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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 ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวางแผนและการคลัง ฝ่าย
กิจการนักศึกษา* ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มีผู้ช่วยอธิการบดี*3*ฝ่าย*ได้แก่ ฝ่ายภูมิทัศน์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีหน่วยงานหลัก 10 หน่วยงาน แบ่งเป็น.
5 คณะ*4-ส านัก 1*สถาบันได้แก่*คณะครุศาสตร์* คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ*คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม*ส านักงาน
อธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน*ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ*ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในรอบปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา  พบว่า  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ภาพรวมอยู่ในระดับดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 เมื่อจ าแนกเป็นชนิดตัวบ่งชี้พบว่า 

1. ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า (Input) มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 
2. ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (Process) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 
 และเมื่อจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 3.26 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 4.59 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 4.36 
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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 “บัณฑิตมคีุณธรรม 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 

49 หลักสูตร จ าแนกเป็น  ระดับปริญญาตรี  42 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 

ปริญญาตร ี

1 ครุศาสตรบณัฑติ        
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

พ.ศ. 2560 25 ส.ค. 2559 - - 

2 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

พ.ศ.2560 25 ส.ค. 2559 - - 

3 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

พ.ศ.2560 25 ส.ค. 2559 - - 

4 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

พ.ศ.2560 25 ส.ค. 2559 - - 

5 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
ภาษาไทย 

พ.ศ.2560 25 ส.ค. 2559 - - 

6 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชาพล
ศึกษา 

พ.ศ.2560 25 ส.ค. 2559 - - 

ปริญญาโท 7 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2555 18 พ.ย. 2554 3 ก.ย. 2555 - 
ปริญญาเอก 8 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2555 18 พ.ย. 2554 3 ก.ย. 2555 - 
คณะวิทยาการจัดการ 

ปริญญาตร ี

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจ 
สาขาวิชาการจดัการ  

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  

พ.ศ. 2559 25 พ.ค. 2560 - - 

3 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 - - 

4 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์ 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

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

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม  

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

ปริญญาโท 9 หลักสตูรบริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป  

พ.ศ. 2555 23 ม.ค.2554 27 ส.ค.2555 - 
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ระดับ
ปริญญา 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันทีส่ภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

วันที่ สภา
วิชาชีพ  
รับรอง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปริญญาตร ี

1 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาเคม ี

พ.ศ. 2529 22 ธ.ค. 2559 - - 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา 

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 - - 

3 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส ์

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 - - 

4 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

พ.ศ. 2560 22 ธ.ค. 2559 - - 

5 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาคณติศาสตร ์

พ.ศ. 2560 25 ธ.ค. 2559 - - 

6 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

7 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

8 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

9 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 - - 

ปริญญาโท 10 หลักสตูรวิทยาศาสตร ์
มหาบันฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

พ.ศ. 2555 15 ม.ค. 2556 14 ต.ค. 2556 - 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรแลเทคโนโลยีอุสาหกรรม 

ปริญญาตร ี

1 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

2 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

 4 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต 

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

ล าดับ ชื่อหลักสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

วันที่ สภา
วิชาชีพ  
รับรอง 

 5 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

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

6 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พ.ศ. 2559 

28 เม.ย. 2559 
- - 

7 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการอาชีพและ
เทคโนโลย ี

พ.ศ. 2559 25 ส.ค. 2559 - - 

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

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

ปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 ก าลังด าเนินการ ก าลังด าเนินการ - 

8 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 22 ธ.ค. 2559 ก าลังด าเนินการ - 
9 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ

บริการ 
พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 ก าลังด าเนินการ 

- 

10 สาขาวชิาดนตรีและการแสดง พ.ศ. 2560 ก าลังด าเนินการ ก าลังด าเนินการ - 
11 สาขาวชิาศิลปกรรม พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 ก าลังด าเนินการ - 
12 สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์ พ.ศ. 2560 22 ธ.ค. 2559 ก าลังด าเนินการ - 

ปริญญาโท 14 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

พ.ศ. 2560 ก าลังด าเนินการ ก าลังด าเนินการ 
- 

 
ตารางท่ี 2 สาขาวิชาที่ด าเนินการปิดหลักสูตร 

ระดับ
ปริญญา 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 
วันที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปริญญาตร ี 1 
สาขาวชิาการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

พ.ศ. 2560 
ด าเนินการปิด

หลักสูตร 
- 

ปริญญาตร ี 2 
สาขาวชิายทุธศาสตร์การพัฒนา
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พ.ศ. 2560 
ด าเนินการปิด

หลักสูตร 
- 

ปริญญาโท 3 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

พ.ศ. 2560 
ด าเนินการปิด

หลักสูตร 
- 

ปริญญาเอก 4 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

พ.ศ. 2560 
ด าเนินการปิด

หลักสูตร 
- 
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ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์*มีบุคลากรทั้งหมดจ านวน 668.5 คน*แบ่งเป็นสายวิชา*จ านวน        

306.5 คน*สายสนับสนุน จ านวน 362 คน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 (สายวิชาการ) 

คณะ 

สายวิชาการ  
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

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

คณะครุศาสตร ์ - 31.5 6 - 1 6 - - 1 - -  45.5 

คณะวิทยาการจัดการ - 47 6 - 2 2.5 - - - - - - 57.5 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ 3 55.5 11 - 4 6 - 1 1 - - - 81.5 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ - 44 7.5 - 3 4 - 1 2 - - - 61.5 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ - 49.5 3 1 6 1 - - - - - - 60.5 

รวม 3 227.5 33.5 1 16 19.5 - 2 4 - - - 306.5 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2560 

*หมายเหตุ  0.5 หมายถึงอาจารย์ที่ปฏิบัตงิานไม่ถึง 9 เดือน 

 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 (สายสนับสนุน) 

หน่วยงาน 

สายสนับสนนุ 
ข้าราชการพลเรือน / 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

รวม 
ต่ ากว่า

ตรี 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ต่ ากว่า

ตรี 
ตรี โท เอก ต่ ากว่า

ตรี 
ตรี โท เอก 

คณะครุศาสตร ์ 1 - - - 10 2 - - 1 - - 9 4 - - 27 
คณะวิทยาการจัดการ - - 1 - 8 4 - - 1 - - 5 - - - 19 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ - - 1 - 7 4 - - 1 - - 13 - - - 26 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1 2 1 - 13 1 - - 1 - - 8 1 - - 28 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - 1 - 1 10 2 - - - - - 12 2 - - 28 
ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ - - 1 - 16 3 - - - - - - 1 - - 21 
ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

ส านักวิทยบริการฯ - 1 1 - 16 1 - 1 - - - 8 3 - - 31 
สถาบันวิจัยฯ - - - - 6 4 - - - - - - - - - 10 
ส านักงานอธิการบด ี 5 7 3 - 44 12 1 - 15 5 - 61 4 - - 157 
งานตรวจสอบภายใน
(สังกัดอธิการบดี) 

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

รวม 6 11 8 1 141 34 1 1 21 5 - 117 15 - - 362 
 

       ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2560 
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ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีนักศึกษาทั้ งหมดจ านวน 6,868 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี*จ านวน 6,782 คน*ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท*จ านวน 58 คน และปริญญาเอก*จ านวน 28 
คน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 5   ข้อมูลนักศึกษา  ปีการศึกษา 2559 

คณะ 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

ป.ตรี 
บัณฑิตศึกษา 

รวม 
ป.โท ป.เอก 

1. คณะครศุาสตร ์ 1,460 8 8 1,476 
2. คณะวิทยาการจัดการ 1,390 - - 1,390 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 772 22 - 794 
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

918 - - 918 

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2,242 28 20 2,290 
รวม 6,782 58 28 6,868 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2560 
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 ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
การประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2559  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
สร้างสรรค ์

มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 
 

5 ข้อ  
4 คะแนน 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

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 
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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*แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในรอบปีการศึกษา 2559*มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เปิดสอนทั้งหมด 49 หลักสูตร และได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยหลักสูตร
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร*องค์ประกอบที่ 1*จ านวน  45 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ*91.84*และหลักสูตร       
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร*องค์ประกอบที่ 1 จ านวน*4*หลักสูตร*คิดเป็นร้อยละ*8.16*มีผล              
การประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

 

คณะ/หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
คณะครุศาสตร์    

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   ผ่าน 3.29  
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่าน 3.32  
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.27  
4. สาขาวิชาภาษาไทย  ผ่าน 3.04  
5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผ่าน 3.69  
6. สาขาวิชาพลศึกษา   ผ่าน 3.16  
7. สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา  ไม่ผ่าน 0.00  
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 
คณะวิทยาการจัดการ    

1. สาขาวิชาการจัดการ ผ่าน 3.28  
2. สาขาวิชาการตลาด ผ่าน 3.23  
3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ผ่าน 0.00 หลักสูตรไม่ได้

มาตรฐาน 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 2.99  
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผ่าน 3.02  
6. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ผ่าน 3.58  
7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ผ่าน 2.77  
8. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผ่าน 2.90  
9. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ไมผ่่าน 0.00 หลักสูตรไม่ได้

มาตรฐาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
1. สาขาวิชาเคมี ผ่าน 3.30  
2. สาขาวิชาชีววิทยา ผ่าน 3.37  
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ ผ่าน 3.20  
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
ผ่าน 3.38  

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผ่าน 3.26  
6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่าน 3.72  
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่าน 3.08  
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่าน 3.10  
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผ่าน 3.03  
10. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผ่าน 3.05  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุสาหกรรม 

   

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผ่าน 3.27  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่าน 2.81  
3. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่าน 2.88  
4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่าน 2.55  
5. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ผ่าน 2.89  
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ผ่าน 2.94  
7. สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผ่าน 3.06  
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คณะ/หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

1. สาขาวิชานิติศาสตร์ ผ่าน 3.59  
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ผ่าน 3.03  
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผ่าน 2.87  
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.57  
5. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผ่าน 3.23  
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผ่าน 2.82  
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผ่าน 2.75  
8. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผ่าน 2.93  
9. สาขาวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น ผ่าน 2.10  
10. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผ่าน 2.01  
11. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผ่าน 2.03  

12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ ผ่าน 3.15  
13. สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ผ่าน 2.68  
14. สาขาวิชาศิลปกรรม ผ่าน 3.06  
15. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(ภาษาอังกฤษ) 
ผ่าน 3.52  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  137.77  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 49  
คะแนนที่ได้  2.81  
 
 

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

ประจ าปีการศึกษา  2559 
 
 
 
 
 

 
137.77 

= 2.81 
49 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
2.81 คะแนน 2.81  คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

3.51 
คะแนน 

2.81 คะแนน 2.81  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*ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

ในรอบปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวน*306.5 คน ในจ านวนนี้เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 57 คน       
คิดเป็นร้อยละ 18.60 
 
 
 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

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

2557 2558 2559 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 320.5 321 306.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

51 57 57 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 15.91 17.76 18.60 

คะแนนที่ได ้ 1.99 2.22 2.33 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 57 
X 100 = 18.60 

 306.5 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
                    คะแนนที่ได ้     =        
 
 

เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  
1.2-1-01 รายงานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 18.60 2.33 บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 18.60 2.33 บรรลุ 
 

 
 

 18.60 
X 5= 2.33 

 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 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวน*306.5 คน ในจ านวนนี้มีผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 42.5 
คน  คิดเป็นร้อยละ 11.84 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน/ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 320.5 321 306.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 278.5 283 264 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  39 32 36.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  3 6 6 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 42 38 42.5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 13.11 11.84 13.87 

คะแนนที่ได ้ 1.09 0.99 1.16 

 
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 

 
 42.5 

X 100 = 13.87 
 306.5 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได้ = 
 
 

เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  
1.3-1-01 รายงานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.3 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละ 15 ร้อยละ 13.87 1.16 ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 13.87 1.16 ไม่บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13.87 
X 5 = 1.16 

