได้รับความ
เห็นชอบและงบประมาณจาก ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือฝึกอบรม
เทคนิควิธีการสอนทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาลาวส าหรับคนไทยระดับอุดมศึกษาและ
เครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน (5.1-4-
14) 
  

5.1-4-12  ภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต (พฤษภาคม 
2557 - สิงหาคม 2558) 
5.1-4-13  ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต (ประจาปี
การศึกษา 2558) 
5.1-4-14  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการสร้าง
แบบทดสอบวัดระดับ และ
การเรียนการสอนภาษา
ลาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Tay/Downloads/หลักฐาน/4%20ความรับผิดชอบ/10.pdf
file:///C:/Users/Tay/Downloads/หลักฐาน/4%20ความรับผิดชอบ/11.pdf
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หลกัคามโปร่งใส 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด าเนินการ
บริหารงานตามที่กฎหมายก าหนด มีการสรุปผล
การด าเนินงานทางด้านงบประมาณในทุก ๆ   
ไตรมาส สามารถตรวจสอบได้ มีการพัฒนา
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ าเสมอ  พอสรุปโดยสังเขป ดังนี้(5.1-4-15 ถึง 
5.1-4-17) 
 1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
  โ ด ย  กอ งน โ ยบายและแผน  ไ ด้
น าเสนอ/ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อ
วันที่ 10 กันยายน 2558 (5.1-4-18)และผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2558  
 3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2558 
(ครั้งที่ 2/2558) 
  เ พ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา  ในการประเมินข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลู กจ้ า งประจ า  เ ป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการประเมิน
อย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบได้ โดย
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 
 4. การชี้แจงการก่อสร้างอาคารศูนย์การ
ประชุมและลานจอดรถใหม ่

5.1-4-15  รายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
5.1-4-16  รายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 4) 
5.1-4-17  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
จ านวน 7 รายการ 
5.1-4-18  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่ 14/2558 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2558 
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง จ า น ว น
289,000,000-. บาท โดยชี้แจงรายละเอียดการ
จัดสรรงบประมาณดังกล่าว ให้ผู้บริหารรับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพชรบู รณ์  ในคราวประชุ มครั้ ง ที่ 
18/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 

 

หลักการมีส่วนร่วม 
 มหาวิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ เพช ร บู รณ์  ไ ด้
ด าเนินการเพ่ือให้บุคคลภายในมหาวิทยาลัยได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. การจัดอภิปรายโครงการเวทีเผยแพร่
ความรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนจังหวัด
เพช รบู รณ์  ณ  หอประชุ มป ระกาย เพช ร 
มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ โดย ศาสตราจารย์กิตติ
คุ ณ  ด ร . บ ว ร ศั ก ดิ์  อุ ว ร ร ณ โ ณ  ป ร ะ ธ า น
กรรมาธิ ก า รยกร่ า ง รั ฐ ธ ร รมนูญและรอง
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นาย
ประชา เตรัตน์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ รศ.ดร.
เปรื่อง จันดา อภิปรายร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
มีประชาชนในจั งหวั ด เพชรบู รณ์  เข้ าร่ วม
โครงการกว่า 1500 คน (5.1-4-19) 
 2. การจัดการเรียนการสอน เรื่อง การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการป้องกัน
การทุ จ ริ ต  ซึ่ ง เ ป็ น คว าม ร่ ว มมื อ ร ะหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับส านักงาน ป.ป.ช. 
  มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ เพชรบู รณ์ 
ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมมือในการรณรงค์ป้องการและปราบปราม
การทุจริต ระหว่ างส านักงาน ป.ป.ช .  กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 40 แห่ง โดยมี
แนวนโยบายในการร่วมมือกันจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้ชื่อวิชกาการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านการป้องกันการทุจริต และขอ
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง 
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในรายวิชา

5.1-4-19  ประมวลภาพ
เวทีเผยแพร่ความรู้เรื่อง
ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แด่ประชาชน 
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เหล่านี้ จ านวน 15 ชั่วโมง โดยมหาวิทยาลัยได้ให้
ทุกคณะจัดท าแผนเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นัด
พูดคุยกับทุกคณะ เพ่ือหาแนวทางในการจัดท า
ค าของบประมาณต่อไป ทั้ งนี้  ได้ผ่ านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพชรบู รณ์  ในคร าวประชุ มครั้ ง ที่ 
17/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 (5.1-
4-20) 
 3 . *การบันทึ กข้ อตกลงคว ามร่ วมมื อ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชด าริ : ไอซีที
ส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 (5.1-4-21) 
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดกับโรงเรียนชนบท 
และตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โครงการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยสนองพระราชด าริ : ไอซีทีส่งเสริม
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ขยายผลให้นักศึกษาครู และครูจากโรงเรียน
ท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ 
และคาดหวังว่านักศึกษาครูและครูจากโรงเรียน
ท้องถิ่นจะน าไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนต่อไป ทั้งนี้  ได้ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2558 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 
 4. การท ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 5 ปี
ข้างหน้า 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ตามแผน  
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 
2 5 6 0 * –* 2 5 6 4 * โ ด ย ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก            
รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช เป็น
วิทยากรให้ค าแนะน า ระหว่างวันที่ 17 – 18 
กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้ เข้าร่วมประชุมจ านวน  
120 คน (5.1-4-21) 

ฯลฯ 

5.1-4-20  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่ 17/2558 
เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 
2558 
5.1-4-21  ประมวลภาพ
การท าบันทึกข้อตกลงกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
5.1-4-22  ประมวลภาพ
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) ตามแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2560 
– 2564 
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หลักการกระจายอ านาจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีการ
ก าหนดนโยบายการบริหาร เพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกันแก่การบริหารงานตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการกระจาย
อ านาจให้ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก – สถาบัน บริหารงาน 
โดยสังเขป ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยได้มีการกระจายอ านาจ
การบริหารให้แก่คณะ ส านัก สถาบัน โดยเน้นให้
มีการกระจายอ านาจไปในระดับหลักสูตรอย่าง
เป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น ในรอบปีที่ผ่านมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการถ่ายโอน
อ านาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจาก
ส่วนราชการกลางให้แก่หน่วยงานภายในคณะ 
คือ รองคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี และ
หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ด าเนินการแทนโดยมี
อิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและ
ความรั บผิ ดชอบในการตัดสิน ใจและการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดี
ของส่วนราชการ โดยมีการกระจายอ านาจผ่าน
รองคณบดีและหัวหน้าส านักงานคณบดี ตามการ
แบ่งส่วนราชการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  การกระจายอ านาจผ่ านคณะ
กรรมการบริหารคณะ และประธานหลักสูตร
สาขาวิชา (5.1-4-23 ถึง 5.1-4-26) ในการ
บริหารงบประมาณ และการบริการประชาชน
ผ่านการจัดท าโครงการต่าง ๆ และน าผลการ
ด าเนินงานเข้าหารือ และรายงานผลในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และผลการ
ปร ะ เ มิ น ก่ อ น ป ฏิ บั ติ ง า นต า ม ร อบ ปี จ า ก
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เท่ากับ 4.10 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่
ในระดับมาก ผลการประเมินหลังการปฏิบัติงาน 

5.1-4-23  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
รองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
5.1-4-24  โครงสร้างการ
แบ่งส่วนงานภายใน คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
5.1-4-25  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตัง
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ฟิสิกส์ และหลักสูตร
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
5.1-4-26  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
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เท่ากับ 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก 
 2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
ที่ 442/2558 เรื่อง มอบหมายงานและมอบ
อ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี (5.1-4-27)  
 3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
ที่ 672/2556 เรื่อง การมอบอ านาจหน้าที่ให้
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (5.1-4-28) 

ฯลฯ 
หลักนิติธรรม 
        มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบู รณ์  ได้
บริหารงานด้วยกระบวนการยุติธรรม ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด โดย ดังปรากฏเป็นรูปธรรมได้ ดังนี้ 
    1. การรวบรวมข้อบังคับ และระเบียบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2547 – 
2557) เ พ่ือเป็นการเผยแพร่ ให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยได้รับทราบ และถือเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
         2. การให้ความส าคัญกับงานนิติกร เช่น 
การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การแต่งตั้งนิติกรเป็น
คณะท างานในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ต้องใช้
กระบวนการทางกฎหมายในการพิจารณา เช่น 
คณะกรรมการ อุทธ รณ์และร้ อ งทุ กข์ ของ
มหาวิทยาลัย  เป็นต้น (5.1-4-30) 
  3. การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
สภามหาวิทยาลัยที่มี ความเชี่ ยวชาญด้ าน
กฎหมาย  ได้แก่ พันต ารวจตรี ชัย กุลกิจก าจร 
อัยการจังหวัดจันทบุรี 
  4 .  การก าหนดกฎหมายต่ าง  ๆ  เ พ่ือ
บริหารงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1) การออกประกาศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
พ.ศ. .... 

5.1-4-27 ค าสั่ง 
มอบหมายงานและมอบ
อ านาจให้รองอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี 
5.1-4-28 ค าสั่ง มอบ
อ านาจหน้าที่ให้คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี 
5.1-4-29 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย 
5.1-4-30 ค าสั่งแต่งตั้งนิติ
กรในคณะกรรมการ
กลั่นกรองพิจารณา 
ปรับปรุงข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย 
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          ตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 19 (1) 
และวรรคสอง ได้ก าหนดไว้ว่า ในระหว่างสัญญา
จ้าง ให้ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั กง านราชการ  ในการ
ประ เมินผลการปฏิบั ติ ง านประจ าปี  และ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ให้ เป็นไปตามที่ส่ วน
ราชการก าหนด ทั้งนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2558 
  2) การออกประกาศมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. .... 
     ตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 19 (1) 
(ข) และวรรคสอง ได้ก าหนดไว้ว่า ในระหว่าง
สั ญ ญ า จ้ า ง  ใ ห้ ส่ ว น ร า ช ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญา
จ้าง และหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามที่
ส่วนราชการก าหนด ทั้งนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2558 
  3)  การออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงาน
ทางวิ ชาการของผู้ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559  ต า ม ป ร ะ ก า ศ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 ข้อ 7 ก าหนดว่า “ให้
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สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับว่าด้วยการ
ก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 โดยผ่านการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 
2559 

ฯลฯ 
 

หลักความเสมอภาค 
        ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ พ ช ร บู ร ณ์ 
บริหารงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ดังปรากฏเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 
 1. การให้คณาจารย์ทุกคน จัดท าภาระงาน
ของตนเองให้ครบ 35 ภาระงาน  (5.1-4-31) 
 2. การก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ 
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การนับภาระงานขั้นต่ า และเบิก
ค่าสอนเกิน 
  โดยให้สามารถใช้ภาระงานเฉลี่ย 2 
ภาคการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกัน เป็นเกณฑ์
ก าหนดภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์ได้ และ
ส าหรับการเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินภาระ
งานสอน ให้เบิกได้ในภาพรวม 1 ปีการศึกษา 
โดยให้น าภาระงานสอนของทั้ง 2 ภาคการศึกษา
มารวมเฉลี่ย และเบิกในส่วนที่เกินตามเกณฑ์ของ
การประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพชรบู รณ์  ในคราวประชุ มครั้ ง ที่ 
14/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 
 3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2558 
(ครั้งที่ 2/2558) 
  เ พ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา  ในการประเมินข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ

5.1-4-31 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย 
มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
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ลูกจ้างประจ า โดยได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ ยวข้อง โดยผ่ านการ เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2558 (5.1-4-32) 
 4. การมีสโมสรอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้ท ากิจกรรมร่วมกัน (5.1-4-33 ถึง 5.1-4-
35) 
 5. การก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณภาระ
งานขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและ
ผู้บริหาร พ.ศ. 2559 
  ต า ม  ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารง
ต า แหน่ ง  อ าจ าร ย์ * ผู้ ช่ ว ย ศาสตราจา ร ย์         
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 
ประกอบกับข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศ า ส ตร า จ า ร ย์  ร อ งศ า สต ร า จ า ร ย์  แ ล ะ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 (5.1-4-36) โดยผ่าน
กา ร เห็ น ชอบจ ากคณะกร รมกา รบริ ห า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 

ฯลฯ 
 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
 มหาวิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ เพช ร บู รณ์  ไ ด้
ด าเนินการบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
และการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
กรณีที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลได้ผลเสียของ
บุคคล ดังปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1.  การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 13/2558 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 (5.1-4-37) มีการ
ปรึ กษาหารื อร่ วมกั นกับคณะกรรมการที่

5.1-4-32  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของข้าราชการ 
พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2554 
5.1-4-33  ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย สโมสร
อาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. 2554 
5.1-4-34  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง สโมสร
บุคลากรมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
5.1-4-35  ประมวลภาพ
กิจกรรมพิธีปิด กีฬาสโมสร
อาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ 
5.1-4-36 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของ
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
5.1-4-37  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

เกี่ยวข้อง ในการสอบบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งมีคณบดีคณะต่าง ๆ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และรอง
อธิการบดีฝ่ ายวางแผนและการคลัง โดยมี
ความเห็นพ้องกันว่า จะด าเนินการสอบด้วยวิธี
กรณีพิเศษ โดยการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงการ
เปิดรับอาจารย์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และมีการท าข้อตกลงร่วมกันว่า 
คณะใดที่ได้รับบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว 
และตรงกับอาจารย์ประจ าพิเศษสาขาวิชาใด ให้
เลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 
30 กันยายน 2558  
 2. การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 
2563) ระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์กรมหาชน) โดยมีข้อสรุปเห็นพ้องให้เลือก 3 
ตัวบ่งชี้ คือ ฉ. การพัฒนาคณะ/สถาบันให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ มอบคณะครุศาสตร์เป็นหลัก ช. กา
รบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้กับสถาบันอ่ืน มอบส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก 
และ ซ. ผู้เรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มอบกอง
พัฒนานักศึกษาเป็นหลัก (5.1-4-38) 

ฯลฯ 

13/2558 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2558 
5.1-4-38  การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5 การก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการ
ด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ด าเนินการ
ก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ ดังนี้ 
          1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายก ากับ
ติดตามและสนับสนุนการจัดการความรู้  ท า
หน้าที่ในการก ากับ ดูแล ติดตามและด าเนินการ 
(5.1-5-01)   
           2 .  ด า เนินการจัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานตามระบบการจัดการความรู้ตาม
ระบบ ดังนี้ (5.1-5-02)     
                1) ทุกคณะมีการก าหนดประเด็น