 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 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ด าเนินการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 จัดบริการให้
ค าปรึกษา แนะ
แนวด้านการใช้
ชีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาใน
สถาบัน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ด าเนินการ
ในการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางการใช้ชีวิต
และการ เ ข้ า สู่ อ าชี พแก่ นั กศึ กษา  3  ส่ ว น 
ดังต่อไปนี้ 
1.การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการ ด าเนินการ
ดังนี้  
     1.1. อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมอบหมายให้
คณะต่าง ๆ เป็นก ากับติดตามการด าเนินงาน เช่น 
การคัดเลือกผู้ที่จะแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษา    
(1.4-1-01) มีการ เข้ าพบอาจารย์ที่ปรึกษา     
(1.4-1-02)เป็นต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท า
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา (1.4-1- 03)  
     1.2. ห้องแนะแนวและให้ค าปรึกษา โดย
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา 
เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 กอง
พัฒนาได้จัดท าเป็นโครงการบริการให้ค าปรึกษา
ทางด้านวิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา (1.4-1-04) ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 
2559 – 31 กรกฎาคม 2560 โดยแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด า เนิ น โครงการบริ การ ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา (1.4-1-05) ทั้งนี้ห้องแนะแนวและ
ให้ค าปรึกษา จัดไว้ที่ชั้น 1 อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา และมอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ โพธิ์ศรี

1.4-1-01 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาตลอด
หลักสูตรส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ 
1.4-1-02 แบบบันทึก
การให้ค าปรึกษา 
1.4-1-03 คู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษา 
1.4-1-04 ภาพห้องแนะ
แนวและให้ค าปรึกษา 
1.4-1-05 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1201/2559 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา 
 
 
 

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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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

แก้ว นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกอง
พัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งปีการศึกษา 
2559 พบว่า มีนักศึกษามาขอรับค าปรึกษา 
จ านวน 578 คน ส าหรับประเด็นในการปรึกษา 
พบว่า มีการปรึกษาทางาด้านวิชาการ ด้าน
ทุนการศึกษาและการลงทะเบียน และด้านการ
จัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ (1.4-1-06) 
     นอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษายังมีช่องทาง
ในการให้ค าปรึกษาอีกหลากหลายช่องทาง ได้แก่ 
โทรศัพท์ห้องแนะแนว  056 - 717144, 
Facebook Fan Page กองพัฒนานักศึกษา 
มรภ.เพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news 
และ Facebook หน่วยแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/kodokunnat   
(1.4-1-07)   
2.การให้บริการด้านการใช้ชีวิต ด าเนินการดังนี้ 
     2.1 การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและ
พยาบาล โดยจัดท าเป็นห้องพยาบาล มีนางสาว
ณัฐมล  สังเกตดี เป็นรับผิดชอบให้ค าปรึกษา
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การปฐมพยาบาล  รวมถึง
พิจารณาส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่จ าเป็น ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 มีผู้ เข้ ารับบริการจ านวน  
17,691 คน (1.4-1-08) ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรค
ปวดหัว ไข้ ไข้หวัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการส่ง
ต่อไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
จ านวน 18 คน (1.4-1-09) 
     2.2  ห้องแนะแนวและให้ค าปรึกษา โดย
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา 
เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 กอง
พัฒนาได้จัดท าเป็นโครงการบริการให้ค าปรึกษา
ทางด้านวิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2559 – 31 
กรกฎาคม 2560 โดยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาใน
การด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย (1.4-1-10) 

1.4-1-06 สรุปผลการ
ด าเนินโครงการบริการ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 
1.4-1-07 ภาพ 
Facebook กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
Facebook Fan Page 
กองพัฒนานักศึกษา 
มรภ.เพชรบูรณ์ และ 
Facebook หน่วยแนะ
แนวการศึกษา และ
อาชีพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 
1.4-1-08 บันทึกการเข้า
รับยาและการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น
ของนักศึกษา 
1.4-1-09 สมุดส่งตัว
นักศึกษาไปโรงพยาบาล 
1.4-1-10 สรุปผลการ
ด าเนินโครงการบริการ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/dsd.pcru.news
https://web.facebook.com/kodokunnat
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=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=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
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     2.3*ด้านทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพชรบูรณ์ ได้มีการด า เนินการด้าน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จ านวน 4 ประเภท 
ดังนี้ 
          1. ทุนอุดหนุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนโดย
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
               - ประเภททุนเรียนดี*มีนักศึกษาที่
ได้รับทุน จ านวน 58 คน ดูแลและรับผิดชอบ 
โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
               - ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท
ความสามารถพิเศษ*มีนักศึกษาที่ ได้รับทุน 
จ านวน 14 คน ดูแลและรับผิดชอบ โดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                - ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุน
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย*มีนักศึกษาที่
ได้รับทุน จ านวน 15 คน*ดูแลและรับผิดชอบ 
โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
(1.4-1-11) 
          2. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นทุนโดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
                - ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
เป็นโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
ส าหรับนิสิต  นักศึกษาพิการ,  โครงการทุน
อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมา รี      
รวมทั้งสิ้น 20 ทุน (1.4-1-12) 
                - ทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิ, 
สมาคม, ธนาคาร และบริษัท รวมจ านวน 30 ทุน
(1.4-1-13) ดูแลและรับผิดชอบ*โดยหน่วยทุน
นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
          3. ทุนสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา โดย
หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ด าเนิน
โครงการมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุม
ประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย

1.4-1-11  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ต่อเนื่อง ประเภททุน
เรียนดี ทุนความสามารถ
พิเศษ และทุนสร้าง
ชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยแก่
นักศึกษา ภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 
2559 
1.4-1-12  สรุป
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
จากส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
1.4-1-13  สรุป
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
จากมูลนิธิ, สมาคม, 
ธนาคาร และบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZERHbGF3M1VPekk
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มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา 205 คน ผลการ
ด าเนินโครงการท าให้นักศึกษาตระหนักถึง
พระคุณของผู้มอบทุนการศึกษา คุณค่าของ
ทุนการศึกษาที่ได้รับ และสามารถน าไปศึกษาต่อ 
และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
นักศึกษาที่ได้รับทุนนั้นเป็นนักศึกษาทุกคณะที่
ข า ดแ คล นทุ น ทรั พย์  แ ล ะนั กศึ กษ าที่ ท า
คุณประโยชน์ให้กับสังคมและมหาวิทยาลัย     
(1.4-1-14) 
          4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเ พ่ือการศึกษา   
(กยศ . )  โดยหน่ วยกองทุน เงิน ให้ กู้ ยื ม เ พ่ือ
การศึกษา (กยศ.) ด าเนินการให้ค าปรึกษาใน
หลาย ๆ เรื่อง ดังนี้ 
          1. การสมัครขอกู้เงิน 
          2. การกรอกข้อมูลในระบบ e-
Studentloan 
          3. การท าสัญญากู้ยืมเงิน 
          4. การรับเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) (1.4-1-15) 
3. การเข้าสู่อาชีพของนักศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
     - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2560 ณ ห้องประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาก่อนส า เร็จการศึกษา โดยได้ เชิญ
วิทย ากรจากส านั ก ง านจั ดหาง านจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ ให้ความรู้เรื่อง “แนะแนวอาชีพให้กับ
นักศึกษา” มีนักศึกษาที่คาดว่าส าเร็จการศึกษา
เข้าร่วมจ านวน 1,000 คน (1.4-1-16) 

1.4-1-14  สรุปโครงการ
มอบทุนการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
2559 
1.4-1-15  ภาพการให้
ค าปรึกษาส าหรับผู้กู้ยืม
เงิน และคู่มือการใช้
ระบบงานระบบการให้
กู้ยืมเงินผ่านอินเตอร์เน็ต 
(e-Studentloan) 
ส าหรับผู้กู้ 
1.4-1-16  โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ภาคปกต ิประจ าปี
การศึกษา 2559 

  2 มีการให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่
ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกอง
พัฒนานักศึกษา และคณะต่าง ๆ ได้ด าเนินการ
แจ้งข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร*แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และ
นอกเวลา ทุนการศึกษา การสมัครงาน การศึกษา
ต่อ เพ่ือให้นักศึกษาใช้ประโยชน์หลายช่องทาง 
เช่น  

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJUUlNVUI2d3dLTzA
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJUUlNVUI2d3dLTzA
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJUUlNVUI2d3dLTzA
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJUUlNVUI2d3dLTzA
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นอกเวลาแก่
นักศึกษา 

     1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ (1.4-2-01) 
     2. เว็บไซต์ ดังนี้ 
          - เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ http://www.pcru.ac.th (1.4-2-02) 
          - เว็บไซต์คณะต่าง ๆ (1.4-2-03) 
          - เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา 
http://dsd.pcru.ac.th (1.4-2-04) 
     3. สื่อโซเชียลเน็ทเวิร์ค ดังนี้ 
          - Facebook Fan Page กองพัฒนา
นักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ มีสมาชิกถูกใจ จ านวน 
6,754 คน 
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news  
          - Facebook หน่วยแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์       
มีสมาชิก 2,510 คน
https://web.facebook.com/kodokunnat  
(1.4-2-05) 
     ซึ่งในปีการศึกษา 2559 กองพัฒนานักศึกษา
ได้สรุปจ านวนแหล่งงานไว้ ดังนี้ 
     1. แหล่งงานภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้
นักศึกษาสมัครเข้ า เป็นพนักงานแจงนับ ใน
โครงการส ารวจข้อมูลผู้ มี รายได้น้อย ของ
ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้นักศึกษาที่
เป็นพนักงานแจงนับ มีจ านวน 449 คน (1.4-2-
06) 
     2. แหล่งงานภายนอก ได้แก่ 
          2.1 แหล่งงานเต็มเวลา เช่น ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น (1.4-2-07) 
          2.2 แหล่งงานนอกเวลาเรียน ซึ่งกอง
พัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานประสานงานรับ
แจ้งความจ านงของนักศึกษาที่จะท างานนอก
เวลาเรียนไว้ และมีนักศึกษาท างานนอกเวลา
เรียน จ านวน 13 คน ตัวอย่างเช่น 
               1. ร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวเรือแคงชาม 
โดยมีนักศึกษาท างานพิเศษในต าแหน่งพนักงาน
เสริฟ จ านวน 1 คน 

1.4-2-01  ภาพถ่าย
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
กองพัฒนานักศึกษา 
1.4-2-02  ภาพเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
1.4-2-03  ภาพเว็บไซต์
คณะ 
1.4-2-04  ภาพเว็บไซต์
ของกองพัฒนานักศึกษา 
1.4-2-05  ภาพ 
Facebook Fan Page 
กองพัฒนานักศึกษา 
มรภ.เพชรบูรณ์ และ 
Facebook หน่วยแนะ
แนวการศึกษา และ
อาชีพ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
1.4-2-06  สรุปข้อมลู
นักศึกษาท่ีท างานนอก
เวลาเรียนระหว่าง
การศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2559 
1.4-2-07  ภาพ
ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcru.ac.th/
http://dsd.pcru.ac.th/
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news
https://web.facebook.com/kodokunnat
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=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
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ประเมิน 
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               2. ร้านโพรงกระต่าย โดยมีนักศึกษา
ท างานพิเศษในต าแหน่งพนักงานเสริฟ จ านวน   
1 คน 
               3 .  KFC* โลตัส เพชรบู รณ์ * โดยมี
นักศึกษาท างานพิเศษในต าแหน่งแคชเชียร์ 
จ านวน 1 คน 
               4. ร้านทรีคอฟฟ่ี โดยมีนักศึกษา
ท างานพิเศษในต าแหน่งพนักงานเสริฟ จ านวน   
1 คน  เป็นต้น(1.4-2-08) 

1.4-2-08  สรุปข้อมูล
นักศึกษาท่ีท างานนอก
เวลาเรียนระหว่าง
การศึกษา ภายนอก
มหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2559 

  3 จัดกิจกรรม
เตรียมความ
พร้อมเพ่ือการ
ท างานเม่ือ
ส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกอง
พัฒนานักศึกษา ได้จัดท าโครงการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา
จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
     - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2560 ณ ห้องประชุมประกายทอง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
โดยได้เชิญวิทยากรจากส านักงานจัดหางาน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความรู้ เรื่อง “แนะแนว
อาชีพให้กับนักศึกษา” มีนักศึกษาที่คาดว่าส าเร็จ
การศึกษาเข้าร่วมจ านวน 1,000 คน (1.4-3-01) 

1.4-3-01  สรุปโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2559 
 
 
 
 

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

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกอง
พัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษา 
ทั้งนี้ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพทั้ง 3 ด้าน 
(1.4-4-01) ได้แก่ ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา 
แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษา, ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา และด้าน
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งมีผลประเมิน
คุณภาพในภาพรวม ประจ าปีการศึกษา 2559   
มีคะแนนคุณภาพเท่ากับ*4.28 คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี และจ าแนกเป็นแต่ละด้านดังนี้ 
     1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการ

1.4-4-01  สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการจัด
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
จัดบริการให้แก่นักศึกษา
ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2559 

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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ใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา มีคะแนน
คุณภาพเท่ากับ 4.20 คุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่ง
ด าเนินการประเมินคุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่าง
จากนักศึกษา 5 คณะ ชั้นปีที่ 1 - 5 จ านวนทั้งสิ้น 
650 คน  
     2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและ นอกเวลาแก่นักศึกษา*มีคะแนน
คุณภาพเท่ากับ*4.24 คุณภาพอยู่ ในระดับดี     
ซ่ึงด าเนนิการประเมินคุณภาพโดยการสุม่ตัวอย่าง
จากนักศึกษา 5 คณะ ชั้นปีที่ 1 - 5 จ านวนทั้งสิ้น 
650 คน 
     3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีคะแนน
คุณภาพเท่ากับ 4.39 คุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่ง
ด าเนินการประเมินคุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่าง
จากนักศึกษา 5 คณะ ชั้นปีที่ 4 และ 5 จ านวน
ทั้งสิ้น 500 คน ที่เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
     โดยมีข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการ
ประ เมินคุณภาพการจั ดกิจกรรมและการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษา ทั้ ง  3 ด้ าน ในปี
การศึกษา 2559 ดังนี้ 
     1. ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้าน
การใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ดังนี้ 
          - อยาก ให้ อ า จ ารย์ แนะแนวว่ า ถ้ า
นักศึกษาจะท าอาชีพบางอาชีพต้องสอบหรือมี
ขั้นตอนอย่างไร เพราะที่เราจะได้รู้แล้วเอาไปท า
ตามได ้
          - ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 3 มีกลิ่นเหม็น 
     2.*ด้ านมีการให้ข้ อมูลของหน่ วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
          -*อยากให้มีกิจกรรมเสริมสร้างด้าน
การเมือง เหมือน จุฬา ธรรมศาสตร์ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
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          - ให้มีการกระจายข่าวสารให้ทั่วถึงเพ่ือ
จะได้เป็นประโยชน์ของนักศึกษามากกว่านี้ และ
ใช้ถ้อยค าการกระจายข่าวหรือประกาศข่าวให้มี
ความหมายเข้าใจง่าย 
     3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
          - อยากให้มีการไปทัศนศึกษา ปีละ 1 
ครั้ง 
          - อยากให้แนะแนวเกี่ยวกับการท างานใน
ต่างประเทศมากข้ึน 
          - แนะแนวการท างานให้มากกว่านี้ 

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

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษา ได้น าผลการประเมินการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการให้แก่นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 เข้าพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษา ใน
การประชุมสามัญกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 
3/2559 (1.4-5-01) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่ งจากการ
ด าเนินงานพบว่า การด าเนินงานการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 
2559 มีคะแนนประเมินคุณภาพเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2558 ดังนี้ 

ด้าน 
ระดับคุณภาพ 

ปี 2558 ปี 2559 
1. ด้านการจัดบริการให้
ค าปรึกษา แนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในสถาบัน 

4.15 4.20 

2. ด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ใหบ้ริการกจิกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและ นอก
เวลาแก่นกัศึกษา 

4.19 4.24 

3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

4.49 4.39 

รวม 4.27 4.28 

1.4-5-01  รายงานการ 
ประชุมกองพัฒนา
นักศึกษารอบสามัญ  
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 20 
มิถุนายน 2560 
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และจากผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการให้แก่นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 ซึ่งมีข้อเสนอแนะของนักศึกษา
ที่ต้องการให้มีการด าเนินงานให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
กองพัฒนานักศึกษาจึงได้ให้ผู้รับผิดชอบจัดท า
ร่างแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะ/
ความคาดหวัง 

กิจกรรม/
โครงการ 

ระยะเวลา 

อยากให้อาจารย์
แนะแนวว่าถา้
นักศึกษาจะท า
อาชีพบางอาชีพ
ต้องสอบหรือมี
ขั้นตอนอยา่งไร 
เพราะที่เราจะได้
รู้แล้วเอาไปท า
ตามได้ 

โครงการแนะ
แนวอาชพีและ
บริการแหล่งงาน
พิเศษนอกเวลา
เรียน ประจ าปี
การศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 
2560 

ให้มีการกระจาย
ข่าวสารให้ทัว่ถึง
เพื่อจะได้เป็น
ประโยชน์ของ
นักศึกษา
มากกว่านี้ และ
ใช้ถ้อยค าการ
กระจายข่าวหรือ
ประกาศข่าวให้มี
ความหมาย
เข้าใจง่าย 

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่นักศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 
2560 

อยากให้แนะ
แนวเกี่ยวกับการ
ท างานใน
ต่างประเทศมาก
ขึ้น 

โครงการพัฒนา
เตรียมความ
พร้อมเพื่อการ
ท างานเม่ือ
ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 
2560 

(1.4-5-02) 
     ตามความคาดหวังของนักศึกษาที่ตอบการ
ประ เมินคุณภาพการจั ดกิจกรรมและการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2559  
 

1.4-5-02  ร่าง
แผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมและการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2560 
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  6 ให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกอง
พัฒนานักศึกษาและคณะต่าง ๆ จัดให้มีการให้
ข้อมูลและความรู้ที่ เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
ดังนี้ 
     1. การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่าเป็นระยะ ๆ หลายช่องทาง ดังนี้ 
          1.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์กองพัฒนา
นักศึกษา (1.4-6-01) 
          1.2  เว็บไซต์ ดังนี้ 
               - เ ว็ บ ไซต์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ http://www.pcru.ac.th (1.4-6-02) 
               - เว็บไซต์คณะต่าง ๆ (1.4-6-03) 
               - เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
http://dsd.pcru.ac.th (1.4-6-04) 
               เ พ่ือบริการข้อมูลข่ าวสารที่ เป็น
ประโยชน์ให้ศิษย์เก่า 
          1.3 สื่อโซเชียลเน็ทเวิร์ค ดังนี้ 
               - Facebook Fanpage กองพัฒนา
นักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news  
               - Facebook ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ มีสมาชิกที่เป็นศิษย์เก่า 
จ านวน 429 คน ที่เห็นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
               - กลุ่มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/groups/40132
5573262555/ มีสมาชิกที่เป็นศิษย์เก่า จ านวน 
690 คน ที่เห็นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
               จากการด าเนินงานให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ผลการด าเนินงานสรุปได้ว่า 
ศิษย์ เก่ า ให้ความสนใจในข้อมูลข่ าวสารที่
ด าเนินการให้แก่ศิษย์เก่า โดยนับจากจ านวนผู้เข้า
ชมในสื่อโซเชียลเน็ทเวิร์ค แต่ยังถือว่ามีจ านวน
ของสมาชิกของศิษย์เก่าที่ขอเข้าร่วมกลุ่มศิษย์เก่า
น้อยอยู่ (1.4-6-05) 

1.4-6-01  ภาพบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยและกอง
พัฒนานักศึกษา 
1.4-6-02  ภาพเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
1.4-6-03  ภาพเว็บไซต์
คณะ 
1.4-6-04  ภาพเว็บไซต์
ของกองพัฒนานักศึกษา 
1.4-6-05  ภาพ 
Facebook กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์, 
Facebook ศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์, เพจกลุ่ม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcru.ac.th/
http://dsd.pcru.ac.th/
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news
https://web.facebook.com/groups/401325573262555/
https://web.facebook.com/groups/401325573262555/
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
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

     2. การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
เก่า ดังนี้ 
     โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินโครงการพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า “เส้นทาง
อาชีพสู่อาเซียน” ประจ าปีการศึกษา 2559 
วันที่ 26 ตุลาคม 2559  ณ หอประชุมประกาย
ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ซึ่งการ
ด าเนินโครงการในครั้งนี้มีศิษย์เก่าเข้าร่วม 157 
คน โดยมีการให้ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
          - การปรับตัวในการท างาน (1.4-6-6) 
     จากการด าเนินงานโครงการสรุปได้ว่า ศิษย์
เก่าได้รับความรู้ ดังนี้ 
          - การปรับตัวในการท างานในสถาน
ประกอบการ โดยศิษย์เก่าเข้าใจถึงการท างาน 
การปรับตัวให้ เข้ากับผู้จ้าง และเทคนิคการ
ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน 

1.4-6-06  สรุปโครงการ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 
“เส้นทางอาชีพสู่
อาเซียน” ประจ าปี
การศึกษา 2559 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.4 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

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 :  

ในรอบปีการศึกษา 2559 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 ได้ประชุมสามัญกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง
ป ร ะ ชุ ม ชั้ น  2  อ า ค า ร ก อ ง พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (1.5-1-01) เพ่ือ
พิจารณาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านการประชุมสภา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 
โดยมีตัวแทนนักศึกษา 7 คน ที่ได้เข้าร่วมประชุม
พิจารณาแผนดังกล่าว ดังนี้ 
     1. ประธานสภานักศึกษา จ านวน 1 คน 
     2. นายกองค์การนักศึกษา จ านวน 1 คน 
     3. ประธานสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จ านวน 5 
คน 
     ในการประชุมจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษานี้ โดยในแผนมีกิจกรรม/โครงการ จ านวน 
21 โครงการ ซึ่งแผนดังกล่าวยังได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผน    2 ข้อ ดังนี้ 
          1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ครบทั้ง 5 ด้าน 
          2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารู้ถึงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน
ดังกล่าว 3 ข้อ ดังนี้ 

1.5-1-01  รายงานการ
ป ร ะ ชุ ม ก อ ง พั ฒ น า
นักศึกษารอบสามัญ ครั้งที่ 
2 / 2 5 5 9  วั น ที่  1 6 
มิถุนายน 2559 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารกอง
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
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 

          1. จ านวนโครงการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ครบ 5 ด้าน 
          2. จ านวนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
          3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 80 ของเป้าหมายของโครงการ *(1.5-1-02)  
     และยั งจัดท าระบบและกลไกการส่ ง เสริม
กิจกรรมนักศึกษา (1.5-1-03) เป็นแนวทางการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาด้วย 
     โดยผลจากการประชุมพิจารณาแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้น าแผนดังกล่าว ไปด าเนิน
โครงการตามแผนที่ก าหนดในปีการศึกษา 2559 โดย
ให้ตัวแทนนักศึกษาน าแผนฯ ที่ได้รับการพิจารณาไป
แจ้ ง ให้สมาชิกสภานักศึกษา สมาชิกองค์การ
นักศึกษา และสมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะทั้ง 5 
คณะ ทราบและด าเนินการต่อไป 

1.5-1-02  แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
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

     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 าเร็จของกิจกรรมโดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     4. ระบุกลุ่มเป้าหมาย 
     5. ระบุวิธีการประเมินความส าเร็จของกิจกรรม 
ทั้งนี้โดยดูตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้เป็นหลักฐาน 
     6. มีการติดตามผลและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่ระบุไว้ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