5.1-5-01  ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้ รับผิดชอบด า เนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2558   
5.1-5-02  แนวทางการ
ด าเนินงานตามระบบการ
จัดการความรู้ตามระบบ 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

191 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

การจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ด้าน ได้แก่ด้าน
การผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย  
                2) ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการ
จัดการความรู้ตามแนวทางการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ สกอ. 
ก าหนด 
                3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอ
ผลการด าเนินงานจัดการความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง 
          3 . * จั ด ท า แ ผ น ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม       
การส่ง เสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 (5.1-5-03)  
          4 . * ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า ป ฏิ ทิ น ก า ร
ด าเนินงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ (5.1-5-04) 
         5.*ด าเนินการส ารวจประเด็นการจัดการ
ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน โดยก าหนดประเด็น
การจัดการความรู้  อย่างน้อย 2 ด้าน  ได้แก่ 
ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ในระดับ
คณะ  และอย่างน้อย 1 ประเด็นในระดับส านัก/
สถาบัน (5.1-5-05) พร้อมทั้งประชุมชี้แจงใน
โครงการ QA – สัญจร : เพ่ือติดตาม สนับสนุน 
ส่งเสริม พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมุ่งให้
ความรู้ ด้ านการด า เนินการจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ของสกอ. 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน (5.1-5-
06) 
         6.*มีการด าเนินการก ากับติดตาม โดยมี
กระบวนการก ากับติดตามดังนี้ 
            1) มีการส ารวจประเด็นการจัดการ
ความรู้ 
            2) ให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ 
            3 )  ด า เนินการจัดการความรู้ ตาม
กระบวนการที่ก าหนดได้แก่ 

5.1-5-03  แผนการก ากับ
ติ ด ต า ม  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงาน
ในสถาบันมีการจัดการ
ค ว า ม รู้  ม ห า วิ ท ย า ลั ย   
ร า ช ภั ฏ เ พ ช ร บู ร ณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.1 -5 -04  ปฏิทิ นการ
ด า เ นิ น ง า น ก า ร ก า กั บ 
ติดตามการด าเนินงานการ
จัดการความรู ้
5.1-5-05  บันทึกข้อความ 
ติดตามการด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารความ
เสี่ ย ง  แล ะกา รจั ดก า ร
ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 
2558 
5 . 1 -5 -0 6   โ ค ร ง ก า ร    
QA – สัญจร : เพ่ือติดตาม 
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา
ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558    
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

                  (1) การก าหนดความรู้หลัก 
                  (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
                  (3) การปรับปรุงดัดแปลงสร้าง
ความรู้ให้เหมาะต่อการใช้งาน 
                  (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ 
                  (5) การน าประสบการณ์จากการ
ท างานและประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสกัดองค์ความรู้ออกมาบันทึกไว้ 
                  (6) การจดบันทึกขุมความรู้และ
แก่นความรู้ไว้ส าหรับใช้งาน 
            4 )  ทุ กหน่ วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
            5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
ผลการก ากับติดตามมีดังนี้ 
    1. ทุกหน่วยมีการก าหนดประเด็นความรู้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดได้แก่ ระดับคณะมีการก าหนด
ประเด็นการจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย และ
หน่วยงานสนับสนุนก าหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้อย่างน้อย 1 ด้าน 
    2. ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ครบถ้วน 
    3. ผลการก ากับติดตามครั้งที่ 1 การติดตาม
การด าเนินการจัดการความรู้ในรอบ 6 เดือน 
(ตั้ งแต่  สิ งหาคม 58 – มกราคม 59 )  ทุก
หน่วยงานด าเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ 1-3 ได้แก่ 
ขั้นที่  1การก าหนดความรู้หลัก ขั้นที่  2 การ
เสาะหาความรู้ที่ต้องการ ขั้นที่ 3 การปรับปรุง
ดัดแปลงสร้างความรู้ให้เหมาะต่อการใช้งาน 
 ปัญหาที่พบในการติดตามครั้งที่ 1 พบว่าการ
รายงานผลใช้ในรูปเอกสารแบบติดตามและ
กรอกข้อมูลรายงานการติดตามไม่มีการพูดคุย
ซั กถามแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ท ร าบ เ พี ย ง ว่ า
ด าเนินการอยู่ ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
จัดการความรู้ (5.1-5-07) 
    4. ผลของการก ากับติดตามครั้งที่ 2 โดยการ

5.1-5-07  รายงานการ
ประชุ มคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

จัดประชุมชี้แจงและติดตามการด าเนินงาน
จัดการความรู้ในโครงการ QA – สัญจร : เพ่ือ
ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างเดือน ก.พ.-
มี.ค. 59 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และให้ทุก
หน่ วยงานรายงานผลการด า เนินงานของ
หน่วยงานซึ่งพบว่ามีการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 
4 การประยุกต์ใช้ความรู้ในหน่วยงานของตน 
คณะกรรมการติดตามจึงให้ทุกหน่วยงานได้เร่ง
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตาม
ปฏิทินการด าเนินงาน 
    5 .  ผลการก ากั บติ ดตามครั้ งที่  3  ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ก า รคว ามรู้ ต า ม โ ค ร งก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้  (KM) 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 ก.ค. 59 
(5.1-5-08) โดยคณะกรรมการติดตามผลการ
ด า เนิน งานการจัดการความรู้  พบว่ า  ทุ ก
หน่วยงานได้ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการจนเกิดผลการด าเนินงาน ที่ เป็น
รูปธรรม และผ่านการประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพทุกหน่วยงาน (5.1-5-
09) 
         ผลการด าเนินงานทุกหน่วยงานมีการ
ด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานโดยมีผล
การด าเนินงานดังนี้  
หน่วยงาน ประเด็นการจัดการความรู้ 
คณะครุศาสตร์ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย

โครงงานเป็นฐาน 
การจัดท าวิจัยเพื่อท าผลงาน
ทางวิชาการ 

หน่วยงาน ประเด็น(KM) 
คณะมนุษศาสตร์ ฯ ก า ร ส่ ง นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ และ
ส่งนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา 
เทคนิคการเขียนรายงานการ
วิจัยและเทคนิคการน าเสนอ

5 . 1 -5 -0 8   โ ค ร ง ก า ร
ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม แ ล ะ
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ ก าร
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ( KM) 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.1-5-09  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการประชุม ติดตาม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ( KM) 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ผลงานวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ การจัดท าเอกสารต าราด้าน

การเรียนการสอน 
การบริหารจัดโครงการวิจัย
ให้มีคุณภาพ 

คณะวิทยาการจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ เ รี ยนเป็นส าคัญใน
ศตวรรษที่ 21 
วิธีการเขียนบทความวิจัย
และการตีพิมพ์เผยแพร่ 

คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรฯ 

ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ข อ ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิธีการเขียนบทความวิจัย
และการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนา 

การจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ส านักส่งเสริม ฯ การพัฒนาและปรับปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานใหม่ของ สกอ. 
พ.ศ. 2558 

ส านักวิทยบริการ ฯ การปฏิบัติงานของบุคลากร
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
คุณภาพมาตรฐาน ISO 900 

ส านักงานอธิการบดี การจัดท าแบบรูปรายการ
สิ่งก่อสร้าง 

ส านักศิลปะฯ การสรุ ปข้ อมู ลทางด้ า น
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
การเผยแพร่ 

    อย่ างไรก็ตามปัญหาของการติดตามใน
ภาพรวมพบว่า การน าประสบการณ์จากการ
ท างานและประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสกัดองค์ความรู้ออกมาบันทึกไว้ยังคง
จัดท า ในรูปแบบของ เอกสาร เว็ปไซด์ของ
หน่วยงานและเว็ป blog ซึ่งควรมีการบันทึกไว้ใน
รูแบบที่หลากหลายมากขึ้นตามลักษณะของ
ประเด็นความรู้และ การจดบันทึกขุมความรู้และ
แก่นความรู้ไว้ส าหรับใช้งาน ควรมีการขยายผล
ให้หน่วยงานอื่นๆน าไปใช้ได้หลากหลายมากข้ึน 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  6 การก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงาน
ตามแผนการ
บริหาร 
บุคลากรสาย
วิชาการ  และสาย
สนับสนุน 
และ 
แผนพัฒนา
บุคลากรสาย
วิชาการ   
และสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยงานการ
เจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
บุ คล ากรมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ก าหนดแนวทางการ
ก ากับติดตาม ดังนี้ 
    1 .  มหาวิทยาลั ย ได้ จั ดท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุ คล ากรมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 (5.1-6-01) ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม พ.ศ. 2558  
   2. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการส ารวจ
ความต้องการพัฒนามาประกอบการจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 
2558 ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ (5.1-6-02) 
   1) การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรอย่างมี
ทิศทางและต่อเนื่อง 
   2) การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรตรงตาม
ภารกิจและความรับผิดชอบ 
   3 )  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
   4) การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ทุกหน่วยงาน 
     ในการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
และ การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหาร
และพัฒนาบุ คลากรมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 
3/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 

5.1-6-01  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 125/2559 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 
2558 
5.1-6-02  แผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.  
5.1-6-03  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
5/2559 เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม พ.ศ. 2559 
5.1-6-04  รายงานประชุม
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
16/2559  เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2559 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

     3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนในการ
วางแผนการก ากับติดตาม โดยมีการติดตามผล
การด าเนินงาน 2 ระยะคือ 6 เดือน และ 12 
เดือน 
   4. ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนและเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ขอเสนอแนะ (หลักฐาน)  
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาขีด
สมรรถนะบุคลากรอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง 
ในกลยุทธ์จัดท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อาจจะน้อยเกินไป คือ ๑ 
คน ทั้งมหาวิทยาลัยและตัวชีวัด จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการสนับสนุนและได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น สามารถแยกไว้คนละ
หัวข้อได้  คือ ผู้ ได้รับการสนับสนุ นให้ ได้รับ
ต าแหน่ง และอีกหนึ่งหัวข้อคือผู้ที่ได้รับต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น  
        ผู้จัดท าได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่
คณะกรรมการเสนอแนะ และน า(ร่าง)แผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 เสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 
(5.1-6-03)  
     5. ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เสนอแนะ และด า เนินการติดตามผลการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ในรอบระยะเวลา 6 
เดือน และ 12 เดือน เพ่ือสอบถามความคืบหน้า 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558  
       จากการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ดังกล่าว ท าให้ผู้จัดท าสามารถจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานแผนบริหารและพัฒนา
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

บุคล ากรมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ได ้
     6. น ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 แจ้งให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์รับทราบผลการด าเนินงาน ในคราว
ประชุมครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559 (5.1-6-04) 

  7 การก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการ
ด าเนินงานด้าน
การประกัน
คุณภาพภายใน
ตามระบบและ
กลไกที่สถาบัน
ก าหนด 
ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบ
คุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

    มห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ เ พช ร บู ร ณ์   ใ ห้
ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยก าหนดนโ ยบายการประกั นคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย (5.1-7-01) มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพตามระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการจัดท าประกาศระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (5.1-7-02) 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ข อ ง

มหาวิทยาลัย   ซึ่งระบบดังกล่าว ประกอบด้วย 
ระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยได้
ด าเนินการตามระบบ ดังนี้  
 1. ระบบการควบคุมคุณภาพ 
       มหาวิทยาลัยมีการก าหนดให้ทุกหน่วยงาน
ระดับคณะ ส านัก และสถาบัน รวมทั้งหลักสูตร
สาขาวิชา ด าเนินการก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพตาม
พันธกิจ โดยสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
บูรณาการระบบการประกันคุณภาพเข้ากับการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานปกติ  
       - มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ด้านการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับ

5.1-7-01 นโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
5.1-7-02 ประกาศ  ระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2558 
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คณะ และระดับมหาวิทยาลัย (5.1-7-03)    
        - ด า เนิ นการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งรับผิดชอบก ากับดูแลและด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(5.1-7-04) และแต่งตั้งคณะคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งมี
บุคลากรจากทุกหน่วยงานเป็นคณะกรรมการ
เพ่ือร่วมวางแผนและด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษารวมถึงสร้างความเข้าใจ ก ากับ 
ติดตาม ประสานและเตรียมการประเมินในระดับ
ต่างๆ (5.1-7-05) และได้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 (5.1-7-06) เพ่ือก ากับ
และติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ  
        - ด าเนินการจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2558   (5.1-7-07) เพ่ือเป็นกรอบใน
การด าเนินงาน  
        - ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
บุคลากร งบประมาณ สถานที่ เ พ่ือ ให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
       นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรม/
โครงการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับ
ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
                - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เ รื่ อ ง  การอบรมผู้ ต รวจประ เมิ นคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 10-11 
ตุ ล า ค ม  2 5 5 8 * ณ * ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ศ รี ช ม พู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 128 คน (5.1-7-08) 
 

5.1-7-03  ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัยประจ าปี
การศึกษา 2558 
5.1-7-04 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน การปะกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย
ประจ าปีการศึกษา 25585 
5.1-7-05  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
5.1-7-06  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
รับผิดชอบก ากับดูแลงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2558 
5.1-7-07  ปฏิทินการ
ด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.1-7-08  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
อบรมผู้ตรวจประเมิน
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        -  โครงการ QA – สัญจร : เพ่ือติดตาม 
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ
และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 24 -29 กุมภาพันธ์ และ
วันที่ 1 มีนาคม 2559 (5.1-7-09) 
        - ด าเนินการส่งเสริมจัดส่งบุคลากรทั้ง
ระดับผู้บริหาร ,คณาจารย์ เข้ารับการอบรม
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (5.1-7-
10) ดังนี้ 
          1. อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 
11-12 กันยายน 2558 คือ ผศ.ดร.สมใจ  กงเติม 
และสิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม 
          2. อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่  2 ระหว่างวันที่ 
10 -12 มีนาคม 2559 คือ อาจารย์ อัจฉรา        
กลิ่นจันทร์ 
          3. อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะและสถาบัน ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่  12-13 มีนาคม 2559 คือ ดร.ปิยรัตน์     
มูลศรี 
          4. อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะและสถาบัน ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 คือ ผศ.ดร.พณณา     
ตั้งวรรณวิทย์ และผศ.ดร.วัฒนา  มหาราช  
          5. อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 
10-12 มีนาคม 2559 คือ อาจารย์พรพิมล    
อ่อนศรี 
        - จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 (5.1-7-11) และจัดท า
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
สถาบัน -ส านัก  (5 .1 -7 -12)  เ พ่ือใช้ ในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 
การศึกษา 2558 
 

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 
5.1-7-09  โครงการ QA 
– สัญจร : เพื่อติดตาม 
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558  
5.1-7-10  สรุปรายงาน
บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภาพ 
5.1-7-11  คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.1-7-12 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ 
ส านัก-สถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2558 
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2. การตรวจสอบคุณภาพ     
       มหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบคุณภาพ โดย
ด าเนินการติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร 
คณะ สถาบัน  /ส านัก และมหาวิทยาลัย และ
สรุปผลการด าเนินการรายงานต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะๆ เ พ่ือให้การ
ด าเนินงานก ากับติดตามมีประสิทธิภาพโดย
ด าเนินการดังนี้  
     1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ
ผลกา รด า เ นิ น ง านตามแผน โ ดย ให้ คณะ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  ประจ าปี
การศึกษา 2558 ด าเนินการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน 
     2. มีการก ากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
มี ก า รก ากั บติ ดตาม  และราย ง ายผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบเป็นระยะ 
ๆ ดังนี้ 
        1) ติดตามผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะโดยใช้
แบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน พบว่า ใน
ระดับหลักสูตรมีการด าเนินการตามองค์ประกอบ
อยู่ เกณฑ์ข้อ 1  คือมีระบบ และข้อ 2 มีการ
ด าเนินการน าระบบไปใช้ แต่ยังไม่มีการประเมิน
กระบวนการ ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรยังไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
        - คณะครุศาสตร์มี 9 หลักสูตร ไม่ผ่าน 3 
หลักสูตร (คิดเป็นร้อยละ 27) 
        - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 10 
หลักสูตร ไม่ผ่าน 2 หลักสูตร (คิดเป็นร้อยละ 
20) 
        - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 
15 หลักสูตร ไม่ผ่าน 2 หลักสูตร (คิดเป็นร้อยละ 
30) 
    ส่วนผลการติดตามในระดับคณะมีผลการ
ประเมินในรอบ 6 เดือนดังนี้ 
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      คณะครุศาสตร์  3.32 คะแนน 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2.78 
คะแนน 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.88 คะแนน 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.35 
คะแนน 
     คณะวิทยาการจัดการ 2.74 คะแนน 
     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ได้รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย วันที่ 16 มีนาคม 2559 (5.1-7-13) 
        2) การก ากับติดตามในโครงการ QA 
สัญจรประชุมชี้แจงและให้ความรู้ติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพในระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559  ติดตามทุก
หน่วยโดยการให้รายงานผลการด าเนินงานทั้งใน
ระดับหลักสูตรคณะและหน่วยงานสนับสนุน
วิพากษ์ผลกการประเมินตนเองและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับต่าง ๆ  
    ผลการก ากับติดตาม ทุกหน่วยงานมีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
โดยในหลักสูตรที่ยังไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐานให้หลักสูตรร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันด าเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ ์
     ส่วนในระดับคณะ ให้มีการเร่งแก้ปัญหาใน
ตัวบ่ งชี้ที่  1 .4*จ านวนนักศึกษา เต็ม เวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และตัวบ่งชี้ที่ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 
        3) นอกจากมหาวิทยาลัยได้ท าการก ากับ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานทั้งใน
ระดับหลักสูตรและคณะผ่านระบบออนไลน์โดย
พัฒนาระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย(5.1-7-14) เพ่ือให้
สามารถเห็นความก้าวหน้าและเตรียมความ
พร้อมฐานข้อมูลเพ่ือลงระบบ CHE QA Online 

5.1-7-13 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2559 
5.1-7-14 ระบบก ากับ
ติดตามผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
http://trackqa.pcru.ac  
.th/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

202 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

โดยมีการจัดอบรมการใช้ระบบให้กับบุคลากร ใน
วันที่ 31 มิถุนายน - 1 พฤษภาคม 2559 ทั้งใน
ระดั บหลั กสู ต รและระดับคณะ ท า ให้ ทุ ก
หน่วยงานตื่นตัวและให้ความส าคัญ ท าให้
มห าวิ ท ย าลั ย ส าม า รถตร ว จสอบผลกา ร
ด าเนินงานผ่านระบบ  CHE QA Online ได้ทุก
ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ ไ ด้ ร า ย ง า น ผ ล ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11 /2559 
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 (5.1-7-15) 
        4) การด าเนินการก ากับติดตามในรอบ 9 
เดือนพบว่ามีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
      คณะครุศาสตร์  3.17 คะแนน 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2.74 
คะแนน 
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.07 คะแนน 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.62 
คะแนน 
      คณะวิทยาการจัดการ 2.96 คะแนน 
      แ ล ะ ไ ด้ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม ใ ห้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบในวันที่ 
5 กรกฎาคม 2559 (5.1-7-16) 
   จากผลการด าเนินงานก ากับติดตาม ซึ่งในปี
การศึกษา 2558 ในระดับหลักสูตรมีการ
ด าเนินการองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน
จาก 48 หลักสูตร ไม่ผ่านจ านวน 8 หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดการด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาโดยมีการจัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
ครบทุกหลักสูตร ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพ   
มีหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐานเพ่ิมอีกจ านวน 6 หลักสูตร 
    3) มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2558 (จากผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น             
ปีการศึกษา 2557) (5.1-7-17) 
3. การประเมินคุณภาพ  
        1. มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตร 
คณะ สถาบัน/ส านัก และมหาวิทยาลัย จัดท า

5.1-7-15 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่
11/2559 เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2559 
5.1-7-16 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่
13/2559 เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2559 
5.1-7-17 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2558 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

รายงานการด าเนินการในรูปแบบการประเมิน
ตนเองเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ โดยมีการ
ก าหนดแบบฟอร์มการรายงานและจัดประชุม
ชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2559 และ
ก าหนดระยะเวลาในการตรวจประเมิน (5.1-7-
18) ดังนี้ 
        - ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 22 -29 
กันยายน 2559 มีผลการประเมินในภาพรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 2.63 คะแนน (5.1-7-19) 
       - ระดับคณะ เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 
และ 27 – 29 กันยายน 2559 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.97 (5.1-7-20) 
       - ระดับสถาบัน/ส านัก เมื่อวันที่  3 – 7 
ตุลาคม 2559 มีผลการประเมิน ระดับดีทุก
หน่วยงานคะแนนเฉลี่ย 4.60 (5.1-7-21) 
        2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับส านัก-สถาบันโดยทุกระดับ
คณะกรรมการประเมินมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนดทุกประการ 
        3 .  จั ด ใ ห้ มี ก า ร ต ร ว จ ปร ะ เ มิ น ต า ม
ระยะเวลาที่ก าหนดคือภายใน 120 วันหลังจาก
สิ้นปีการศึกษา 
        4. จัดท าเอกสารสรุปผลการตรวจประเมิน
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  12  
ตุลาคม 2559 (5.1-7-22) 
         5.  หลั งจากการด าเนินการประเมิน
คุณภาพแล้วมหาวิทยาลัยได้ด า เนินการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ใช้งาน
ระบบฐานข้ อมู ล เ พ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการประเมิน 3 
ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees 
Levels : CHE 3D) ประจ าปีการศึกษา 2558” 
เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2559 (5.1-7-23)   

5.1-7-18 รายงานประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2559  
5.1-7-19 รายงานสรุปผล
การประเมินระดบั
หลักสูตร 
5.1-7-20 รายงานสรุปผล
การประเมินระดับคณะ 
5.1-7-21 รายงานสรุปผล
การประเมินระดับสถาบัน/
ส านัก 
5.1-7-22 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
19/2559 วันที่ 12  
ตุลาคม 2559 
5.1-7-23  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ใช้
งานระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการ
ประเมิน 3 ระดับ (CHE 
QA Online for 3 
Degrees Levels : CHE 
3D) ประจ าปีการศึกษา 
2558” 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

โดยมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจในการกรอกข้อมูลใน
ระบบ CHE QA Online และปฏิบัติการลงระบบ 
CHE QA Online ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ท าให้สามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน
ทุกหน่วยงาน และรายงานข้อมูลผลการประเมิน
ผ่านระบบ CHE QA Online ตามเวลาที่สกอ.
ก าหนด 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
5.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี.
5.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.5.2) 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
              
                                            
หมายเหตุ :  คณะที่ได้ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการประเมินของคณะนั้น
มาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ คณะ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1 คณะครุศาสตร์ 4.02   ระดับดี 
2 คณะวิทยาการจัดการ 3.84   ระดับดี 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.28  ระดับดี 
4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุสาหกรรม 3.89 ระดับดี 
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.83 ระดับดี 

มหาวิทยาลัย 3.97 ระดับดี 
 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี
5.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
3.97 คะแนน 3.97 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี.
5.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
3.97 คะแนน 3.97 คะแนน บรรลุ 

 
 

 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  

จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  

 
4.02 + 3.84 + 4.28 + 3.89+ 3.83  

=   3.97 
5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (สกอ. 5.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและ
กลไกในการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะ ให้เป็นไป
ตาม
องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะ 

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการสนับสนุน การ
ด าเนินงานในระดับหลักสูตร  ซึ่งให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรนั้น   
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรไปยังคณะ*ซึ่งผลการ
ด าเนินงานจะเห็นได้จากตัวบ่งชี้ที่  5.2 *ในการ
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของทุกคณะ     

ส่วนการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะเพ่ือให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพคณะ*มหาวิทยาลัยมีการ
ด าเนินการดังนี้ 

1. การผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการ

สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
ซึ่งในปีการศึกษา 2558  มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
จ านวน  50 คน (รวมที่ขอขยายเวลา) และมีผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 2 คน  และสนับสนุนงบประมาณ
ในการท าผลงานทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 
2558  มีอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน 6 คน   

 2. การวิจัย 
    มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนวิจัยให้แต่ละ

คณะดังนี้  (5.3-3-01) 
 
 

5.3-3-01  รายงาน
สรุปเงินอุดหนุนทุน
วิจัยภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ล าดับ คณะ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ภายใน ภายนอก รวม 

1 
เทคโนโลยีการ

เกษตร 
6,491,900 350,000 6,491,900 

2 
วิทยาศาสตร์

และ 
เทคโนโลย ี

6,358,340 690,000 7,048,340 

3 
ครุศาสตร์ 

1,485,700 - 1,485,700 

4 
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

3,139,000 - 3,139,000 

5 
วิทยาการ
จัดการ 

1,887,700 2,137,948 4,025,648 

 
ซึ่งมีทุนวิจัยในปีการงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

ล าดับ ทุนวิจัย จ านวนทุน 

1 
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

52 

2 
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

36 

3 
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยโครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 

5 

4 
ทุนอุดหนุนการวิจัยทุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัย
รุ่นใหม ่

8 

5 
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

2 

 
และมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน  130 เรื่อง 
ล า
ดับ 

คณะ 
จ านวน งาน
สร้างสรรค์  

จ า น ว น
งานวิจัย 

รวม 
(เร่ือง) 

1 คณะครุศาสตร์ - 12 12 
2 คณะวิ ทยาการ

จัการ 
- 7 7 

3 ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

4 40 44 

4 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- 46 46 

5 คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรฯ 

- 21 21 

มหาวิทยาลัย 4 126 130 

 
นอกจากทุนวิจัยที่จัดสรรให้กับคณะแล้ว

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังได้มีการ 
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 
     - หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุนให้
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ค าปรึกษาแก่ นักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป 
น าผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ก้าวไปสู่เชิงพาณิชย์  
     -  มีเว็บบอร์ดคลินิกวิจัยเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัยระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย  

นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 
     -  มีห้องสมุดและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือ
สนั บ สนุ น การ วิ จั ย แล ะบริ ก า ร วิ ช า การ ขอ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่ ง เป็นแหล่งรวบรวม
ผลงานวิจัยและวารสารทางการวิจัย และเป็น
ฐานข้อมูลการการยืม-คืน เล่มรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์        
     -  มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่า
ด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554 
เ พ่ือรักษาสิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย         

- มีแหล่งค้นคว้าทางด้านงานวิจัย โดยมีการ
จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลวิจัย 

- มีการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ  เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ เพ่ือเป็นเวทีในการ
น าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางด้านงานวิจัยและวิชาการ และได้รับเชิญจาก
ศาสตราจารย์  ดร .  ศิ ริ ชั ย  กาญจนวาสี  เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น
จ านวน 720 คน ประกอบด้วย คณาจารย์และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 327 คน 
บุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 393 คน 
โดยมีบทความวิจัยเข้าร่วมน าเสนอทั้งสิ้น 202 
บทความ 

3. การบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้กับ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะ  โดยมีจ านวนโครงการบริการวิชาการในแต่ละ
คณะดังนี้ 

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 13 โครงการ  เป็นเงินจ านวน  342,000 
บาท 

-  คณะวิ ทย าศ าสตร์ แ ละ เทค โน โ ลยี  
จ า น ว น * 1 2 * โ ค ร ง ก า ร * เ ป็ น เ งิ น จ า น ว น  
342,000 บาท 

-  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร * จ า น ว น *           
7 โครงการ*เป็นเงิน*จ านวน*382,600 บาท 

-  คณะครุศาสตร์  จ านวน*9 โครงการ   
เป็นเงินจ านวน 602,000 บาท 

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม*จ านวน*6* โครงการ*เป็น เงิน
จ านวน 317,000 บาท  

-ที่ร่วมด าเนินการทุกหน่วยงาน  จ านวน 5  
โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  1,216,400  บาท  (5.3-
3-02) 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 725,600 บาท โดยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับคณะได้มีการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม จ านวน 18  โครงการ  (5.3-3-03) 

5. การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ในปีการศึกษา 
2558 โดยด าเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เช่น 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร*วันที่  10 -11*ตุลาคม  2558  
ผู้เข้าร่วมโครงการ*128 คน โดยมี ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ วุฒิชัย  ธนาพงศธร เป็นวิทยากร (5.3-
3-04) 