สุขภาพ 
- กิจกรรม
บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
- กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

     7. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมและรวบรวม
ผลการด าเนินงานเพ่ือน าข้อมูลมาประกอบจัดท า
โครงการในปีถัดไป 
     โดยในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้ด าเนิน
กิจกรรมหรือโครงการ 5 ประเภทครบถ้วน ดังนี้ 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์*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 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1.5-2-01) 
     ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จ านวน 5 โครงการ 
ดังนี้ 
     - โครงการอบรมทักษะการประกันคุณภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศรี
ชมภู  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  จ านวน
ผู้ เข้าร่วมโครงการ 85 คน รับผิดชอบโดยสภา
นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 3 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
     2. ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 
     3. ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 106 คือ 
85 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 จ านวน 80 คน 

1.5-2-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูณ์       
พ.ศ.2557 
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.21 (ระดับมาก)  (1.5-2-02) 
     - โครงการอบรมผู้น า รับน้องและประชุมเชียร์
อย่างสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 
22-24 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 305 คน รับผิดชอบโดยสภานักศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
     2. ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา  
     3. ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
     4. ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 คือ 
305 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 จ านวน 305 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.15 (ระดับมาก) (1.5-2-03) 
     - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชี วิตนักศึกษาใหม่  ประจ าปี
การศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 – 3 วันที่ 5-13 กรกฎาคม 
2559 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 3 
รุ่น คือ 
     รุ่นที่ 1 จ านวน 545 คน 
     รุ่นที่ 2 จ านวน 521 คน 
     รุ่นที่ 3 จ านวน 480 คน 
     รวมจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 รุ่น 
เป็นจ านวน 1,546 คน รับผิดชอบโดยกองพัฒนา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจาก
ทั้ง 5 คณะ ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 2 ด้าน ดังนี้ 
 

 
1.5-2-02 สรุปโครงการ
อบรมทักษะการประกัน
คุณภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพผู้น านักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-2-03 สรุปโครงการ
อบรมผู้น า รับน้องและ
ประชุมเชียร์อย่าง
สร้างสรรค์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

     1. ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
     2. ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96 คือ 
1,546 คน*บรรลุ เป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จ านวน 1,600 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.48 (ระดับมาก) (1.5-2-04) 
     - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ
ประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 
24 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 1,500 คน รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย 2 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
     2. ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 คือ 
1,500 คน บรรลุ เป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 85 จ านวน 1,500 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.28 (ระดับมาก) (1.5-2-05) 
     - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2560 
ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,100 คน 
รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 2 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 
     2. ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 
 

 
1.5-2-04 สรุปโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 – 
3 
1.5-2-05 สรุปโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 
1และประชุมผู้ปกครอง 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ประเมิน 
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     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91 คือ 
1,100 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จ านวน 1,200 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.39 (ระดับมาก) (1.5-2-06) 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการ
ด าเนินโครงการ 1 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และการแข่งขัน
กีฬาระหว่างคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 "สีสัน
แห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์" วันที่ 8-
14 ตุลาคม 2559 ณ สนามโชครัตนชัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3,500 
คน รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 คือ 
3,500 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จ านวน 3,500 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.40 (ระดับมาก) (1.5-2-07) 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการอบรมผู้น าจิตอาสา เพื่อพัฒนา
สังคม รุ่นที่ 6 วันที่ 17-25 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  จ านวนผู้ เข้ าร่วมโครงการ 95 คน 
รับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การ
นักศึกษา 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 128 คือ 
95 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 70 จ านวน 70 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.10 (ระดับมาก) 
(1.5-2-08) 

 
1.5-2-06 สรุปโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค
ปกต ิประจ าปีการศึกษา 
2559 
1.5-2-07 สรุปโครงการ
แข่งขันกีฬาน้องใหม่และ
การแข่งขันกีฬาระหว่าง
คณะ ประจ าปีการศึกษา 
2559 "สีสันแห่งสาย
สัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมือง
เกมส์" 
1.5-2-08 สรุปโครงการ
อบรมผู้น าจิตอาสา เพ่ือ
พัฒนาสังคม รุ่นที่ 6 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี
การด าเนินโครงการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชี วิตนักศึกษาใหม่  ประจ าปี
การศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 – 3 วันที่ 5-13 กรกฎาคม 
2559 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 3 
รุ่น คือ 
     รุ่นที่ 1 จ านวน 545 คน 
     รุ่นที่ 2 จ านวน 521 คน 
     รุ่นที่ 3 จ านวน 480 คน 
     รวมจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 รุ่น 
เป็นจ านวน 1,546 คน รับผิดชอบโดยกองพัฒนา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจาก
ทั้ง 5 คณะ ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 2 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
     2. ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96 คือ 
1,546 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จ านวน 1,600 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.48 (ระดับมาก) (1.5-2-09) 
     - โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา  
สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา
คณะ 5 คณะ ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2560 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณที่จอดรถหน้า
หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,921 คน 
รับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา และสภา
นักศึกษา นักศึกษา 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 120 คือ 

 
1.5-2-09 สรุปโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 – 
3 
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1,921 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 20 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด คือ 
1,600 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.26 (ระดับมาก)  (1.5-2-10) 
     - โครงการว่ิงอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และ
พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร  “คนของพระราชา 
ข้าของแผ่นดิน อินทนิลช่อที่  43” ประจ าปี
การศึกษา 2559 วันที่  20 -21*กันยายน 2559     
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทายาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,100 คน 
รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา  
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 73 คือ 
1,100 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 70 จ านวน 1,500 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.42 (ระดับดีมาก)  (1.5-2-11) 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการ
ด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการรับขวัญน้องใหม่ด้วยหัวใจอินทนิล 
ประจ าปีการศึกษา 2559 “อินทนิลช่อที่ 43” วันที่ 
23 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 1,300 คน รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 86 คือ 
1,300 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จ านวน 1,500 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.33 (ระดับมาก)  (1.5-2-12) 
     - โครงการพิธีไหว้ครู “วันทา กตัญญุตา บูชา
คณาจารย์” ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 
กันยายน 2559 ณ หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วม

 
1.5-2-10 สรุปโครงการ
เลือกตั้งนายกองค์การ
นักศึกษา  สมาชิกสภา
นักศึกษา และประธาน
สโมสรนักศึกษาคณะ 5 
คณะ ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
1.5-2-11 สรุปโครงการวิ่ง
อัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร และพิธีรับเข็มตรา
พระราชลัญจกร  “คนของ
พระราชา ข้าของแผ่นดิน 
อินทนิลช่อที่ 43” 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-2-12 สรุปโครงการ
รับขวัญน้องใหม่ด้วยหัวใจ
อินทนิล ประจ าปี
การศึกษา 2559 “อินทนิล
ช่อที่ 43” 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

โครงการ 1,550 คน รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 81 คือ 
1,550 คน*บรรลุ เป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จ านวน 1,900 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.39 (ระดับมาก)  (1.5-2.13) 
6. กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา และการเสริมสร้างวินัย
นักศึกษา  โดยมีการด าเนินโครงการ จ านวน 8 
โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการกิจกรรมงานประดิษฐ์ของขวัญท า
มือ สื่อสร้างสรรค์ เพื่อห่างไกลยาเสพติด วันที่ 4 – 
5 กุมภาพันธ์ และทุกบ่ายวันพุธ ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2560 ณ อาคารคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 382 คนรับผิดชอบโดยคณะครุ
ศาสตร์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 127 คือ 
382 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 จ านวน 300 คน (1.5-2.14) 
     - โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม และ
เสริมสร้างวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 1 - 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 12 
มีนาคม 2560 ณ วัดป่าบ้านโคก ต าบลบ้านโคก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 382 คน รับผิดชอบโดยคณะครุศาสตร์ 
ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 108 คือ 
542 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 90 จ านวน 500 คน  
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.29 (ระดับมาก)  (1.5-2.15) 

 
1.5-2-13 สรุปโครงการ
พิธีไหว้ครู “วันทา 
กตัญญุตา บูชา
คณาจารย์” ประจ าปี
การศึกษา 2559 
1.5-2-14 สรุปโครงการ
กิจกรรมงานประดิษฐ์
ของขวัญท ามือ สื่อ
สร้างสรรค์ เพ่ือห่างไกลยา
เสพติด 
1.5-2-15 สรุปโครงการ
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
และเสริมสร้างวินัย
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ รุ่นที่   
1 – 4 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

     - โครงการรณรงค์แต่งกายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการจัดท า
ป้ายสแตนดี้ สติ๊กเกอร์ติดประตูลิฟต์ โปสเตอร์ คู่มือ 
และแผ่นพับ รณรงค์การแต่งกายถูกต้องระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มอบแก่คณะทั้ง 5 คณะ รับผิดชอบ
โดยคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ กองพัฒนา
นักศึกษา (1.5-2.16) 
     - โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 
คณะวิทยาการจั ดการ  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ 300 คน
รับผิดชอบโดยคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับกอง
พัฒนานักศึกษา 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 คือ 
300 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 จ านวน 300 คน (1.5-2.17) 
     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้น า
นักศึ กษาในสถาบัน อุดมศึกษา “ใช้ชี วิตให้
ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”  วันที่  22 - 23 
ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 0  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ศ รี ช ม ภู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 150 คน รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 คือ 
150 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 จ านวน 150 คน  
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 3.66 (ระดับปานกลาง) (1.5-2.18) 
     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ 
ปลูกจิตส านึก เสริมสร้างวินัย “การจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน” วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุม  1  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 170 คนรับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์

 
1.5-2-16 สรุปโครงการ
รณรงค์แต่งกายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
1.5-2-17 สรุปโครงการ
อบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
1.5-2-18 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผู้น านักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา “ใช้
ชีวิตให้ปลอดภัย ห่างไกล
ยาเสพติด” 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

และเทคโนโลยี ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 คือ 
170 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 จ านวน 170 คน  
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 3.33 (ระดับพอใช้) (1.5-2.19) 
     - โครงการอบรมรณรงค์และป้องกันปัญหายา
เสพติด “เยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจพิชิตยาเสพติด” 
วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนผู้เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร  1 , 2 34  ค น  รั บ ผิ ด ช อบ โ ด ย ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ กองพัฒนา
นักศึกษา 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 123 คือ 
1,234 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 90 จ านวน 1,000 คน  
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.46 (ระดับมาก) (1.5-2.20) 
     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษา ตามหลักค่านิยม 12 
ประการ และเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมประกาย
เพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,034 คน รับผิดชอบโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ กองพัฒนา
นักศึกษา 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 103 คือ 
1,034 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 90 จ านวน 1,000 คน (1.5-2.21) 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.34 (ระดับมาก)  
 
 

 
1.5-2-19 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างความรู้ ปลูกจิตส านึก 
เสริมสร้างวินัย “การ
จัดการขยะอย่างยั่งยืน” 
1.5-2-20 สรุปโครงการ
อบรมรณรงค์และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด “เยาวชน
รุ่นใหม่ รวมใจพิชิตยาเสพ
ติด” 
1.5-2-21 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษา ตามหลัก
ค่านิยม 12 ประการ และ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างาน 
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3 จัดกิจกรรมให้
ความรู้และ
ทักษะการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาแก่
นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
     โครงการอบรมทักษะการประกันคุณภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศรี
ชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีตัวแทน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 85 คน ซึ่งโครงการ 
ดังกล่าวมีกิจกรรมที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
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 ยังให้ความรู้เรื่อง “หลักในการพูดในที่
สาธารณะ” และ “การเสริมสร้ างและพัฒนา
บุคลิกภาพผู้น านักศึกษา” อีกด้วย (1.5-3-01) 
     ภายหลังการอบรมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษาแล้ว นักศึกษาได้น า
กระบวนการ PDCA ไปใช้โดยนักศึกษาเป็นผู้เขียน
โครงการ ด าเนินงานตามแผน ได้ท าการประเมิน
โครงการและปรับปรุงการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ด้วยตนเอง เช่น 
     1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2559 รุ่นที่ 1 – 3 