2. โครงการประชุม QA – สัญจร : เพ่ือ 
ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบและกลไก

5.3-3-02  รายงาน
สรุปจ านวนโครงการ
บริการวิชาการและ
งบประมาณในการ
บริการวิชาการ 
5.3-3-03  รายงาน
สรุปจ านวนโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
5.3-3-04  โครงการ
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การอบรมผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร  วันที่ 
10-11  ตุลาคม  2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ
และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 ใน
ระหว่างวันที่ 24 – 26 , 29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 
มีนาคม 2559 เพ่ือติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับหลักสูตร  
น าไปสู่การวางระบบพัฒนาคุณภาพ  และการ
ประเมินคุณภาพงานที่มีระบบกลไกชัดเจน  รวมทั้ง
มีการพัฒนาฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ*และเพ่ือ
รองรับการประเมินตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  (5.3-3-05) 

3. จัดให้มีการวิพากษ์รายงานผลการ 
ด าเนินงานด้านหลักสูตรทุกองค์ประกอบในคณะ
ต่าง ๆ เช่น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม  2559  ณ ห้องประชุม 1 
อาคารสิรินธร  โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตร์ ดร. ปรีชา  
ศรีเรืองฤทธิ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ    
กง เติม  เป็นวิทยากร * (5 .3 -3 -06)  และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เมื่อวันที่  10 
สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุม 222ส านักงานคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ*โดยผู้ช่วยศาสตร์  ดร. *ปรีชา       
ศรีเรืองฤทธิ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.*สมใจ    
กงเติม เป็นวิทยากร (5.3-3-07)   

4. การจัดท าคู่มือการด าเนินงานประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน*ประจ าปีการศึกษา  
2558  (5.3-3-08) 

มหาวิทยาลัยได้จัดส่ งบุคลากรเข้ าร่ วม
ฝึกอบรมสัมมนาเ พ่ือให้มีความพร้อมในการ
ด าเนินงานในระดับ  หลักสูตรและระดับคณะ ดังนี้ 
(5.3-3-09) 
 

ล า
ดับ 

ช่ือ-สกุล โครงการอบรม หมาย
เหตุ 

ระดับหลักสูตร จ านวน  4 คน   
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สมใจ  กงเติม 
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับ
หลักสูตร ครั้งที่ 4  
ระหว่างวันที่ 11 - 12 
กันยายน2558  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

 

5.3-3-05 โครงการ
ประชุม QA – สัญจร : 
เพ่ือติดตาม สนับสนุน 
ส่งเสริม พัฒนาระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 
5.3-3-06  โครงการ
เตรียมความพร้อมก่อน
ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร
สาขาวิชา  ประจ าปี
การศึกษา 2558 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
5.3-3-07    โครงการ  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ตรวจติดตามประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร
สาขาวิชา” คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
5.3-3-08  คู่มือการ
ด าเนินงานประกัน 
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  ประจ าปี
การศึกษา  2558 
5.3-3-09  รายงาน
สรุปจัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมฝึกอบรมสัมมนา
เพ่ือให้มีความพร้อมใน
การด าเนินงานในระดับ  
หลักสูตรและระดับ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

2 สิบโท ดร.พิสุทธิ์  บัวเปรม หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับ
หลักสูตร ครั้งที่ 4  
ระหว่างวันที่ 11 - 12 
กันยายน2558  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

 

3 อาจารย์อัจฉรา  กลิ่น
จันทร์ 

หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับ
หลักสูตร ครั้งที่ 2   
ระหว่างวันที่ 10 -12 
มีนาคม 2559  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร   

 

4 อาจารย์พรพิมล  อ่อนศรี   ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1  
ระหว่างวันที่ 17 - 18 
มิถุนายน 2559 
 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
กรุงเทพมหานคร   

 

 
 

ล า
ดับ 

ช่ือ-สกุล โครงการอบรม หมาย
เหตุ 

ระดับคณะ จ านวน  3  คน   
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ปิยรัตน์  มูลศรี 
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะและสถาบัน ครั้ง
ที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 -13 
มีนาคม 2559  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร   

 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พณณา  ต้ังวรรณวิทย์   

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะและสถาบัน ครั้ง
ที่ 1 ระหว่างวันที่-18- 19 
มิถุนายน 2559 2559 ณ 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร   

 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วัฒนา  มหาราช 

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะและสถาบัน ครั้ง
ที่ 1 ระหว่างวันที่-18- 19 
มิถุนายน 2559 2559 ณ 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร   

 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ  
กงเติม  
อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ 
อานี 
 อาจารย์เครือวัลย์  
อินทรสุข 
 นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน

การประชุมสัมมนาเรื่อง การ
น าระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 ไปใช้ : ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
วันที่ 12 ธันวาคม 2558  ณ 
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

 

คณะ 
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 อาจารย์ ดร.กมลฉัตร  
กล่อมอิ่ม  

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชาตรี นาคะกุล 

อบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน  
ระดับอุดมศึกษา (ส าหรับ
ผู้บริหารของ
สถาบันอุดมศึกษา) ครั้งที่ 3 
ระหว่างวันที่  17-18 
กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม
เซ็นจูรี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชัยณรงค์  ขันผนึก 

อบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน  
ระดับอุดมศึกษา (ส าหรับ
ผู้บริหารของ
สถาบันอุดมศึกษา) ครั้งที่ 3 
ระหว่างวันที่  17-18 
กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม
เซ็นจูรี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

 

  
  2 มีคณะกรรมการ

ก ากับติดตาม
การด าเนินงาน
ให้เป็นไปตาม
ระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และ
รายงานผลการ
ติดตามให้
กรรมการระดับ
สถาบันเพื่อ
พิจารณา 

มหาวิทยาลัยโดยความรับผิดชอบของงาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  น าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ  น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ หารมหาวิทยาลั ย  เมื่ อการประชุ มครั้ ง ที่ 
19/2559 วันที่ 12 ตุลาคม  2559 (5.3-4-01)  เพ่ือ
รับทราบและเสนอแนะ  และน าผลการประเมิน
ดั ง ก ล่ า ว พ ร้ อ ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 (5.3-4-02) 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ตามสรุปมติเวียนการประชุมสภามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์*เรื่อง*เสนอเพ่ือพิจารณา  : 
พิจารณารายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา 2558  สภามีมติ
ส าคัญดังนี้  เห็นชอบ รายงานผลการประเมินระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา  2558  
โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการในรอบปีถัดไป  
ซึ่งข้อเสนอแนะมีดังนี้   

ข้อเสนอแนะ  ระดับหลักสูตร 
1. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีผลการประเมิน

5.3-4-01 รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 19/2559 วันที่ 
12 ตุลาคม 2559 
5.3-4-02  เอกสาร
เสนอวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ผ่านเกณฑ์การก ากับ  แต่มีระดับคุณภาพต่ ากว่า 
3.01  (ระดับดี)  จะต้องด าเนินการดังนี้ 

- เสนอให้เข้าสู่แผนการปรับปรุงในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร  โดยมีงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง  มีผู้ประเมินระดับ  
สกอ.  เป็นที่ปรึกษา 

- วิเคราะห์จุดอ่อนทุกด้าน  แล้ววางแผน
ด าเนินงาน ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  มีการ
ซักซ้อมการตรวจติดตาม เป็นระยะๆ 

- ให้อยู่ในค ารับรองที่คณบดี  ต้องให้สัตยา
บรรณแก่มหาวิทยาลัยโดยถือเป็นความรับผิดชอบ
เร่งด่วน 

2. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางการบริหาร
งานวิจัยให้สามารถน ามาพัฒนาเป็นผลงานอาจารย์
และต าแหน่งการบริหาร 

3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีวุฒิสูงขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้สามารถน ามาสร้าง
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรใหม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 

4. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาตลอดหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีอาจารย์เป็นที่
ปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

5. มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตร  พัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
หลักสูตรและคณะร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น  มีระบบและท างานตามเวลาที่
ก าหนด 

6.  ควรมีการทบทวนตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินในระดับต่ า  ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด  ควรมีการก าหนดแผนงาน/กิจกรรม
โครงการ  โดยก าหนดค่าเป้าหมายตั้ งแต่ต้นปี
การศึกษา  

ข้อเสนอแนะ  ระดับคณะ 
1. ให้ทุกคณะรับผิดชอบผลการประเมินและ
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จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพอย่างเร่งด่วนร่วมกับ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 

2. วางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559  ให้
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี เป้ าหมาย
ยกระดับคุณภาพหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีผลการประเมิน
ต่ ากว่าระดับด ี (5.3-4-03) 

5.3-4-03 สรุปมติ
เวียนการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  เรื่อง  
เสนอเพ่ือพิจารณา  : 
พิจารณารายงานผล
การประเมินระดับ
หลักสูตรและระดับ
คณะ  ประจ าปี
การศึกษา 2558 

  3 มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตรและ
คณะ ให้เกิดผล
ตาม
องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะ 

ในรอบปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์  เปิดสอนทั้งหมด 48 หลักสูตร 
และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. 
ก าหนด โดยหลักสู ตรที่ ผ่ านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 30 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 62.50 และหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 18 
หลักสูตร  คิด เป็นร้อยละ 37.50 *และมีการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ โดย
ทั้ง 5 คณะ มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ
พอใช้  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการด าเนิน ดังนี้ 

1. หลักสูตรใดที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ  
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรนั้น ๆ ให้ ได้
ม า ต ร ฐ า นก่ อ น  จึ ง ใ ห้ มี ก า ร รั บ ร อ ง วิ ช า ชี พ           
โดยสมาคมวิชาชีพนั้น ๆ  

2.  หลักสูตรใดที่ไม่จ าเป็นต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพ  มหาวิทยาลัยควรดูหลักเกณฑ์มาตรฐาน
จาก สกอ. 

3. มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงหลักสูตร 
(Renovate)  ให้มีความสมบูรณ์  และเป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรตลอดเวลา *เช่น*การรวม
หลักสูตร  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร (5.3-5-01) 

จ า ก ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น  
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรที่มี

5.3-5-01  รายงาน
การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
เพชรบูรณ์  ครั้งที่ 
9/2558  วันที่ 30 
ตุลาคม 2558 
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ปัญหาเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน โดยที่ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ป ร ะจ า หลั ก สู ต ร   แล ะมี ก า ร ร วมหลั ก สู ต ร           
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4 จ านวนหลักสูตร 
ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการ
บริหารการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชายุทธศาสตร์การ
พัฒน าต าม ปรั ชญ าข อ ง เ ศ รษ ฐกิ จพอ เ พี ย ง          
เพ่ือกลับไปใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเล่ม
หลักสูตรเดิม ที่ผ่านการรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น  

จากการด า เนินการแก้ ไขปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย*พบว่าในปี
การศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น   
ซึ่ งการประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม ปีการศึกษา 2557  มีคะแนนรวมเท่ากับ 
1.29  คะแนน  และในปีการศึกษา 2558  มีคะแนน
รวมเท่ากับ  2.63 คะแนน 

ส่วนในระดับคณะ มหาวิทยาลัยเร่ งรัด
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ต า ม อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ทั้ ง  5 
องค์ประกอบ  ส่งผลให้ทุกคณะมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสูงขึ้น ดังนี้ 

คณะ 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
คณะครุศาสตร์ 3.22 4.02 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

3.21 4.28 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 3.25 3.89 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 3.29 3.83 
คณะวิทยาการจัดการ   3.30 3.84 

และในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  เปิดสอนทั้งหมด 48 หลักสูตร และได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดย
ห ลั ก สู ต ร ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร  
องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 46 หลักสูตร คิดเป็นร้อย
ละ 95.83 และหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

หลักสูตร  องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 2  หลักสูตร  
คิด เป็นร้ อยละ 4 .17*และปีการศึกษา 2558  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 5 คณะ โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี จ านวน 5 
คณะ คิดเป็นร้อยละ 100  (5.3-5-02) ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะตาม
สรุปมติเวียนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา*: พิจารณา
รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ  ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ  ระดับหลักสูตร 
1. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์การก ากับ*แต่มีระดับคุณภาพต่ ากว่า 
3.01  (ระดับดี)  จะต้องด าเนินการดังนี้ 

- เสนอให้เข้าสู่แผนการปรับปรุงในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร*โดยมีงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง*มีผู้ประเมินระดับ  
สกอ.  เป็นที่ปรึกษา 

- วิเคราะห์จุดอ่อนทุกด้าน  แล้ววางแผน
ด าเนินงาน ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  มีการ
ซักซ้อมการตรวจติดตาม เป็นระยะๆ 

- ให้อยู่ในค ารับรองที่คณบดี  ต้องให้สัตยา
บรรณแก่มหาวิทยาลัยโดยถือเป็นความรับผิดชอบ
เร่งด่วน 

2. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางการบริหาร
งานวิจัยให้สามารถน ามาพัฒนาเป็นผลงานอาจารย์
และต าแหน่งการบริหาร 

3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีวุฒิสูงขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้สามารถน ามาสร้าง
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรใหม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 

4. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาตลอดหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีอาจารย์เป็นที่

5.3-5-02  เอกสาร
เสนอวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
5. มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตร*พัฒนา

ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน*ระดับ
หลักสูตรและคณะร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น  มีระบบและท างานตามเวลาที่
ก าหนด 

 6.*ควรมีการทบทวนตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินในระดับต่ า  ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด ควรมีการก าหนดแผนงาน/กิจกรรม
โครงการ  โดยก าหนดค่าเป้าหมายตั้ งแต่ต้นปี
การศึกษา  

ข้อเสนอแนะ  ระดับคณะ 
1. ให้ทุกคณะรับผิดชอบผลการประเมินและ

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพอย่างเร่งด่วนร่วมกับ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 

2. วางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559   
ให้มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี เป้าหมาย
ยกระดับคุณภาพหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีผลการประเมิน
ต่ ากว่าระดับด ี (5.3-5-03) 

จ า ก ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น  
มหาวิทยาลัยจะเร่งด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2559 ตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน  
เพ่ือส่งผลให้เกิดผลการด าเนินงานที่สูงขึ้น 

5.3-5-03 สรุปมติ
เวียนการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  เรื่อง  
เสนอเพ่ือพิจารณา  : 
พิจารณารายงานผล
การประเมินระดับ
หลักสูตรและระดับ
คณะ  ประจ าปี
การศึกษา 2558 

  4 น าผลการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะที่ผ่านการ
พิจารณาของ
กรรมการระดับ
สถาบัน  เสนอ
สภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

ในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์มีการจัดการเรียนการสอนจ านวนทั้งสิ้น 
48 หลักสูตร  และได้มีการเสนอปิดหลักสูตร  
จ านวน  4  หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์มหาบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต *หลักสู ตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
หลักสูตรครุศาสตดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัย
และพัฒนาการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยมี มติ
อนุมัติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  2559 (5.3-6-01) 
และจัดท าหนั งสือแจ้ งการปิดหลักสู ตรไปถึ ง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 
0539/1101 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  (5.3-6-02)  

5-3-6-01  รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา  2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ทั้งหมด 48 หลักสูตรได้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 
46 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 95.83 และหลักสูตรที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  องค์ประกอบที่ 1 
จ านวน 2  หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 4.17  

  5 น าผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
สภาสถาบันมา
ปรับปรุง
หลักสูตรและ
การด าเนินงาน   
ของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ในรอบปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์  เปิดสอนทั้งหมด 48 หลักสูตร 
และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. 
ก าหนด โดยหลักสู ตรที่ ผ่ านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 30 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 62.50 และหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 18 
หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 37.50   และมีการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ โดย
ทั้ง 5 คณะ มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ
พอใช้*ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการด าเนิน ดังนี้ 

1. หลักสูตรใดที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ  
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรนั้น ๆ ให้ ได้
มาตรฐานก่อน จึงให้มีการรับรองวิชาชีพ โดย
สมาคมวิชาชีพนั้น ๆ  

2.  หลักสูตรใดที่ไม่จ าเป็นต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพ  มหาวิทยาลัยควรดูหลักเกณฑ์มาตรฐาน
จาก สกอ. 

3. มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงหลักสูตร 
(Renovate)  ให้มีความสมบูรณ์  และเป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรตลอดเวลา *เช่น*การรวม
หลักสูตร  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร (5.3-5-01) 

จ า ก ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น  
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน โดยที่ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ป ร ะจ า หลั ก สู ต ร   แล ะมี ก า ร ร วมหลั ก สู ต ร           

5.3-5-01  รายงาน
การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
เพชรบูรณ์  ครั้งที่ 
9/2558  วันที่ 30 
ตุลาคม 2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4 จ านวนหลักสูตร 
ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการ
บริหารการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชายุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือ
กลับไปใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเล่มหลักสูตร
เ ดิ ม  ที่ ผ่ า น ก า ร รั บ ท ร า บ จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น  

จากการด า เนินการแก้ ไขปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย*พบว่า ในปี
การศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่ง
การประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ปีการศึกษา 2557*มีคะแนนรวมเท่ากับ 1.29  
คะแนน  และในปีการศึกษา 2558  มีคะแนนรวม
เท่ากับ  2.63 คะแนน 

ส่วนในระดับคณะ มหาวิทยาลัยเร่ งรัด
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ต า ม อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ทั้ ง  5 
องค์ประกอบ  ส่งผลให้ทุกคณะมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสูงขึ้น ดังนี้ 

คณะ 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
คณะครุศาสตร์ 3.22 4.02 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

3.21 4.28 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 3.25 3.89 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 3.29 3.83 
คณะวิทยาการจัดการ   3.30 3.84 

และในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  เปิดสอนทั้งหมด 48 หลักสูตร และได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดย
ห ลั ก สู ต ร ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร  
องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 46 หลักสูตร คิดเป็น  
ร้ อยละ  95.83 และหลั กสู ต รที่ ไ ม่ ผ่ าน เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 2  
หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 4.17*และปีการศึกษา 
2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 5 
คณะ โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี 
จ านวน 5 คณะ คิดเป็นร้อยละ 100*(5.3-5-02)   
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ตามสรุปมติเวียนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์*เรื่อง*เสนอเพ่ือพิจารณา*: พิจารณา
รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ  ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ  ระดับหลักสูตร 
1. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์การก ากับ  แต่มีระดับคุณภาพต่ ากว่า 
3.01  (ระดับดี)  จะต้องด าเนินการดังนี้ 

- เสนอให้เข้าสู่แผนการปรับปรุงในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร*โดยมีงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง*มีผู้ประเมินระดับ  
สกอ.  เป็นที่ปรึกษา 

- วิเคราะห์จุดอ่อนทุกด้าน  แล้ววางแผน
ด าเนินงาน ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง*มีการ
ซักซ้อมการตรวจติดตาม เป็นระยะๆ 

- ให้อยู่ในค ารับรองที่คณบดี*ต้องให้สัตยา
บรรณแก่มหาวิทยาลัยโดยถือเป็นความรับผิดชอบ
เร่งด่วน 

2. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางการบริหาร
งานวิจัยให้สามารถน ามาพัฒนาเป็นผลงานอาจารย์
และต าแหน่งการบริหาร 

3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีวุฒิสูงขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้สามารถน ามาสร้าง
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรใหม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 

4. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาตลอดหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีอาจารย์เป็นที่
ปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

5. มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตร*พัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน*ระดับ

5.3-5-02  เอกสาร
เสนอวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

หลักสูตรและคณะร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น  มีระบบและท างานตามเวลาที่
ก าหนด 

6.*ควรมีการทบทวนตัวชี้ วัดที่ มีผลการ
ประเมินในระดับต่ า  ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด ควรมีการก าหนดแผนงาน/กิจกรรม
โครงการ  โดยก าหนดค่าเป้าหมายตั้ งแต่ต้นปี
การศึกษา  

ข้อเสนอแนะ  ระดับคณะ 
1. ให้ทุกคณะรับผิดชอบผลการประเมินและ

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพอย่างเร่งด่วนร่วมกับ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 

2. วางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559  ให้
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี เป้ าหมาย
ยกระดับคุณภาพหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีผลการประเมิน
ต่ ากว่าระดับด ี (5.3-5-03) 

จ า ก ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น  
มหาวิทยาลัยจะเร่งด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2559 ตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน  
เพ่ือส่งผลให้เกิดผลการด าเนินงานที่สูงขึ้น 

5.3-5-03 สรุปมติ
เวียนการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  เรื่อง  
เสนอเพ่ือพิจารณา  : 
พิจารณารายงานผล
การประเมินระดับ
หลักสูตรและระดับ
คณะ  ประจ าปี
การศึกษา 2558 

  6 มีผลการประเมิน
คุณภาพทุก
หลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 
1 การก ากับ
มาตรฐาน 

ในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์มีการจัดการเรียนการสอนจ านวนทั้งสิ้น 
48 หลักสูตร  และได้มีการเสนอปิดหลักสูตร  
จ านวน  4  หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์มหาบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
หลักสูตรครุศาสตดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัย
และพัฒนาการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยมี มติ
อนุมัติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  2559 (5.3-6-01) 
และจัดท าหนั งสือแจ้ งการปิดหลักสู ตรไปถึ ง
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า                
ที่ ศธ 0539/1101  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
(5.3-6-02)  

ทั้งหมด 48 หลักสูตรได้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม

5-3-6-01  รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา  2558 
5.3-6-02  หนังสือที่ 
ศธ 0539/1101 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ขอแจ้งการปิด
หลักสูตร 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 
46 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 95.83 และหลักสูตรที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  องค์ประกอบที่ 1 
จ านวน 2  หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 4.17  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

5.3 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี.
5.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 
การประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

ใน 4 พันธกิจ  รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของคณะ โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมี
การวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 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 

126.43 
2.63  

2.63 
คะแนน 

2.64 
คะแนน 

 
 

48 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
อาจารย์ประจ า
สถาบันมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
15 

 
57 x 100 

17.76x5/40  
= 2.22 

 
2.45 

คะแนน 
2.22 

คะแนน 
 

ปรับจ านวน
อาจารย์ประจ า
ที่มีวุฒิปริญญา
เอก  จาก 63 
คน เป็น 57 
คน 

321 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารย์ประจ า
สถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

ร้อยละ 
15 

 
38 x 100 

11.84x5/60  
= 0.99  

0.99 
คะแนน 

0.99 
คะแนน 

 

 

321 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  
การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน ข้อที ่1-6 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน ข้อที ่1-6 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/5) 

3.21 
คะแนน 

3.17 
คะแนน 

 
 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน 

ข้อที่  
1-6 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์  

3.51  
คะแนน 

25 

5  
5 

คะแนน 
5 คะแนน  

 
5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย 

2.50 
คะแนน 

 
 
 
 
 

14.34 
2.87  

2.93 
คะแนน 

2.87 
คะแนน 

 

มีการพบ
หลักฐานใหม่ใน
การตีพิมพ์ แต่ผู้
ประเมินระดับ
คณะและ
หลักสูตร ได้
ยืนยันคะแนนใน
ส่วนนี้แล้วหาก
พบหลักฐานใหม่
ต้องแจ้งให้
ประธานผู้
ประเมินยินยอม
ก่อนแก้ไข
คะแนน 

5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/3) 

4.31 
คะแนน 

4.29 
คะแนน 

 
 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การ
บริการวิชาการแก่
สังคม 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน 

ข้อที่  
1-6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/1) 

5 
คะแนน 5 คะแนน  

 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
ระบบและกลไก
การท านุบ ารุง
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
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์
ของคณะ 

5 ข้อ 
 

7  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน 

ข้อที่  
1-7 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผล
การบริหารงาน
คณะ 

3.51  
คะแนน 

19.86 
3.97  

3.97 
คะแนน 

3.97 
คะแนน 

 
 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
ระบบก ากับการ
ประกนัคณุภาพ
หลักสตูร 

5 ข้อ 
 

5  ข้อ  
4 

คะแนน 
4 คะแนน 

ข้อที่ 
1-5 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/3) 

4.32 
คะแนน 

4.32 
คะแนน 

 
 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/13) 

4.00 
คะแนน 

3.98 
คะแนน 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 
 

องค์ 
ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1..51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 5 1.60 5.00 2.64 3.17 ระดับพอใช้ 
2 3 5.00 5.00 2.87 4.29 ระดับดี 
3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
5 3 - 4.50 3.97 4.32 ระดับดี 

รวม 13 3 7 3     
ผลการประเมิน 2.74 4.86 3.16 3.98 ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
 

 ในรอบปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ภาพรวมอยู่ในระดับดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98  และเม่ือจ าแนกเป็นชนิดตัวบ่งชี้พบว่า  

1. ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า (Input) มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้   มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 
2. ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (Process) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 
3. ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.16  

และเม่ือจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 4.29 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.32 

 
ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินได้ระบุถึง จุดเด่นและข้อเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
 

จุดเด่นในภาพรวม 
1. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานที่ตอบสนองเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ในด้านเป็นแหล่งองค์ความรู้

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม ที่เกิดจากการร่วมมือทั้งองค์กร
ภายนอกที่หลากหลาย และความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกคณะ 

2. มหาวิทยาลัยมีผลงานการด าเนินการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
เช่น  ระบ าศรีเทพ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3. มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยจนสามารถยกระดับในการขอทุนในการท าวิจัยจนผ่านเกณฑ์ประเมิน
ในระดับดีมากทุกคณะ  และมีการด าเนินการในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการจัดท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาได้ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ทั้ง 5 ด้าน และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์ โดยมีการก าหนดทิศทาง เป้าหมายที่ชัดเจน เน้น

มาตรการบริหารจัดการที่ตรงตามความมุ่งมั่น ท้าทาย และมีความเป็นไปได้ที่เป็นรูปธรรม 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (SWOT) ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก และภายใน เพื่อปรับปรุงแผนได้ตามสถานการณ์ 
3. ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตร ก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ทุกหลักสูตร 

มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตร
ที่ผ่านการประเมินในระดับ พอใช้ 

4. ควรเพิ่มระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยในการน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร  ในการ
ก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และการน าไปใช้ในเชิงบูรณาการในภาพรวมของทุกคณะ 

5. ควรมีการจัดการข้อมูลในการน าเสนอผลงานวิจัยแยกเป็นรายคณะ ทั้งในส่วนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ช่องทาง งบประมาณ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างชัดเจน 

6. ควรมีการวิเคราะห์ให้การสนับสนุน ผลักดันให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิชาการให้มีค่าน้ าหนักมาก
ขึ้น โดยเฉพาะคณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

7. ควรมีการพัฒนาต่อยอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และขยายผล
เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สู่สถานศึกษา โดยจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นหรือ
หลักสูตรเพิ่มเติม  

8. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยการส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อ และการพัฒนาผลงานวิชาการ และก ากับติดตามให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

9. ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้ภารกิจให้ครอบคลุม 4 ด้าน โดยประเมินจากความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบโดยตรง  เช่น การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย เป็นต้น 

10. ควรเพิ่มช่องทาง  การให้ความรู้ของศิษย์เก่าให้มากขึ้น และมีการประเมินติดตามผลการน าไปใช้
ประโยชน์ ให้เป็นรูปธรรม 

 

รายนามคณะกรรมกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์  ศศิวิมล   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัตร  พัฒนะ   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ  วิชชวุรนันท์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชน ี นิธากร   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ตระกูล   กรรมการ 
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สรุปข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน (กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา, สัณฐานโดยย่อ) 
 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เมื่อปี  พ.ศ. 2514  นายจ ารูญ  ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมกับพ่อค้าประชาชน

และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ขอจัดตั้ง
วิทยาลัยครูขึ้นโดยอ้างเหตุผล  ดังนี้ 

 1. จังหวัดเพชรบูรณ์ก าลังเร่งรัดพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นยังขาดแคลนครูเป็น
  