1.5-3-01 สรุปโครงการ
อบรมทักษะการประกัน
คุณภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพผู้น านักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
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     2. โครงการรับขวัญน้องใหม่ด้วยหัวใจอินทนิล 
ประจ าปีการศึกษา 2559 “อินทนิลช่อที่ 43” 
     3. โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และการแข่งขัน
กีฬาระหว่างคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 "สีสัน
แห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์" เป็นต้น 

 
 
 
 

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

     มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ 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 าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ค รั ้ง ต ่อ ไ ป  โ ด ย อ ง ค ์ก า ร น ัก ศ ึก ษ า แ ล ะ
คณะกรรมการด า เน ินงานกิจการนักศึกษาได้
ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2559 พบว่าการด าเนินงานตามแผนจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก า หนด  ค ือ  ด า เ น ิน ก า ร จ ัด ก ิจ ก ร รมพ ัฒน า
นักศึกษา จ านวน 13 กิจกรรม ดังนี้ 
     1. โครงการอบรมทักษะการประกันคุณภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพผู้น านักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 โดยกองพัฒนาน ักศ ึกษา ได้
ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์
กลุ ่ม ผู ้น า น ัก ศ ึก ษ า  จ า น ว น  8 5  ค น  พบ ว ่า 
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษา ได้พัฒนาภาวะความเป็นผู้น า 
กลุ ่มผู ้น าดังกล่าว กล้าคิดกล้าแสดงออก เป ็น
ตัวแทนนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 
กลุ ่ม ผู ้น า น ัก ศ ึกษาม ีค ว ามส ัมพ ัน ธ ์ที ่ด ีต ่อก ัน
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความ
รักความสามัคคีในกลุ่มผู้น านักศึกษา มีการประชุม
เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรม แลกเปลี ่ยน
ค ว า ม ค ิด ใ น ก า ร ด า เ น ิน ก ิจ ก ร ร ม น ัก ศ ึก ษ า 
นอกจากนี้ ผู้น านักศึกษาได้น าความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ (PDCA)*มาปฏิบัติในการด าเนิน
เขียนโครงการ มีการประชุมคณะกรรมการก่อน
การด าเนินโครงการ การด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 

1.5-4-01 รายงานสรุปผล
การประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ ปี
การศึกษา 2559  
1.5-4-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 19 
มิถุนายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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ผู้น านักศึกษาสรุปผลการด าเนินกิจกรรม มีการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป โดยมี
ข้อเสนอแนะ ให้จัดการอบรมทักษะการประกัน
คุณภาพให้กับนักศึกษานอกเหนือจากกลุ ่มผู ้น า
นักศึกษา โดยการให้ความรู้ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
     2. โครงการอบรมผู้น า รับน้องและประชุม
เชียร์อย่างสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
โดยกองพัฒนานักศึกษา  ได้ด าเนินการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการจาก
การสังเกตตัวแทนผู้น านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวข้างต้น จ านวน 305 คน พบว่า ผู้น ารับ
น ้องประช ุม เช ียร ์ ที ่เ ข ้า ร ับการอบรมม ีความ
กระตือรือร ้นที ่จะเข้าร ับการการฝึกอบรมจาก
ว ิทยากร ผู ้น าน ักศ ึกษาม ีความรู ้เกี ่ยวก ับ  กฎ 
ระเบ ียบ  ข ้อบ ังค ับ  เกี ่ย วก ับการร ับน ้องและ
ประชุมเชียร์ที่ถูกต้องตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้น านักศึกษามี
ความสมัครสมานสามัคคีกัน ท างานร่วมกันเป็น
ทีมโดยไม่แบ่งสังกัดคณะใด โดยจะเห็นได้จากการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาแต่ละครั ้ง จะมีการประชุม
คณะกรรมการเตรียมงานก่อนและหลังการด าเนิน
กิจกรรมน ักศึกษา และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ซึ่งผู้น า
นักศึกษาได้มีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมใน
ครั้งต่อไปว่า หลักสูตรหรือกิจกรรมในครั้งต่อไป
ควรจะมีกิจกรรมโดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 5 
วัน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้น านักศึกษาได้ฝึกความเป็นผู้น าที่
จะต้องรับผิดชอบดูแลน้องใหม่ ฝึกความอดทน 
ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกที ่จะอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
     3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พ ัฒนาค ุณภาพชีว ิตน ักศ ึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2559  โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้
ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
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ของโครงการจากการสังเกตตัวแทนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมให้ความ
สนใจ กระตือรือร้นในการรับฟังการบรรยายของ
วิทยากรที่ปลูกฝังให้กับนักศึกษา ในขณะเดียวกัน
ที่นักศึกษาได้ท ากิจกรรมนันทนาการนั้นนักศึกษา
มีพฤติกรรมที ่แสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัด คือ 
นักศึกษาจับกลุ่มท ากิจกรรมโดยแสดงท่าทางรัก
ใคร่ปรองดองกัน สมัครสามัคคีกัน และให้ความ
ร ่ว มม ือ ใ นก า รท า ก ิจ ก ร ร มอย ่า ง ส น ุก สน า น 
นอกจากนี ้น ักศึกษาติดต่อใช้บริการหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง สังเกตจากการมารับ
บริการของนักศึกษา  
     4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ
ประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2559 โดย
กองพ ัฒนาน ักศ ึกษา  ได ้ด า เ น ินการประ เม ิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาจากการแต่ง
กายของนักศึกษาที ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และจากสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
ทั ้ง  5  ค ณ ะ  ใ น เ รื ่อ ง ข อ ง ก า ร ใ ช ้ช ีว ิต ใ น รั ้ว
มหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถปรับตัวและใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีความสุขส่งผลให้การ
เรียนอยู ่ในระดับดี และจากการสัมภาษณ์และ
สังเกตผู ้ปกครองนักศึกษา ที ่เข ้าร ่วมโครงการ 
พบว่า ผู้ปกครองให้ความสนในที่จะเข้ามารับฟัง
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. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ 
ปร ะจ า ป ีก า รศ ึกษา  2559  โ ดยกอ งพ ัฒนา
นักศึกษาได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการสัมภาษณ์
ต ัว แทนน ักศ ึกษาที ่เ ข ้า ร ่ว ม โคร งการ  พบว ่า 
นักศึกษามีความกระตือรือร้นในให้สัมภาษณ์และ
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การตอบ สนใจในการรับฟังการบรรยายจาก
วิทยากร อีกทั้งนักศึกษาที่เข้าร่วมยังให้ความสนใจ
กับหน่วยงานที ่มาออกบูทรับสมัครงานภายใน
หอประชุมที่ได้จัดกิจกรรมและมีนักศึกษาสนใจยื่น
ใบสมัครงานกับหน่วยงานธนาคารกรุงเทพ และ
บริษัทประกันที่มารับสมัครงาน 
     ข ้อ เสนอแนะในการจ ัดก ิจกรรมจากการ
ส ัมภาษณ์ต ัวแทนนักศ ึกษา น ักศ ึกษาม ีความ
ต้องการอยากจะให้มีหน่วยงานที่หลากหลาย เข้า
มาจัดบูทรับสมัครงานในวันที่จัดโครงการอบรม
เตรียมความพร้อมบัณฑิตให้นักศึกษาที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 
     6. โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และการ
แข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2559 “สีสันแห่งสายสัมพันธ์  ลูกพ่อขุนผาเมือง
เกมส์” โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ด า เนินการ
ประ เม ินค ว ามส า เ ร ็จ ต ามว ัตถ ุป ร ะส งค ์ขอ ง
โครงการ โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่
เ ข ้า ร ่วมก ิจกรรม  พบว ่า  น ักศ ึกษาที ่เ ข ้า ร ่วม
กิจกรรมดังกล่าว มีระเบียบวินัยในการเข้าร่วม
แข ่งข ันก ีฬา แข ่งข ันก ีฬาภายในระยะเวลาที่
ก าหนด กรรมการตัดสินกีฬาแต่ละประเภท มี
ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ตัดสินกีฬาตามกฎ 
กติกาการแข่งขัน หลังจากที่จบการแข่งขันกีฬา
นักศึกษามีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู ้แพ้ รู ้ชนะ และรู้
อภ ัย  การจ ัดการแข ่ง ข ันก ีฬาด ัง กล ่า วจ ัดขึ ้น
ระหว ่างหล ัง เล ิก เร ียนซึ ่ง เป ็น เวลาว ่า ง  ท า ให้
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออก
ก าลังกาย ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และยัง
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 
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     ข ้อ เ สนอแนะจากการส ัมภาษณ ์ต ัว แทน
นักศึกษา 5 คณะ นักศึกษามีความต้องการให้
จัดการแข่งขันกีฬาที่มีความหลากหลาย ซึ่งจาก
เดิมจัดให้มีการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล
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. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 
สมาช ิกสภาน ักศ ึกษา  และประธานสโมสร
น ักศ ึกษาคณะ 5  คณะ ภาคปกต ิ ประจ าปี
การศ ึกษา 2560  โดยกองพัฒนานักศึกษาได้
ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั ้งด ังกล่าว โดย
นักศึกษาทั้ง 5 คณะให้ความร่วมมือมาลงคะแนน
เลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
บอกว่า ได้มาท าหน้าที ่ของนักศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองภายในมหาวิทยาลัย คือการ
ออกเสียงการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย เพื่อให้
ได้ตัวแทนนักศึกษาเข้ามาท าหน้าที่แทนนักศึกษา
ทั้งมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ซึ ่งเป็นกลไกลส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
     8.  โครงการร ับขว ัญน ้องใหม่ด ้วยหัวใจ
อินทนิล ประจ าปีการศ ึกษา 2559  โดยกอง
พัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการสังเกต
พฤติกรรมและสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาที่ได้เข้า
ร ่วมก ิจกรรม พบว ่า  น ักศ ึกษามีก ิร ิยาท ่าทาง 
น้ าเสียงที่ตื่นเต้น กับกิจกรรมที่ได้ร่วม นักศึกษาได้
บอกว่าเป็นกิจกรรมประเพณีที ่ดีงาม ท าให้เกิด
ความผูกพันกับครู อาจารย์ รุ่นพ่ีกับรุ่นน้องมีความ
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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 
     9 . โ ค ร ง ก า ร ว ัน ท า  ก ต ัญ ญ ุต า  บ ูช า
คณาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2559  โดยกอง
พัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการสังเกต 
พบว่าน ักศึกษามีพฤติกรรมให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมไหว้ครู นักศึกษาศรัทธาและเคารพครูบา
อาจารย์ที ่ได้สั ่งสอน ประสิทธิ ์ประสาทวิชา ให้
ความรู ้แก่นักศึกษา และการสัมภาษณ์ตัวแทน
นักศึกษาที ่เข้าร ่วมกิจกรรม นักศึกษากล่าวว่า 
นอกจากจะมีพ่อแม่คอยอบรมสั่งสอนแล้ว ก็ยังมี
อาจารย์คอยสั่งสอน อบรม ให้ความรู้ สอนให้เป็น
คนดี สอนให้รู้ผิดชอบชั่วดี และเมื่อจบการศึกษาก็
ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วย จึงท าให้
นักศึกษาศรัทธาและเคารพอาจารย์ผู ้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาให้เป็นบัณฑิตมีความรู ้สู ้งานและ
พร้อมที่จะเผชิญกับโลกภายนอกหลังจากส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ยังมีการประกวดการจัดท าพาน
เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความหมายของ
ดอกไม้ที่น ามามอบให้แก่ครูบาอาจารย์ พร้อมทั้ง
ยังได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท าพาน
ดอกไม้ธูปเทียนอีกด้วย 
     10. โครงการพิธ ีวิ ่งอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร และพิธ ีร ับเข ็มตราพระราชลัญจกร 
“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจ าปี
การศ ึกษา 2559  โดยกองพัฒนานักศึกษาได้
ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการโดยการสังเกตพฤติกรรมในขณะที่
เข ้าร ่วมกิจกรรม และการส ัมภาษณ์น ักศึกษา 
พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความตื่นเต้นที่ได้เข้า
ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตรา
ประจ าพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลเดช ที่ทรงพระราชทานให้กับชาว
ราชภัฏ นักศึกษามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนของ
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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 
เป็นบัณฑิตที่มีความรู้สู้งาน เท่านี้ก็สามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มหาวิทยาลัย ได้
ประเมินผลความส า เร ็จตามว ัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมทุกโครงการ โดยได้น าผลการประเมินมา
ทบทวนเพื ่อปรับปรุงการด าเนินงานครั ้งต ่อไป 
ดังต่อไปนี้  
   1. หลังเสร็จสิ้นโครงการ ได้จัดประชุมร่วมกับ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบ
งานกิจการน ักศึกษา คณะกรรมการองค์การ
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เพื่อน าเสนอผล
การประเมิน ตลอดจนสรุปปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดโครงการ และให้ข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการครั้งต่อไป  
   2.  น าผลที ่ได้มาจากการประชุมมาสรุป เพื ่อ
น าไปปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินโครงการครั ้ง
ต่อไป  
   3 .  ก ่อนการด า เน ิน โครงการ ได ้จ ัดประช ุม
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 โดยได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสรุปผลโครงการในครั้งที่ผ่านมา
ประกอบ  การเตรียมการจัดโครงการ 
     11. โครงการกิจกรรมงานประดิษฐ์ของขวัญ
ท ามือ สื ่อสร้างสรรค์ เพื ่อห่างไกลยาเสพติด 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  โดยกองพัฒนานักศึกษา ร ่วมกับ คณะครุ
ศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดโครงการและประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยการ
สังเกตพฤติกรรมในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม และ
การสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติและพัฒนาความรู้ ทักษะและการมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ นักศึกษาได้ฝึกท าตุ๊กตาใส่พวงกุญแจ 
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และเพนท์ถุงผ้าอะคริลิค 
จากการส ัง เกตพฤติกรรมน ักศึกษาที ่เ ข ้าร ่วม
กิจกรรม นักศึกษาให้ความสนใจกับสิ่งประดิษฐ์  
นักศึกษามีจิตอาสาตั ้งใจและให้ความร่วมมือใน
การท าตุ๊กตา  มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนาน 
และเป ็นการแสดงออกถ ึงความสามารถของ
นักศึกษาอีกด้วย 
     12. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม และ
เสริมสร้างวินัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างวินัยให้
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ ได้
ด าเนินการจัดโครงการและประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยการสัง เกต
พฤติกรรมในขณะที ่เข ้าร ่วมกิจกรรม และการ
สัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมให้
ความสนใจ กระตือรือร้นในการรับฟังการบรรยาย
ข อ ง ว ิท ย า ก ร ที ่ป ล ูก ฝ ัง ใ ห ้ก ับ น ัก ศ ึก ษ า  ใ น
ขณะเดียวกันที่นักศึกษาได้ฝึกสมาธิ พัฒนาจิตใจ 
ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับ
คนอื่นได้อย่างมีความสุข สังเกตจากหน้าตาและ
ท่าทางของนักศึกษา (1.5-4-01 ถึง 1.5-4-02) 