 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
ส ารวจท าแผนผังที่ดิน ซึ่งติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร 
เนื้อท่ี 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา 
 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยประกาศเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2516 และได้แต่งตั้งให้ นายน้อย สีป้อ อาจารย์เอกจากวิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก
มารักษาราชการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 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
สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได ้
 พ.ศ. 2528 สภาการฝึกหัดครูได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครูให้เรียก  กลุ่มวิทยาลัยครู 
ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  วิทยาลัยครูนครสวรรค์  และวิทยาลัยครู
ก าแพงเพชรว่า สหวิทยาลัยพุทธชินราช ส านักงานวิทยาลัยตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  
 พ.ศ. 2535 โดยกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการได้น าความกราบบังคับทูล 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 ท าการวิจัย ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจ าการ 

 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
สาขาศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ นักศึกษาบุคลากรประจ าการ (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 พระองค์  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 ทินัดดามาต ุ
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 
“โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ” ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 
2547 เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน ตราเป็นพระราชบัญญัติเรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้ “สถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ์” ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
 
ปรัชญา      “ปญฺญา  เสฏฺฐา  ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด” 
ปณิธาน      “ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน” 
วิสัยทัศน์     “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ 
    ยั่งยืนสู่ความเป็นสากล” 
 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตมีความรู้ สู้งาน” 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

 
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน 
ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ  สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
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การวางแผนและการประเมิน  (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  

ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้วางแผนการด าเนินการดังนี้ 
 
 ก่อนการตรวจเยี่ยม 

-   ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
           -   ก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมิน  

-   ซักซ้อมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
-   แบ่งหน้าที่ตรวจประเมินฯ ตามองค์ประกอบ และแบ่งหน้าที่สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 
- ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนะน าบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
- สาขาวิชารายงานผลการด าเนินงานโดยสรุป 
-    กรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  พร้อมทั้งซักถามประเด็นที่สงสัย   
- สรุปผลการตรวจประเมินตามองค์ประกอบ เบื้องต้น ด้วยวาจา 

 หลังการตรวจเยี่ยม 
-   สรุปผลการตรวจประเมินฯ เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ส่งให้งานประกันคุณภาพการศึกษา ของ 

คณะ/ มหาวิทยาลัย 
 
วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  โดยมีวิธี ดังนี้ 
            ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะและจากเอกสารหลักฐาน
ประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ ทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการปัจจัยน าเข้า และเป็นผลลัพธ์หรือผลผลิต  ตามองค์ประกอบ
ของ สกอ. และองค์ประกอบตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส่วนมากเป็นตัวบ่งชี้กระบวนการ  ต้องตรวจสอบ
จากเอกสารหลักฐาน ที่ได้ด าเนินการตามเกณฑ์คะแนน ที่ก าหนดไว้ ครบถ้วน มากน้อยเพียงใด   และใช้วิธี
สัมภาษณ์ ผู้ที่รับผิดชอบผู้ที่เก่ียวข้องตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่างๆ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับคณะ เช่น ผู้แทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นต้น คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะได้อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ือ
สร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของหน่วยงานในทุกประเด็นเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร  
คณะกรรมการประชุมร่วมกันในการสรุปผลการประเมินที่เป็นความเห็นร่วมกันก่อนน าเสนอผลการประเมิน 
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ผลการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
 

ตาราง  ป. 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 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 

126.43 
2.63  

2.63 
คะแนน 

2.64 
คะแนน 

 
 

48 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
อาจารย์ประจ า
สถาบันมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
15 

 
57 x 100 

17.76x5/40  
= 2.22 

 
2.45 

คะแนน 
2.22 

คะแนน 
 

ปรับจ านวน
อาจารย์ประจ า
ที่มีวุฒิ 
ปริญญาเอก  
จาก 63 คน 
เป็น 57 คน 

321 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารย์ประจ า
สถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

ร้อยละ 
15 

 
38 x 100 

11.84x5/60  
= 0.99  

0.99 
คะแนน 

0.99 
คะแนน 

 

 

321 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  
การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน ข้อที ่1-6 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน ข้อที ่1-6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/5) 

3.21 
คะแนน 

3.17 
คะแนน 

 
 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์
 
 

 
5 ข้อ 

 
6  ข้อ  

5 
คะแนน 

5 คะแนน 
ข้อที่  
1-6 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์  

3.51  
คะแนน 

25 

5  
5 

คะแนน 
5 คะแนน  

 
5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย 

2.50 
คะแนน 

 
 
 
 
 

14.34 
2.87  

2.93 
คะแนน 

2.87 
คะแนน 

 

มีการพบ
หลักฐานใหม่ใน
การตีพิมพ์ แต่ผู้
ประเมินระดับ
คณะและ
หลักสูตร ได้
ยืนยันคะแนนใน
ส่วนนี้แล้วหาก
พบหลักฐานใหม่
ต้องแจ้งให้
ประธานผู้
ประเมินยินยอม
ก่อนแก้ไข
คะแนน 

5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/3) 

4.31 
คะแนน 

4.29 
คะแนน 

 
 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การ
บริการวิชาการแก่
สังคม 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน 

ข้อที่  
1-6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/1) 

5 
คะแนน 

5 คะแนน  
 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
ระบบและกลไก
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน 

ข้อที่  
1-6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/1) 

5 
คะแนน 

5 คะแนน  
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 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 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การ
บริหารของ
สถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์
ของคณะ 

5 ข้อ 
 

7  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน 

ข้อที่  
1-7 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผล
การบริหารงาน
คณะ 

3.51  
คะแนน 

19.86 
3.97  

3.97 
คะแนน 

3.97 
คะแนน 

 
 

5 

ตัวบ่งช้ีที ่5.3 
ระบบก ากับการ
ประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

5 ข้อ 
 

5  ข้อ  
4 

คะแนน 
4 คะแนน 

ข้อที่ 1-
5 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/3) 

4.32 
คะแนน 

4.32 
คะแนน 

 
 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/13) 

4.00 
คะแนน 

3.98 
คะแนน 
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ตาราง  ป. 2   ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ 
ประกอบ
คุณภาพ 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด) 

ระดับคุณภาพ 
0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

1. การผลติ
บัณฑิต 

5 1.61 5.00 2.64 3.17 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 2.87 4.29 การด าเนินงานระดับดี 
3. การบริการ
วิชาการ 

1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4. การท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหาร
จัดการ 

3 - 4.50 3.97 4.32 การด าเนินงานระดับดี 

รวมตัวบ่งช้ี 13 3 7 3   
ผลการประเมินเฉลี่ย 2.74 4.86 3.16 3.98 

การด าเนินงานระดับดี 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
พอใช้ 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ
พอใช้ 

ระดับ 
ดี 
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จุดเด่นและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.*มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการรองรับแผนจัด
กิจกรรมนักศึกษาถึง 13 โครงการซึ่งสอดคล้องกับการ
พัฒนานั กศึ กษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง       

1.*ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้
ครอบคลุมและสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณภาพ 5 ด้านให้ครอบคลุมและ
ชัดเจนขึ้น 

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

องค์ประกอบที่ 1 มีผลการประเมินคุณภาพไม่ผ่าน 2 
หลักสูตร  

2. ผลการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีการ
พัฒนาที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังมีหลักสูตรที่มีผล
การประเมินคุณภาพในระดับน้อย 3 หลักสูตร ระดับ
ปานกลาง 27 หลักสูตร และ 18 หลักสูตร มีผลการ
ประเมินระดับมาก จาก 46 หลักสูตร 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมี
จ านวนน้อยไม่บรรลุเป้าหมาย 

4.*จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการมีจ านวนน้อยไม่บรรลุเป้าหมาย 

5.*การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการแก่นักศึกษา รวมทั้งโครงการในแผนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาใช้เครื่องมือการประเมินด้วย
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยมีข้อ
ค าถามในภาพรวม  

6.*ศิษย์ เก่าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้มี
จ านวนน้อย 

 

1.  เร่งวิ เคราะห์และพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ของ
องค์ประกอบที่ 1 ในการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
รวมทั้งจัดหาปัจจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เพ่ิมเติม
เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ 

2.*ควรมีการวิเคราะห์แนวทางและก าหนดกลไก
การบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน เพ่ือให้การบริหาร
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเอ้ือต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้มีผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 3 ปี
ติดต่อกัน เ พ่ือรองรับการขึ้นบัญชีและเผยแพร่
หลักสูตรโดย สกอ. (Thai  Qualifications  Register 
: TQR) 

3. ส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอกให้มากขึ้น โดย
สนับสนุนทุนการศึกษาให้มากขึ้น หรือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม เพ่ือการศึกษาต่อ
ปริญญาเอก 

4. ควรมีมาตรการสนับสนุนให้อาจารย์จัดท า
ผลงานวิชาการ เช่น การจัดหาพ่ีเลี้ ยง การเล่า
ประสบการณ์  กา รจั ดการคว ามรู้  ก า รจั ดท า
กระบวนการติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
ทั้งนี้เพ่ือเอ้ือต่อการวางแผน และส่งเสริมให้อาจารย์
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น 

5.*ค ว รทบทวนข้ อค า ถ ามกา รประ เ มิ น ผล
ความส าเร็จด้วยแบบสอบถามให้ครอบคลุมงาน / 
โครงการ /กิจกรรม เพ่ือจะได้ประเมินผลความส าเร็จ
ในภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 6.*ควรเ พ่ิมวิธีการ/เครื่องมือในการประเมิน

แผนงาน/โครงการที่สามารถสะท้อนภาพผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ เช่น การ
สัมภาษณ์ การสังเกต ผลงานเชิงประจักษ์ การสนทนา
กลุ่ม แบบทดสอบ เป็นต้น 

7.*ควรเพิ่มประเด็นการให้ความรู้และกลุ่มศิษย์เก่า
เป้าหมายที่นอกเหนือจากผู้ไม่มีงานท าจะท าให้ศิษย์
เก่าร่วมกิจกรรมได้มากข้ึน 

 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัย เช่น 

การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย 
อย่างต่อเนื่อง การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจใน
การบริหารงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ทุนวิจัย
เพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน 

 

1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ภายนอก โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
ข้อเสนอโครงการในลักษณะชุดโครงการ หรือชุด
เดี่ยวให้สอดคล้องกับประเด็นโจทย์วิจัยตามแหล่งทุน
ต่างๆ เช่น วช. สกว.  สสส. เป็นต้น 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยส่วนใหญ่

ตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการใน
ระดับชาติซึ่งมีค่าคะแนน 0.2 และบางคณะมีค่า
คะแนนค่อนข้างต่ า 

 

1. ควรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการตีพิมพ์ใน
วารสารที่มีค่าคะแนนในระดับสูง โดยอาจใช้การ
จัดการความรู้ จ ากผู้ มี ป ระสบการณ์  หรื อผู้ มี
ประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยง 

2. ควรมีการยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลนักวิจัย
ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าคะแนนสูง 

3. ควรมีการทบทวนภาระงานด้านการวิจัยให้
เหมาะสมเพื่อเอ้ือต่อการวิจัยที่มีคุณภาพ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่ เป็นระบบ โดยเกิดจากการ
วิเคราะห์ความต้องการและสภาพปัญหาจริงของ
ชุมชน เป้าหมาย และโครงการบริการวิชาการมีความ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบันในการเป็นแหล่ง
องค์ความรู้ เพ่ือท้องถิ่น 

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชน/เป้าหมายขององค์กรทั้ง
ในความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคล ซึ่งสะท้อน
ผลจากการด าเนินโครงการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

3. มีการพัฒนาชุมชน/เป้าหมายที่สะท้อนความ
ต่อเนื่องในการให้บริการวิชาการและพัฒนาจนเกิด
คุณภาพในการยกระดับ  ทั้ ง เขิ งคุณภาพชี วิ ต 
เศรษฐกิจ และการศึกษา ได้แก่ ชุมชนน้ าร้อน และดง
มูลเหล็ก 

1. ควรมีการวิเคราะห์แผนการใช้ประโยชน์โดย
ค านึงถึงการประเมินก ากับติดตามที่สะท้อนความ
ต้องการ  การสร้างเครือข่ายในชุมชนอ่ืน ๆ การเป็น
ต้นแบบเครือข่ายชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

2. ควรมีการจัดโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณา
การของคณะ และมีการประเมินผลติดตามเป็นระยะ 
ๆ เพ่ือน าสู่การวางแผน วิเคราะห์ความคุ้มค่าและ
ประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

3. ควรมีการถอดบทเรียนจากองค์ความรู้ในการ
บริการวิชาการ เพ่ือน าไปต่อยอดกับการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน และการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อเอ้ือต่อประโยชน์ให้กับนักศึกษาและชุมชน 

4.*ควรมีการพัฒนาจัดท าฐานข้อมูลเ พ่ือการ
บริการวิชาการในชุมชน เพ่ือให้เกิดแนวทางในการ
จัดการความรู้และสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมาย  
อ่ืน ๆ 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1 .  มีผลงานการด า เนินงานด้ านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น 
ระบ าศรีเทพ หอวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้
ของนักศึกษา ผลการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมือง
เพชรบูรณ์ จิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือช่างพ้ืนบ้าน วัดนา
ทราย จิตรกรรมบนเสาแปดเหลี่ยมวัดทรายงาม ภาพ
เก่าเล่าอดีตฯ 

 

1. ควรพัฒนาหอวัฒนธรรมให้เป็นพิพิธภัณฑ์
ท้ อ ง ถิ่ น เ พ่ื อ เป็ น แหล่ ง เ รี ย น รู้ ภู มิ ปั ญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น 
จั งหวั ดและภูมิ ภาคโดย เชื่ อม โยงกับรายวิ ช า          
ในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร 

2 .  ควร พัฒนาต่ อยอดผลงานสู่ ก าร พัฒนา
มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับ
โดยกระบวนการวิจัยและถ่ายทอดสู่ สพป. สพม. เป็น
หลักสูตรท้องถิ่นหรือหลักสูตรเพิ่มเติมในสถานศึกษา 

3. ควรพัฒนาวารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระให้มี
มาตรฐานในระดับชาติ เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
ที่สามารถนับค่าน้ าหนักคะแนนและน าไปสู่การขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

4. ควรจัดหาทรัพยากรบุคคลหรือสนับสนุน
งบประมาณในการถอดความจากคัมภีร์ โบราณ       
ที่รวบรวมไว้สู่การอนุรักษ์และเผยแพร่ 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  การจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ยังขาดความสอดคล้อง 