  
 

5 ประเมิน
ความส าเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผนการ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย กองพัฒนา
นักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
กิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
     1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
     2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

1.5-5-01 รายงานสรุป
การประเมินผล
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

จัดกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา 

     3. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
     4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 5 คณะ 
     5. นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ 
     6. นายกองค์การนักศึกษา ภาค กศ.ปช. 
     7. ประธานสภานักศึกษา 
     8. ประธานสโมสรนักศึกษา 5 คณะ 
     9. เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา 
     เพ่ือประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งผลการ
ประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
     1. มีการด าเนินโครงการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ครบ 5 ด้าน 
     2. มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
ของเป้าหมายโครงการ จ านวน 16 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด 16 โครงการ ผล
การด าเนินงานแสดงให้เห็นว่า แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 บรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ที่ได้
ก าหนดไว้ (1.5-5-01) (1.5-5-02) 
     นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปี 2560 ดังนี้ 
     1. ควรเพ่ิมกิจกรรมนักศึกษากับ Thailand 4.0 
ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 
     2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมมากกว่านี้ 
     3. การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา  
     4. สร้างภูมิคุมกันและระบบเฝ้าระวังเกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 
1.5-5-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 19 
มิถุนายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

     5. จัดให้มีใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา 
     6. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การ
แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 
     7. การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ 

 
 
 
 

6 น าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุง
การจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนา
นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้ด าเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และโครงการ
เสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
โดยได้จัดให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกัน
สรุปผลการด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และ
โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
และน าผลที่ได้มาท าเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางใน
การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป รวมทั้ง น าผลการ
ประเมินมาประกอบการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 และที่
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ เ พ ช ร บู ร ณ์  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 0                          
ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน  2560  
วาระที่ 5.9  แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ประชุมได้
มอบหมายกองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรม
นักศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
     1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 
     2. การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 
     3. สร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการทางด้าน
การเกษตร 
     4. สร้างภูมิคุ้มกันและระบบเฝ้าระวังเกี่ยวกับ
การป้องกันปัญหายาเสพติด 
     5. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีบทบาทในการด าเนิน
กิจกรรมนักศึกษามากข้ึน 
     6. การจัดกิจกรรมกีฬารับน้องใหม่ กีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ให้มีความสนุกสนาน 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

จัดการแข่งขันกีฬา ตามชนิดกีฬา และประเภทกีฬา 
ที่มหาวิทยาลั ยฯส่ ง เข้ าร่ วมการแข่ งขันระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน 
          - กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
          - กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า 
     7. กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ 
วันที่ 29 กันยายน 2560 ท าบุญตักบาตร พบปะ
อาจารย์อาวุโส 
     8. กิจกรรมเดิน วิ่ง เพ่ือสุขภาพ ในวันที่ 14 
กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 1  วั น พ ร ะ ร า ช ท า น น า ม                
“ราชภัฏ” และงานสังสรรค์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     9. โครงการจัดพิมพ์หนังสือประวัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ “จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ” โดยให้กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการ
จัดท า 
     10. การจัดกิจกรรมทางด้านภาษาเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา  
          - ภาษาอังกฤษ 
          - ภาษาจีน 
          - ภาษาลาว 
          - ภาษาเขมร 
          - ภาษาเวียดนาม 
ให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานประสานความ
ร่วมมือกับ 5 คณะ เพ่ือให้เกิดกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ 
กิจกรรมอาเซียน กิจกรรม Thailand 4.0 (1.5-6-
01)  
   ทั้งนี้ได้พิจารณาร่างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 อีกด้วย (1.5-6-
02) 

1.5-6-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 19 
มิถุนายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
1.5-6-02 ร่างแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.5 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.5 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

58 
 

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 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

      มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางใน
การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชบูรณ์ ท าหน้าที่บริหารงานวิจัยให้เป็นไป
ตามระบบและกลไกของการบริหารงานวิจัย จึง
ได้จัดท าระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย 
ประกอบด้วยฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (2.1-1-01) 
เป็ น ร ะบบที่ จั ด เ ก็ บ และ ร วบร วมข้ อมู ล 
รายละเอียดต่าง ๆ ของทุนอุดหนุนงานวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้อยู่ใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เ พ่ือให้ผู้ที่สนใจ
สามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ  ได้สะดวก 
รวดเร็ ว  และเป็นช่องทางในการ เผยแพร่
ผลงานวิจัยให้แก่ผู้สนใจได้น าองค์ความรู้จาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์  รายละเอียดของระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย 
         (1) รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2560 
         (2) รายงานสรุปผลจ านวนโครงการวิจัย 
และจ านวนงบประมาณสนับสนุน แสดงข้อมูล
ย้อนหลัง 4 ปี 
         (3 )  ร ายงานสรุปผลข้อมูลสถานะ
โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

2.1-1-01  ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
- 2560 
         ( 4 )  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ข้ อ มู ล ก า ร
เจริญเติบโตของนักวิจัย (นักวิจัยรุ่นใหม่ ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2560 
          (5) รายงานสรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2556 – 
2560  
     ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าสรุปผลการ
บริหารจัดการงานวิจัยที่ได้จากระบบฐานข้อมูล 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย 
ต่อไป เช่น  
     - การสรุปการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 โดย
แจ้งให้ทุกคณะด าเนินการติดตามนักวิจัยที่ยัง
ด าเนินงานวิจัยไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
2558 - 2559 ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
     - การสรุปผลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีปฏิทิน 
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีคะแนนอยู่ในระดับ 0.20 เป็น
จ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 68.47 จึงได้มีการ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรม 
การเขียนบทความวิจัย เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ขึ้นเมื่อวันที่ 
19-20 กรกฎาคม 2560 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยในการการเขียนบทความวิจัย เพ่ือการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น 
(2.1-1-02 ถึง 2.1-1.04) 
     2)*การเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการงานวิจัยที่เป็นทุนอุดหนุนงานวิจัยที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2.1-1-05) 

2.1-1-02  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ 
4/2559 เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2559 
2.1-1-03  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2560 
2.1-1-04  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 
2.1-1-05  ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแห่งชาติ 

  2 สนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยทุกคณะ
และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุน 
พันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือห้องปฏิบัติงาน
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
- ห้องปฏิบัติการ
วิจัยฯหรือห้อง
ปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัยฯ หรือ
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) 

สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือ  ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน การวิจัย
ฯ ได้แก่ 
     1) แปลงเกษตรผสมผสานเพ่ือการเรียนรู้ 
อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อาคาร
ปฏิบัติการอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการด้าน 
คหกรรม ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเครื่องมือ
ปฏิบัติการ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(2.1-2-01) 
     2) ห้องศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ และจัดให้มี wi-fi และ
คอมพิวเตอร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
นักวิจัยโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(2.1-2-02) 
     3) ห้องปฏิบัติการสอนทางวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการปฐมวัย ห้องปฏิบัติการสอน
ภาษาอังกฤษ และห้องสื่อและนวัตกรรม
การศึกษา โดยคณะครุศาสตร์ (2.1-2-03) 
     4) ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มี
ความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละ
ประเภท โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2.1-2-04) 
     5) ห้องปฏิบัติการสารสนเทศเพ่ือให้นักวิจัย
สืบค้นข้อมูลด้านการวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์ ณ 
ห้องสารสนเทศและการสืบค้น 504 อาคาร
คณะวิทยาการจัดการ โดยมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ก าหนดเวลาเปิด-ปิด และมีบุคลากร
ก ากับดูแล ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ห้อง
ธุรกิจจ าลองทางการท่องเที่ ยว โดยคณะ
วิทยาการจัดการ (2.1-2-05) 
     6)*มีเว็บบอร์ดคลินิกวิจัยเป็นช่องทางใน
การติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัย
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา (2.1-2-06)  
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ ได้แก่ 

2.1-2-01  ภาพถ่ายแปลง
เกษตรผสมผสานเพ่ือการ
เรียนรู้ อาคารปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ห้องปฏิบัติการด้าน 
คหกรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.1-2-02  ภาพถ่ายห้อง
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.1-2-03  ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการปฐมวัย 
ห้องปฏิบัติการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร์ 
2.1-2-04  ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการและระบบ
รักษาความปลอดภัยของ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2.1-2-05  ภาพถ่ายห้อง
สารสนเทศและการสืบค้น 
504 อาคารคณะวิทยาการ
จัดการ 
2.1-2-06  เว็บบอร์ด
คลินิกวิจัย 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     1)*ห้องสมุดและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยและวารสาร
ทางการวิจัย และเป็นฐานข้อมูลการการยืม-คืน 
เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (2.1-2-07) 
     2)*ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2.1-2-08) 
     3)*ห้ อ งสมุ ด คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (2.1-2-09) 
     4)*ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์คณะครุ
ศาสตร์ (2.1-2-10) 
     5)*ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าข้อมูลและมี
ห้ อ ง แน ะแนว ให้ ค า ป รึ กษ า  แล ะร ะบ บ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย โดยมีการจัดท าเว็บไซต์
เพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนในการค้นคว้าข้อมูลการ
ท าวิจัย และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลมีการติดตั้ง
สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ืออ านวยความสะดวก 
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2.1-2-
11) 
     6) แหล่งค้นคว้าทางด้านงานวิจัย โดยมีการ
จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
วิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา(2.1-2-12)  
     7) มีระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา  พ .ศ .  2554  เ พ่ือรั กษาสิ ทธิ
ประโยชน์จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย   
(2.1-2-13) 
   - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
     1) การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือรักษาความ
ปลอดภัย แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามเฝ้าระวัง
รักษาความปลอดภัยและในห้องปฏิบัติการ มี
ป้ายค าเตือนและคู่มือการใช้งานเครื่องมือ คณะ

2.1-2-07  ภาพถ่าย
ห้องสมุดสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2.1-2-08  ภาพถ่าย
ห้องสมุดคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.1-2-09  ภาพถ่าย
ห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.1-2-10  ภาพถ่าย
ห้องสมุดและห้อง
คอมพิวเตอร์คณะครุ
ศาสตร์ 
2.2-2-11  ภาพถ่าย
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
2.1-2-12  ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย 
2.1-2-13 ระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย 
การจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ. 2554 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม (2.1-2-14) 
     2)*มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหาร
งานวิจัยเพ่ือคุ้มครองสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ โดยจัดท า
ฐานข้อมูลในการค้นคว้าการวิจัย ซึ่งลงบทความ
แค่บางส่วน หากผู้สนใจที่จะค้นคว้าข้อมูลต้อง
ขอรหัสผ่านกับผู้ดูแลระบบก่อนจึงจะเข้าสืบค้น
จากฐานข้อมูลวิจัยได้ โดยคณะครุศาสตร์ 
(2.1-2-15) 
     3 )*มี ระบบรักษาความปลอดภัยด้ าน
เทคโนโลยี โดยป้องกันการดาว์นโหลดรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
     1)* มี ก า รป ร ะชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะดั บ ช าติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  ครั้ งที่  4 
“งานวิจัยเ พ่ือพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่  10 
มีนาคม 2560 ณ เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางด้านงานวิจัยและวิชาการ (2.1-2-16) และ
ได้รับเชิญจาก ผศ.ดร.พัชริน ด ารงกิตติกุล เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ โดยมีผู้ เข้าร่วม
ทั้ ง สิ้ น จ า น ว น  5 1 7  ค น  ป ร ะก อบ ด้ ว ย 
คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ 
จ านวน  433  คน  บุ คคลทั่ ว ไปภายนอก
มหาวิทยาลัยจ านวน 84 คน โดยมีบทความ
วิจัยเข้าร่วมน าเสนอทั้งสิ้น 140 บทความ 
     2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ทางด้านการศึกษา ใน
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยคณะครุศาสตร์ 
(2.1-2-17) 
     3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือลง

2.1-2-14  ภาพถ่ายระบบ
รักษาความปลอดภัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.1-2-15  เว็บไซต์ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อ
คุ้มครองสิทธิ์ในการเป็น
เจ้าของผลงานวิจัยของ
คณะครุศาสตร์ 
2.1-2-16 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
“งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น” 
2.1-2-17 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่
ทางด้านการศึกษา ในวันที่ 
30 สิงหาคม 2559 
2.1-2-18 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
บทความวิจัยและบทความ
วิชาการเพ่ือลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ในวันที่ 
31 สิงหาคม 2559 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในวันที่ 31 สิงหาคม 
2559 โดยคณะครุศาสตร์ (2.1-2-18) 

  3 จัดสรรงบประมาณ
ของ สถาบัน เพ่ือ
เป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

  มห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ เ พช ร บู ร ณ์  โ ด ย
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางใน
การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เพชรบูรณ์  ด า เนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยประกอบด้วย
ค ณ บ ดี ทั้ ง  5  ค ณ ะ  ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  แ ล ะ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
สังคมศาสตร์โดยท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย   
วางแผน บริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม การ
ด า เ นิ น ง าน วิ จั ย  ร ว ม ไป ถึ ง ก า ร จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย  ซึ่ ง ใ น
ปี งบประมาณ พ.ศ.  2560 มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ดังนี้ 
     1 )  งบประมาณแผ่นดิ น  แบ่ ง เป็ น  2 
ประเภท ได้แก่ 
     -ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงานวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านการ
พิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) จ านวน 46 โครงการ จ านวนเงิน 
9,180,700 บาท (2.1-3-01) 
     - ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น พิจารณาโดย
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน 51 โครงการ จ านวน
เงิน 6,783,500 บาท  (2.1-3-02) 
     2) งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ พิจารณาโดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
     - ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัย
สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวน 6 โครงการ 
จ านวนเงิน 100,000 บาท (2.1-3-03) 
     - ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัยสถาบัน 
จ านวน 11 โครงการ จ านวนเงิน 100,000 
บาท  (2.1-3-04) 

2.1-3-01  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง  การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประเภทงานวิจัยเพื่อสร้าง 
สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ 
2.1-3-02  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง  การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประเภทงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
2.1-3-03  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง  การ
พิจารณาอนุมัติทุนวิจัย
สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
2.1-3-04  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง  การ
พิจารณาอนุมัติทุนวิจัย
สถาบัน งบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  ในระดับคณะได้มีการจัดสรรทุนวิจัย ดังนี้ 
  - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น
ทุน อุดหนุนงานวิ จั ยจ านวน  2 โครงการ 
งบประมาณ 30,000 บาท (2.1-3-05) 
  - คณะครุศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เป็นทุนอุดหนุนงานวิจัยจ านวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 50,000 บาท (2.1-3-06) 
  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ ได้
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนอุดหนุนงานวิจัย
จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 
(2.1-3-07) 
  - คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือเป็นทุนอุดหนุนงานวิจัยจ านวน 8 โครงการ 
งบประมาณ 80,000 บาท (2.1-3-08) 

2.1-3-05  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง  การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัย ประเภทวิจัยการ
เรียนการสอน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
2.1-3-06  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนงานวิจัย
ประเภทพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
2.1-3-07  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประเภททั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
2.1-3-08  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุน
สนับสนุนงานวิจัยภายใน
คณะวิทยาการจัดการ 
ประเภททั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

  4 จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่

     มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  โดย
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัยมีการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ใน
การประชุม
วิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

นักวิจัยได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และ
การขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยงบประมาณกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้มาจาก
ทุนอุดหนุนงานวิจัยวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวนร้อยละ10 (2.1-4-01) 
     มีการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือใช้เป็นกลไก
และหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรงบประมาณใน
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย (2.1-4-02) 
     นักวิจัยสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุน
ได้ตามขั้นตอนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ก าหนด โดยการ
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนมีการบริหารจัดการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (2.1-4-03) 
     ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 
2559 – กันยายน 2560) คณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา จ านวนทั้งสิ้น 351,486 
บาท (2.1-4-04) สรุปได้ดังนี้ 
     การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและระดับนานาชาติ มีจ านวน 4 
เรื่อง ได้แก่ 
     1) รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระภัทรา  เอก
ผาชัยสวัสดิ์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ในวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี  ปีที่  9 ฉบับที่  1 มกราคม – 
มิถุนายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(ISSN 1905-4165) ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 

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 
2.1-4-03  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ท่ี 13/2559 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
2.1-4-04  สรุปผลการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย จาก
เงินกองทุนอุดหนุนการ
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปีปฏิทิน 
พ.ศ. 2559 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
3,000 บาท 
     2) อาจารย์ณัฐรินทร์   ศิริรัตนนันท ์ 
เรื่อง สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนเล็ก 
(Lemna perpusilla) ร่วมกับอาหารเม็ด
ส าเร็จรูปในการเลี้ยงลูกปลานิล ในวารสารวิจัย
เทคโนโลยีการประมง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม 
– มิถุนายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
1 (ISSN 1905-7393) ได้รับเงินสนับสนุน
จ านวน 3,000 บาท 
     3) อาจารย์หยาดพิรุณ  ศุภรากรสกุล 
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้
ปลูกมันส าปะหลัง ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 
     4) อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์  เดือนหงาย 
เรื่อง Mitochondrial DNA sequences of 
37collar-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 
อยู่ในฐานข้อมูล ISI (Quartile 2) 
ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 30,000 บาท 
     การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของการ
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ จ านวน 57 เรื่อง ได้แก่ 
     1) อาจารย์สนธยา  วันชัย 
เรื่อง การใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา
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
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
อยุธยา ครั้งที่ 6 “พัฒนางานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น
แล ะชุ ม ชนอย่ า ง ยั่ ง ยื น ” วั นที่  2 3  – 2 4 
กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี จังหวัดลพบุรี  ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 
3,800 บาท 
     2) อาจารย์ธนภัทร  วรปัสสุ 
เรื่อง ผลของฮอร์โมน 17 เบตาเอสตราไดออล
ต่อการแปลงเพศปลาหมอน าเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9             
"การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : ความ
หลากหลายบนพ้ืนที่ชายแดน" วันที่ 2 - 3 
กรกฎาคม 2558ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 7,002 บาท 
     3) อาจารย์หทัยนุช  จันทร์ชัยภูม ิ
เรื่อง การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากแกลบผสม
ฟองน้ ายางธรรมชาติ เ พ่ือการขนส่งมะม่วง
น้ าดอกไม้น า เสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ประจ าปี 2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ 
ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 5,634 บาท 
     4) อาจารย์บุษบากร  คงเรือง 
เรื่อง การพัฒนาสารไทเทเนียมไดออกไซด์
เคลือบบนวัสดุกันกระแทกเพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษามะม่วงน้ าดอกไม้หลั งการเก็บเกี่ยว
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา ศูนย์
หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 3,994 บาท 
     5) อาจารย์ ดร. เอนกพงศ์   ธรรมาธิวัฒน์ 
เรื่ อง  การวิ เคราะห์ทาง อุทกศาสตร์ ของ
โรงไฟฟ้าพลังน้ าท้ายอ่างเก็บน้ าห้วยป่าเลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์น าเสนอในการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
วิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 
วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม บีพี 
สมิหลา สงขลา จังหวัดสงขลา 
ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 13,456 บาท 
     6) อาจารย์ตรีชฎา  อุทัยดา 
เรื่อง การประเมินคุณค่าทางโภชนาการใน
กระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก 
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ การ
พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้ งที่  5  ประจ าปี  2558  วันที่  24  – 25 
ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 6,424 บาท 
     7) อาจารย์นฤมล  วันน้อย 
เรื่อง การศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบการ        
ตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้
สายส าหรับโครงข่ายเฝ้ าติดตามคุณภาพ
ก าลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน
อัจฉริ ยะน า เสนอในการประชุมวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ครั้งที่ 9 วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ 
โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ รีสอร์ท พัทยา 
จังหวัดชลบุรี ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 6,832 
บาท 
     8) อาจารย์ณัฐพล  ชัยทวิชธานันท์ 
เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพ่ือถ่ายทอดความรู้
เรื่องไอซีทีในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 น าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 การจัดการ
ความรู้และการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2558     
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 6,246 บาท 
     9) อาจารย์ศานต์  พานิชสิติ 
เรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการและน า
ระบบสารสน เทศมา ใช้ กั บศิ ษย์ เ ก่ า ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์น าเสนอในการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1วันที่ 
22 มิถุนายน 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 3,699 บาท 
     10) อาจารย์พิมพ์พรรณ   ทิพยแสง 
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมจ าลองการจัดตาราง
การท างานของหน่วยประมวลผลกลางน าเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 
22 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 3,699 บาท 
 