2.  มีการประชุมเพ่ือบริหารจัดการเพียง 1 ครั้ง 
ตลอดป ี

1.  ควรทบทวนและตรวจสอบความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ของแผน ประเด็นยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนรวมถึงความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ควรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรมมากกว่า 1 ครั้ง/ปี โดยจัด
ประชุมก่อนเริ่มปีการศึกษาเพ่ือพิจารณาแผนงาน
โครงการและงบประมาณ ประชุมระหว่างปีการศึกษา
เพ่ือก ากับและติดตามผลการด าเนินงานและประชุม
สิ้นปีการศึกษาเพ่ือสรุปผลการด าเนินการและให้
ข้อเสนอแนะน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการใน
ปีถัดไป  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผนและ
ด้านวิชาการ 

2. มีเครือข่ายภายนอกภายในท้องถิ่นที่มีความ
ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

3. มีระบบการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ดี 
4. มีระบบสารสนเทศที่เข็มแข็ง เชื่อมต่อการ

บริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ 
5. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก

คณะและหน่วยงานมีการด าเนินการ ด้านการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับเกณฑ์และสภาพความต้องการ
ในการบริหารจัดการ 

6. มีการจัดท าแผนการก ากับติดตามในการ
ด าเนินงานที่แสดงกระบวนการ และค่าเป้าหมายใน
ภาพรวม 

7. มีการจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคคลากรและระบบการก ากับการติดตามที่ชัดเจน 

8. มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามส่งเสริมให้ทุก
หน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพที่ครอบคลุม ทั้งด้านการควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 

1.ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ศักยภาพการแข่งขันและการอยู่รอดตามภาระกิจ
หลักทั้ง 4 ด้าน ทุกครั้งที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจน 

2. ควรใช้โอกาสจากความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ท้องถิ่น ระดมทรัพยากรเพ่ือปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัย 

3. ควรส่งเสริมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดหา
รายได้จากความเชี่ยวชาญในลักษณะศูนย์กลาง
วิชาการที่มีคุณภาพสูงเพ่ือท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง 

4. ควรเสริมด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
กิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น จัดงานประจ าปี
ระดับจังหวัดที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป 

5. แนวทางเสริมควรใช้ขีดความสามารถในทาง  
ไอที เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภายในยิ่งขึ้นและ
ขยายบริการหน่วยงานท้องถิ่น ส่งเสริมการตลาด
ส าหรับ SME ,OTOP ร่วมกับสาขาวิชาการตลาด   
ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากช่องทางใหม่ ๆ 

6. ควรมีบทบาทเชิงบริหารในด้านการจัดการ 
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์โบราณคดี และ
วิถีชีวิตโดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะและส านักศิลปะ
และวัฒนธรรมประสานกับหน่วยงานภายนอกให้เกิด
กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดตลอดปี 

7 . * ค ว ร มี กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม สั ม พั น ธ ภ า พ           
ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในเชิงการเรียนรู้
ร่วมกัน และนันทนาการ 

8. ผู้บริหารควรมีการก าหนดมาตรการให้เป็น
รูปธรรมที่ ชั ด เ จนส าหรับตั วชี้ วั ดที่ ไม่ สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

9. ควรมีการจัดท าแผนการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบ 
เพ่ือน าไปประเมินเชิงระบบในภาพมหาวิทยาลัยและ
น าไปสู่การจัดการความรู้ หรือการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ในการก าหนดประเด็นในการจัดการความรู้ของ

บางหน่วยงานยังขาดความชัดเจนที่น าไปสู่การปฏิบัติ
ตามหลักการ 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ยังขาดความเชื่อมโยงในบางขั้นตอน 

3. ในภาพของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ 

4. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสอนเป็นแผนระยะสั้น 

5. มีหลักสูตรที่ ไม่ผ่ านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจ านวน  2 หลักสูตร 

1. ควรมีการทบทวนการก าหนดประเด็นในการ
จัดการความรู้ เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กรในภาพรวม 

2. ควรมีการวิเคราะห์แนวทางในการด าเนินงาน
ทั้งการจัดการความรู้ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการให้มากขึ้น เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศ และ
วัฒนธรรม  การเรียนรู้ในสถาบัน  และสร้างต้นแบบ
ที่น าไปสู่การปฏิบัติที่ดี 

3.*ควรมี การจั ดท าแผนการจั ดการความรู้       
โดยวิเคราะห์ค่าเป้าหมายให้ชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การ
ก ากับติดตามได้ตรงประเด็น และสอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

4. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะปานกลาง 
และระยะยาว 

5. ควรแยกแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สารสนับสนุนแยกออกจากกัน 

6. ควรเพ่ิมตัวชี้วัดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซี่ยน และเทคนิคการสอน 

7 .  สนั บสนุ นอาจารย์ ให้ มี ผล ง านวิ ช าการ 
ผลงานวิจัยที่สามารถเป็นศักยภาพของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2558 
 

ล าดับ 
ชุด

ข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

1 

จ า
นว

นห
ลัก

สตู
ร (

7) 

จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 48 

2  -ระดับปรญิญาตร ี 41 
3  -ระดับ ป.บัณฑิต - 

4  -ระดับปรญิญาโท 5 
5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6  -ระดับปรญิญาเอก 2 

7  -จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - 
8 

จ า
นว

นห
ลัก

สตู
ร 

นอ
กที่

ตั้ง
 (6

) 

จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - 

9  -ระดับปรญิญาตร ี - 
10  -ระดับ ป.บัณฑิต - 
11  -ระดับปรญิญาโท - 

12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
13  -ระดับปรญิญาเอก - 

14 

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า (

6) 

จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 7,694 
15  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 7,513 

16  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
17  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 141 
18  -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

19  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก  40 
20 

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

 าแ
นก

ตา
มต

 าแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
 

แล
ะค

ณุว
ุฒิก

าร
ศึก

ษา
 (2

0)
 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 321 

21  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6.5 
22  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 251.5 
23  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 63 

24 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 283 
25  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 6.5 

26  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 236.5 
27 -จ านวนอาจารย์ประจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 40 

28 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 32 
29  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0 
30  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 13 

31  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 19 

ล าดับ 
ชุด

ข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 
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32 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 5 
33  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

34  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2 
35  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4 

36 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0 
37  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0 
38  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 

39  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่ 1/๒๕๕9 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับมหำวิทยำลัย  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 

--------------------------------- 
 

เพ่ือการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้  ค่าเป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จึงแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  
 1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ 
 2) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
 3) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 4)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ  
 5) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง กรรมการ 
 6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 7) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการพิเศษ กรรมการ 
 8) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ กรรมการ 
 9) คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
 10) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ  
 11) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
 12) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 13) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 14) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
 15) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
 ๑6)  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
 17) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ  
 18) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
 19) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่ 
อ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมด าเนินการกับคณะกรรมการทุกฝ่ายเพ่ือให้การปฏิบัติงานปกติ 
สอดคล้อง และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบต่าง ๆ  เกิดคุณภาพแก่
นักศึกษา บัณฑิต และมหาวิทยาลัยต่อไป 
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 2. คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
 2.1 ฝ่ำยด ำเนินงำนผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1) ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    รองประธานกรรมการ 
3) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
4) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 
5) นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก     กรรมการ 
6) นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา    กรรมการ 
7) นางอาทิตยา  ฉิมมา     กรรมการและเลขานุการ 
8) นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. รวบรวมผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นข้อมูลในการประเมินในระดับ

มหาวิทยาลัย 
2. ก ากับดูแล จัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิง  ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับผลการประเมินของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย   
3. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558   
4. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
5. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
2.2 ฝ่ำยข้อมูลด้ำนอำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย  (ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ,1.3) 
ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 
2) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    รองประธานกรรมการ 
3)  นายศิริชัย  ตาลสุก     กรรมการ 
4) นางรัชดาภรณ์  ชูชื่น     กรรมการ 
5) นายยอดชาย  สายทอง     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าข้อมูลด้านบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้เป็นปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์

ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจได้  
2. ก ากับดูแล จัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิง  ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับจ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

3. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558   

4. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
5. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
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2.3 ฝ่ำยกำรจัดบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี  (ตัวบ่งช้ีที่ 1.4) ประกอบด้วย 
1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    ประธานกรรมการ 
2) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์    รองประธานกรรมการ 
3) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการ 
4) รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  กรรมการ 

คณะครุศาสตร์   
5) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ กรรมการ 

และเทคโนโลยี 
7) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ กรรมการ 

  สังคมศาสตร์  
9) นางสาวณัฐมน  สังเกตุดี     กรรมการ 
10) นายชาติวัชร์  สังข์ต้อง     กรรมการ 
11) นายกิตติพันธ์  พลพันธ์     กรรมการ 
12) นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรีแก้ว     กรรมการ 
13) นางสาวส าเนียง  สุขเมือง    กรรมการ 
14) นางสาวพรรณิชา  แสงนก    กรรมการ 
15) นางสาวชนาพรรธน์  จันดา    กรรมการ 
16) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 
17) นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ก ากับ ดูแล ติดตาม และด าเนินการ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิง   

ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1) จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต  และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในคณะ

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
2) ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษาในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในคณะต่าง 

ๆ ของมหาวิทยาลัย 
4) ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาในคณะต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย ในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5 
5) น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล  เพ่ือส่ง

ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6) ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา  2558   
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3. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
4. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
 2.4 ฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี  (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5)  ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    ประธานกรรมการ 
2) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     รองประธานกรรมการ 
3) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
4) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการ 
5) รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  กรรมการ 

คณะครุศาสตร์   
6) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
7) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ กรรมการ 

เทคโนโลยี 
8) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวางแผน   กรรมการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
9) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และ กรรมการ 

สังคมศาสตร์  
10) นางสาวณัฐมน  สังเกตุดี     กรรมการ 
11) นางสาวณัฐพร  ช านิกล้า     กรรมการ 
12) นางบัณฑิยา  สังข์ต้อง     กรรมการ 
13) นางสาวระวิพันธ์  แตงตรง    กรรมการ 
14) นางสาวเนตรชนก  เพียภูเขียว    กรรมการ 
15) นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา    กรรมการ 
16) ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์  ขอมน้อย    กรรมการ 
17) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการและเลขานุการ  
18) นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ก ากับ ดูแล ติดตาม และด าเนินการ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิง   

ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1) จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม  
2) ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน  

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา  หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

  249 

3) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาในคณะต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

4) ให้ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

5) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6) น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

2. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา  2558   

3. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
4. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

2.5 ฝ่ำยพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1) 
ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ประธานกรรมการ 
2) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   รองประธานกรรมการ 
3) รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 

   ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
4) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ กรรมการ 
5) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน  คณะวิทยาศาสตร์และ กรรมการ 

   เทคโนโลยี 
7) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
8) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ กรรมการ 

   สังคมศาสตร์ 
9) นายเกื้อกูล  พิมพ์ดี     กรรมการ 
10) นางสาวปิยนันท์  โอ่ค า     กรรมการ 
11) นายบรรจง  สุรินทร์     กรรมการและเลขานุการ 
12) นางสาวรมิดา สายทอง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ก ากับ ดูแล ติดตาม และด าเนินการ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิง   

ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1) จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2) สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
เช่น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ ( visiting 
professor) 

3) จัดสรรงบประมาณของสถาบัน  เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5) มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย  มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/
อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6) มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. เขียนรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558   

3. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
4. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

 2.6 ฝ่ำยด ำเนินงำนเกี่ยวกับเงินสนับสนุนงำนวิจัย (ตัวบ่งช้ีที่ 2.2) ประกอบด้วย 
1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ประธานกรรมการ 
2) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   รองประธานกรรมการ 
3) รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 

   ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
4) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ กรรมการ 
5) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และ กรรมการ 

   เทคโนโลยี 
7) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ กรรมการ 

  สังคมศาสตร์ 
9) นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี     กรรมการและเลขานุการ 
10) นางสาวปิยนันท์  โอ่ค า     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ทุกคณะและหน่วย

งานวิจัยต่าง ๆ 
2. ก ากับดูแล จัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิง  ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  
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3. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558   

4. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
5. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
 2.7 ฝ่ำยด ำเนินงำนเกี่ยวกับผลงำนทำงวิชำกำรของทุกคณะและหน่วยงำนวิจัย (ตัวบ่งช้ีที่ 2.3) 
ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ประธานกรรมการ 
2) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   รองประธานกรรมการ 
3) รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 

   ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่งานวิจัย 
4) นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. เก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ 
2. ก ากับดูแล จัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิง  ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  
3. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558   
4. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
5. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

2.8 ฝ่ำยพัฒนำระบบกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1) ประกอบด้วย 
1) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    รองประธานกรรมการ 
3) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
4) รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 

   ฝ่ายบริการวิชาการ 
5) รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 

   ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่งานวิจัย  
6) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ กรรมการ 
7) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
8) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน  คณะวิทยาศาสตร์และ กรรมการ 

  เทคโนโลยี 
9) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์  กรรมการ 

   และสังคมศาสตร์ 
11) นางรัดดา  ส าราญพันธุ์     กรรมการและเลขานุการ 
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12) นางสาวธนาภรณ์  เนียมกลั่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

1. ก ากับ ดูแล ติดตาม และด าเนินการ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิง   
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการสังคมโดยมีความ
ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2) จัดท าแผนการบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชน/องค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1  
3) ผลักดันให้ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐาน 

ทีป่รากฏชัดเจน 
4) ผลักดันให้ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5) สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

หรือองค์การเป้าหมาย 
6) ผลักดันให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของ

สถาบันตามข้อ 2  โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน  ทั้งนี้
ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

2. เขียนรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558   

3. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
4. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

 2.9 ฝ่ำยพัฒนำระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) ประกอบด้วย 
1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     ประธานกรรมการ 
2) ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม   รองประธานกรรมการ 
3) รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมทุกฝ่าย  กรรมการ 
4) รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   กรรมการ 

  คณะครุศาสตร์   
5) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ กรรมการ 

  เทคโนโลยี 
7) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวางแผน   กรรมการ 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
8) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และ กรรมการ 

  สังคมศาสตร์ 
9) นางอรอุมา  เมืองทอง     กรรมการ 
10) นางสาวมนชยา  คลายโศก    กรรมการ 
11) นายวิโรจน์  หุ่นทอง     กรรมการ 
12) นายภัทรพล  พิมพา     กรรมการ 
13) นายพิทักษ์  จันทร์จิระ     กรรมการ 
14) นางอมรรัตน์  กาละบุตร     กรรมการ 
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15) นางสาวปวีณา  บัวบาง     กรรมการ 
16) นายชนรัตน์  อุตมอ่าง     กรรมการ 
17) นางสาวสุพิชญา  พูนมี     กรรมการ 
18) อาจารย์จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม    กรรมการและเลขานุการ 
19) นางนิภา  พิลาเกิด     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มีหน้ำที่ 

1. ก ากับ ดูแล ติดตาม และด าเนินการ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิง   
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2) จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3) ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4) ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6) เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7) ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

2. เขียนรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา  2558   

3. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
4. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

2.10 ฝ่ำยจัดท ำและก ำกับติดตำมแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน   
(ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 1 และ 2) ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงานคลัง   ประธานกรรมการ 
2) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    รองประธานกรรมการ 
3) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 

 คณะครุศาสตร์    
4) รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
5) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และ กรรมการ 

 เทคโนโลยี 
6) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวางแผน   กรรมการ 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7) รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
8) รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  

 (ดูแลงานบริหารและธุรการ)    กรรมการ 
9) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและสารสนเทศ ส านักศิลปะ กรรมการ 

 และวัฒนธรรม  
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10) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและเผยแพร่งานวิจัย   กรรมการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา   

11) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   กรรมการ 
12) นางสาววัลยา  ภูจุ้ย     กรรมการ 
13) นางสาวศิรินภา  จั๋นโปแว่น    กรรมการ 
14) นายสัพพัญญู  ปิ่นพิทักษ์    กรรมการ 
15) นางสาวไพรินทร์  เดชะ     กรรมการและเลขานุการ 
16) นางธีรารัตน์  ชาติสุภาพ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ก ากับ ดูแล ติดตาม และด าเนินการ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิง   

ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT  กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 

2) การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร     
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า  ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

2. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา  2558   

3. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
4. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

2.11 ฝ่ำยจัดท ำและก ำกับติดตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง  (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 เกณฑ์ข้อ 3) 
ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงานคลัง   ประธานกรรมการ 
2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     รองประธานกรรมการ 
3) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
4) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
5) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์    กรรมการ 
6) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
7) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 
8) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 
9) อาจารย์สุเทพ  ธรรมตระกูล  คณะครุศาสตร์   กรรมการ 
10) นางสาวระพีพร ระวิโรจน์  คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
11) นางสาวโศศิษฐา  แดงตา  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
12) นายสรศักดิ์  พิลาเกิด คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
13) อาจารย์จิตรนันท์  ศรีเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์และ  กรรมการ 

    เทคโนโลย ี      
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14) นางกุหลาบ  ชาติชะนะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ กรรมการ 
        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

15) อาจารย์ธิดารักษ์  ลือชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
16) นางพัชริยา  ศรีสด  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
17) อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ  ส านักวิทยบริการและ กรรมการ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ  
18) อาจารย์จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
19) นางอรอุมา  เมืองทอง ส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
20) นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
21) นางสาวกัญญ์ชุลี  เยาวพินด์     ส านักงานอธิการบดี   กรรมการ 
22) นางสาวปาริชาติ  ยศปาน    กรรมการและเลขานุการ 
23) นางสาวกิตติกานต์  กิตติชญานันท์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ก ากับ ดูแล ติดตาม ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจาการวิเคราะห์และระบุ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ  
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

2. จัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐาน  และเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา   2558   

3. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
4. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
2.12 ฝ่ำยก ำกับติดตำมกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 เกณฑ์ข้อ 4) 
ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
2)  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     รองประธานกรรมการ 
3) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 
4) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     กรรมการ 
5) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
7) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
8) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์    กรรมการ 
9) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
10) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 
11) นายกฤษดา  ชูละออง     กรรมการ 
12) นางสาวยุพา  แก้วบาง     กรรมการ 
13) นางสาวอ าภาพร  นาคเพชร    กรรมการ  
14) นางสาววันวิสาข์  ชูบุญราษฎร์    กรรมการและเลขานุการ   
15) นางชลิตา  บัวเปรม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที ่ 
1. ก ากับ ดูแล ติดตาม และด าเนินการ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐาน        

การติดตามและเก็บข้อมูลบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลขอบผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน      
ทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

2. เขียนรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา  2558   

3. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
4. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

 2.13 ฝ่ำยก ำกับติดตำมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 เกณฑ์ข้อ 5) ประกอบด้วย 
1)  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
2)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
3)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
4)  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 
5) รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   กรรมการ 

  คณะครุศาสตร์  
6) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ    กรรมการ 

 คณะวิทยาการจัดการ  
7) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และ กรรมการ 

  เทคโนโลยี  
8) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 9)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 10)  นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก    กรรมการ 
 11)  นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา    กรรมการ 
 12)  นางอาทิตยา  ฉิมมา     กรรมการ   
 13)  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรฯ ส านักส่งเสริมฯ กรรมการและเลขานุการ 
 14)  นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
1. ก ากับ ดูแล ติดตาม และด าเนินการ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ โดยให้การก าหนดประเด็นการจัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการความรู้ เก็บรวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมและติดตามการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ จากทุกหน่วยงาน พร้อม
เอกสารหลักฐานการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเขียนรายงาน 
 3. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา         
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558   
 4. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 5. ด าเนินงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
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2.14 ฝ่ำยจัดท ำและก ำกับติดตำมแผนบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร สำยวิชำกำรและสำย 
สนับสนุน  (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 6) ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 
2)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     รองประธานกรรมการ 
3)  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
4)  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 
5)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ  
6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
7) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์    กรรมการ 
8) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
9) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 
10) รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  กรรมการ 

 คณะครุศาสตร์   
11) รองคณบดีฝ่ายบริหาร   คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
12) รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
13) รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
14) รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
15) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ กรรมการ 

  การศึกษา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
16) นางพัชริยา  ศรีสด ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ   
17) รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

  (ดูแลงานบริหารและธุรการ)     
18) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและสารสนเทศ ส านักศิลปะ กรรมการ 

  และวัฒนธรรม  
19) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและเผยแพร่งานวิจัย   กรรมการ 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
20) นายศิริชัย  ตาลสุก     กรรมการ 
21) นางสุพรรณี  ตั้งจิตเจริญกุล    กรรมการ 
22) นายยอดชาย  สายทอง     กรรมการและเลขานุการ 
23) นางรัชดาภรณ์  ชูชื่น     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร  สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีข้อมูลเชิง

ประจักษ์สนับสนุนที่ชัดเจน 
2. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตาม ตลอดจนท าการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  ตาม

แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
3. จัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐาน ผลการด าเนินงานตามข้อ 1 -2 และรายงานผล

ด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
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4. น าผลการด าเนินงานตามข้อ 3 มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และจัดท าร่างแผนพัฒนา
บุคลากรในปีต่อไป  

5. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558   

6. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
7. ด าเนินงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

 2.15  ฝ่ำยพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประกอบด้วย (ตัวบ่งชี้ที่  
5.1 เกณฑ์ข้อ 7 และ ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3) 

1) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
2) อาจารย์ ดร. กานต์  อัมพานนท์ รองประธานกรรมการ 
3) อาจารย์ณัฐกานต์  พ่ึงกุศล กรรมการ 
4) นางสาววรรณฤดี กัญญาประสิทธิ์ กรรมการ 
5) อาจารย์พิพัฒน์  ชนาเทพาพร กรรมการ 
6) อาจารย์นุชจรี  ทัดเศษ กรรมการ 
7) นางสาววิชชุลดา  เสนานชุ กรรมการ 
8) อาจารย์อัจฉรา  กลิ่นจันทร์ กรรมการ 
9) อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ กรรมการ 
10)  นางพรรณทิพย์  รุ่งเรืองศรี กรรมการ 
11)  นายสรศักดิ์  พิลาเกิด กรรมการ 
12)  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี กรรมการ 
13)  อาจารย์เครือวัลย์  อินทรสุข กรรมการ 
14)  นางพิมพ์ชญา  กรอุตตมา กรรมการ 
15)  อาจารย์พิณทิพย์  แก้วแกมทอง กรรมการ 
16)  อาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ กรรมการ 
17)  นางลักษณ์คณา  กิจจรัส กรรมการ 
18)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร  ขันผนึก กรรมการ 
19)  นางสาวชนากานต์  พิณเขียว กรรมการ 
20)  อาจารย์ตรีชฎา  อุทัยดา กรรมการ 
21)  นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ กรรมการ 
22)  อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ กรรมการ 
23)  นางณัฐยา  สุโนพันธ์ กรรมการ 
24)  อาจารย์จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม กรรมการ 
25)  นางนิภา  พิลาเกิด กรรมการ  
26)  นางใกล้รุ่ง  เกตะวันดี กรรมการ  
27)  นางสาววันวิสาข์  ชูบุญราษฎร์ กรรมการ 
28) นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว กรรมการ 
29) นายยอดชาย  สายทอง กรรมการ 
30)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ  
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31)  นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
32)  นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33)  นางอาทิตยา  ฉิมมา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34)  นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ก ากับ ดูแล ติดตาม และด าเนินการ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานการ

ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด  ประกอบด้วย  การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ  และการ
ประเมินคุณภาพ 

2. ก ากับดูแล จัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิง   ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

1) มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2) มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

3) มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4) น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

5) น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. เขียนรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา  2558   

4. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
5. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
 2.16  ฝ่ำยประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณะ  (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
2) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
3) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 
4) นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก     กรรมการ 
5) นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา    กรรมการ 
6) นางอาทิตยา  ฉิมมา     กรรมการและเลขานุการ 
7) นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. รวบรวมผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะเป็นข้อมูลในการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย 
 2. ก ากับดูแล จัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิง ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน 
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ   
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 3. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558   
 4. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 5. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 
 2.17 ฝ่ำยประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และกำรมี
งำนท ำของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำและประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
2.1, 2.2)ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ประธานกรรมการ 
2) คณบดีคณะครุศาสตร์     รองประธานกรรมการ 
3) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
4) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
5) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
6) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
7) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
8) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ กรรมการ 

  การศึกษา 
9) รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียนประมวลผลและสารสนเทศ กรรมการ 

      วิชาการ 
10) หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ กรรมการ 

  งานะเบียน 
11)  นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์    กรรมการ 
12)  นายขวัญชัย  แก่นไทย     กรรมการ 
13)  นางค าไผ่  แก่นไทย     กรรมการและเลขานุการ 
14)  นางสาวชนากานต์  พิณเขียว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่ง

ครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. 2  โดยครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย  5  ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้   3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

2. จัดท าแบบประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี 
3. จัดท าหนังสือถึงบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต  โดยบัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  และผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
4. จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินและจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
5. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
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2.18  ฝ่ำยพัฒนำระบบและกลไกเพื่อกำรประกันคุณภำพหลักสูตร ประกอบด้วย 
1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ประธานกรรมการ 
2) คณบดีคณะครุศาสตร์     รองประธานกรรมการ 
3) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
4) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
5) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
6) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
7) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะครุศาสตร์   กรรมการ 
8) รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
9) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
10) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ  กรรมการ 

  คณะวิทยาการจัดการ   
11) รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
12) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
13) รองผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์แนะแนวและสหกิจ กรรมการ 

         ศึกษา 
14) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ กรรมการ 

        การศึกษา 
15) รองผู้อ านวยการฝ่ายรับเข้านักศึกษาและบริการการศึกษา กรรมการ 
16) รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียนประมวลผลและสารสนเทศ กรรมการ 

  วิชาการ 
17) หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ กรรมการ 

   งานะเบียน 
18) นางสุจิตรา  ดีดาร์     กรรมการ 
19) นางรัชนี  ใจรักษ์     กรรมการ 
20) นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรีแก้ว     กรรมการ 
21) นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 
22) นางอรทัย  เพชระบูรณิน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 
1. ด าเนินการจัดท าระบบและกลไกเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามระบบ  ดังต่อไปนี้ 
1) ระบบและกลไกการรับนักศึกษา  และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2) ระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ใน

ระดับปริญญาตรี 
3) ระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
4) ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
5) ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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6) ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ 
7) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
8) ระบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558   

3. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
4. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
ทั้งนี้  ให้ผู้รับผิดชอบตามค าสั่งนี้ มีหน้าที่ท าความเข้าใจ ด าเนินการให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน       
ค่าเป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประจ าปี
การศึกษา2558  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชน สังคม และมหาวิทยาลัยโดยรวม
ต่อไป 
 

                   สั่ง ณ วันที่  4  มกราคม  2559 
 
 
 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา) 
     อธิการบดี 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภฏัเพชรบูรณ์ 
ที่ 1877/๒๕๕9 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบัน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8  

…………………………………………………… 
 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ก าหนดจัดโครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕8  ระหว่างวันที่  7 – 8  พฤศจิกายน  ๒๕๕9  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๘ ทีก่ าหนดไว้ว่า*“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” นั้น 
 
 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ด าเนินไปด้วย         ความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
ดังต่อไปนี ้
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์  ศศิวิมล              ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัตร  พัฒนะ   กรรมการ 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ  วิชชุวรนันท์   กรรมการ 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ตระกูล    กรรมการ 
 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี  นิธากร   กรรมการ 
 พิจำรณำด ำเนินกำรในหน้ำท่ี ดังน้ี    
 ๑. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา    
 ๒. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะ/สถาบัน และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 ๓. จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตามระบบ  CHE*QA*Online เสนอต่อสถาบันอุดมศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
  สั่ง  ณ  วันท่ี   17  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง  จันดา) 
อธิการบด ี

คณะผู้จัดท า 
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 คณะที่ปรึกษำ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์    
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง      
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั     
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการพิเศษ   
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายภมูิทัศน ์
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา                
  คณบดีคณะครุศาสตร์  
  คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   
  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี  
  ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม  
  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
  ฝ่ำยวิเครำะห์ จัดพิมพ์  และตรวจสอบข้อมูล 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง 
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา 
   นางสาวสุจติรา  จุ้ยวอน    
   นางอาทิตยา  ฉิมมา  
   นางสาวอารีรตัน์  ใจหนัก 
   นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
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