     11) อาจารย์อภิวัฒน์  ค าภีระ 
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรยีนรู้แบบร่วมมือ ด้วยระบบพ่ีเลี้ยง 
วิชากระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 
2 5 5 9  ณ  อ า ค า ร ศู น ย์ ภ า ษ า แ ล ะ ศู น ย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง จังหวัดราชบุรี ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 
4,864 บาท 
     12) อาจารย์ยุภา  ค าตะพล 
เรื่อง แอพพลิเคชันแสดงต าแหน่งโรงคัดบรรจุ
มะม่วงน้ าดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
น าเสนอในการประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 
2 5 5 8  วั น ที่  2 4  – 2 5  ตุ ล า ค ม  2 5 5 8             
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 6,864 บาท 
     13) อาจารย์ดวงจันทร์   สีหาราช 
เรื่อง แอพพลิเคชันวิเคราะห์ก าไรจากการปลูก
มะม่วงน้ าดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5 "การพัฒนา
งานวิจัย รากฐานส าคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวที
สากล" วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ตได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 6,850 
บาท 
     14) อาจารย์อาดุลย์  จงรักษ์ 
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ เ รียนรู้ แบบ
ร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์วิชาการ 
วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เรื่องลิมิตของล าดับ
น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
เงินสนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     15) อาจารย์สุภาพร  วิสุงเร 
เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
เงินสนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     16) อาจารย์เจษฎาพร  ปาค าวัง 
เรื่อง การใช้กฎ กติกา เงื่อนไขในการเช็คเวลา
เรียนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเข้าเรียนของ
นักศึกษา ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ชี วิ ต น า เ ส น อ ใ น ก า ร
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     17) อาจารย์เขมปริต   ขุนราชเสนา 
เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ TQF ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์น าเสนอในการประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 2,500 
บาท 
     18) อาจารย์วันฉัตร  กันหา 
เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ใน เขตอ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ด
เพชรบูรณ์ กรณีศึกษา ละครเรื่อง ฮอร์โมน วัย
ว้าวุ่น ซีซั่น 2 น าเสนอในการประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 
22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 2,500 
บาท 
     19) อาจารย์ทิวาวรรณ   ศิริเจริญ 
เรื่ อง ศักยภาพและแนวทางการจัดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วนอุทยานน้ าตกธารทิพย์ 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์น าเสนอใน
การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     20) อาจารย์สุพิชชา  โชติก าจร 
เรื่ อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ครัวเรือนภาคการเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     21) อาจารย์ปวิตรา  โคบ ารุง 
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่ งยืนน าเสนอในการประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 
22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 2,500 
บาท 
     22) อาจารย์จตุพร  จันทร์เพชร 
เรื่อง คลัสเตอร์  เครื่องมือเ พ่ือการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา : กลุ่ม
ผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้เพ่ือการส่งออกต าบลดง
มูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     23) อาจารย์ณัฐณิชา   อินทร์เพ็ญ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เรื่ อง  การศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองรางช้างต าบล
หนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่  3วันที่  22 กรกฎาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
เงินสนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     24) อาจารย์นุชจารี  นกม่ัน 
เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลท่าพล อ าเภอ
เมื อ ง  จั งหวั ด เพชรบู รณ์ น า เสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     25) อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
ชาวบ้านต าบลหนอง แม่นาน าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     26) อาจารย์อ้อมทิพย์  อุตตโม 
เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดงมูลเหล็ก จังหัดเพชรบูรณ์น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     27) อาจารย์วิทยา  หนูช่างสิงห์ 
เรื่อง การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อ
มะขามหวานน าเสนอในการประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 
22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 2,500 
บาท 
     28) อาจารย์ศิวดล  แจ่มจ ารัส 
เรื่อง ศึกษาผลของวัสดุปลูกจากปุ๋ยหมักจาก
เปลือกฝักมะขามต่อคุณภาพของดินพร้อมปลูก 
น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
เงินสนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     29) อาจารย์สุภาพร  บางใบ 
เรื่อง สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกลืม : บ้าน
นางั่ ว  จั งหวัด เพชรบูรณ์  น า เสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     30) อาจารย์ชนิรัตน์   ผึ่งบรรหาร 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วง
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
น้ าปลาหวานน าเสนอในการประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 
22 กรกฎาคม 2559ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 2,500 
บาท 
     31) อาจารย์ณัฐพล  ภู่ระหงษ์ 
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการประมาณงานวัสดุ
ก่ อ น ส ร้ า ง ง า น อ า ค า ร  น า เ สน อ ใ น ก า ร
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     32) อาจารย์พรทิศา    ทองสนิทกาญจน์ 
เรื่อง การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิล
ต่ อ ร ะ บ บ ภู มิ คุ้ ม กั น  น า เ ส น อ ใ น ก า ร
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     33) อาจารย์ศักดิ์ศิริชัย   ศรีสวัสดิ์ 
เรื่อง การศึกษาลักษณะทางกายภาพของใบยา
ส าหรับสร้างแบบงานต้นแบบในการฉีกก้าน 
น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่  3วันที่  22 กรกฎาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เงินสนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     34) อาจารย์เดชา  ด้วงมาก 
เรื่อง ศึกษาแนวทางการออกแบบก่อสร้าง
ระบายน้ า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตนอกฤดูกาล ของ
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองสู่ชุมชนต าบลดงมูลเหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     35) อาจารย์ สิบโท ดร. พิศุทธิ์  บัวเปรม 
เรื่ อง ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติ งานของ
พนั ก งานมหาวิ ทยาลั ย  ( สายสนั บสนุน ) 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว สั งกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     36) อาจารย์นิสิต  องอาจ 
เรื่อง ระบบส่องสว่างหลอดแอลอีดีในอาคาร
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ น าเสนอในการประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 
22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 2,500 
บาท 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     37) อาจารย์พิพัฒน์   ชนาเทพาพร 
เรื่อง การจัดการศัตรูมะขามหวานโดยการมี
ส่วนร่วมของเกษตรผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัด
เพชรบูรณ์น า เสนอในการประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 
22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 2,500 
บาท 
     38) อาจารย์วันวิสาข์  หมื่นจง 
เรื่อง การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือ
พั ฒ น า สู่ ก า ร เ ป็ น ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น  : 
กรณีศึกษาในเขตชุมชนต าบลดงมูลเหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     39) อาจารย์ศรีเสด็จ  กองแกน 
เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรที่
ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง 
จั ง ห วั ด เ พ ช ร บู ร ณ์  น า เ ส น อ ใ น ก า ร
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     40) อาจารย์ชุติมา  อ่ าทอง 
เรื่อง การศึกษาความต้องการใช้ข้อความและ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สื่อภาษาอังกฤษ เพ่ือประชาสัมพันธ์การส่งออก
มะม่วงน้ าดอกไม้องค์การบริหารส่วนต าบลดง
มูล เหล็ก อ า เภอเมือง จั งหวัด เพชรบูรณ์
น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่  3วันที่  22 กรกฎาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับ
เงินสนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     41) อาจารย์รัชนีวรรณ  ประยงค์กุล 
เรื่อง กลวิธีการใช้ภาษาที่พบในวัจนกรรม
คุกคามหน้าอาจารย์ผู้สอน ว่าด้วยการรักษา
หน้าตนเองของนักศึกษา  น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     42) อาจารย์มนัสนันท์  ปิ่นพิทักษ์ 
เรื่อง ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
กรณีศึกษาความปลอดภัยของผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อสินค้าทางอินเตอเน็ต น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     43) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์   อาภาภรณ์  
วรรณา เรื่อง สภาพและการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของบรรณารักษ์ในห้องสมุดโรงเรียน 
น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
เงินสนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     44) อาจารย์ใจสคราญ  จารึกสมาน 
เรื่อง ทุนทางสังคมกับการจัดการมรดกทางภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านวัดโฆษา บ้านท่าช้าง ต าบลห้วย
ไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์น าเสนอใน
การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     45) อาจารย์จรรยาพัตร์  สุวรรณศักดิ์ 
เรื่อง การจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง 
จั ง ห วั ด เ พ ช ร บู ร ณ์  น า เ ส น อ ใ น ก า ร
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     46) อาจารย์กฤตยา   ปิตุจาตุรนต์ 
เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
วิชาการของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ เ พ ช ร บู ร ณ์  น า เ ส น อ ใ น ก า ร
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     47) อาจารย์สพลเชษฐ์  ประชุมชัย 
เรื่อง ประสิทธิภาพเรื่องสั้นภาษาอังกฤษจาก
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ์น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     48) อาจารย์อลิสณา  อนันตะอาต 
เรื่อง การพัฒนาแปรรูปผ้ามัดย้อมสีจากมะขาม
เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า  ของกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง อ าเภอวังโป่ง จังหวัด
เพชรบูรณ์น า เสนอในการประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 
22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 2,500 
บาท 
     49) อาจารย์สุภชัย  ตรีทศ 
เรื่อง หลักธรรมรัฐกับบทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์  น าเสนอในการประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 
22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 2,500 
บาท 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     50) อาจารย์ตรียากานต์  พรมค า 
เรื่ อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณี ศึกษา:*พ้ืนที่เพาะปลูก
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง ต าบลดงมูลเหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 2,500 บาท 
     51) อาจารย์จีรพรรณ  พรหมประเสริฐ 
เรื่อง พัฒนานวัตกรรมเครื่องสื่อสารแบบไร้สาย
เพ่ือส่งเสริมการค้าการส่งออกมะม่วงน้ าดอกไม้
สีทอง ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์  น าเสนอในการประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 
22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 2,500 
บาท 
     52) อาจารย์ศานิตย์  สุวรรณวงศ ์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการน าไฟฟ้าของเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัด
ของข้าวเหนียวลืมผัวภายใต้การฉายแสง
น าเสนอในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 วันที่ 26 สิงหาคม 
2559 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน 6,324 บาท 
     53) อาจารย์สุชิรา  นวลก าแหง 
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ น าเสนอใน
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง 
นวัตกรรมอาคาร วันที่  10 – 11 สิงหาคม 
2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี  แกรนด์ 
จังหวัดนครปฐม ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 
7,684 บาท 
     54) อาจารย์ภาราดา  ชัยนิคม 
เรื่อง บทบาทของกองทัพกับการพัฒนาความ
มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความ
มั่นคงร่วมสมัยน าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ล าปางวิจัย ครั้งที่ 2” วันที่ 16 
สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 4,114 บาท 
     55) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส าราญ  ท้าว
เงิน เรื่อง The Knowledge Management 
of the Language and Cultural Diversity 
of Phetchabun Province 
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International 
Conference วันที่  7 – 8 กรกฎาคม 2559    
ณ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่ น ได้ รับ เงิน
สนับสนุนจ านวน 40,000 บาท 
     56) อาจารย์จินตรัตน์  แสงศิริ 
เรื่อง The Study of the Possibility of 
Using Japanese for Golden Mango 
Exporting น าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ SIBR-RDINRRU 2016 Osaka 
International* Conference วั น ที่ * 7  – 8 
กรกฎาคม 2559 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศ
ญี่ปุ่นได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 40,000 บาท 
     57) รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร  ศรี
สุวรมาศเรื่อง The Effect of Acute Gamma 
Ray Irradiation through RbcL Gene in 
Thai Sweet Tamarindus indica L. 
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
International Conference on Biological, 
Chemical and Environmental Science 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
(CES2016) วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2559 
ณ Hotel Sunroute Plaza Shinjuku, 
Tokyo, Japan ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 
40,000 บาท 

  5 มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจน
ยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดีเด่น ดังนี้     
     1) โ ค ร งการ พัฒนาศั กยภาพนั กวิ จั ย 
กิจกรรม การเขียนบทความวิจัย เพ่ือการตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ครั้ งที่  3 
ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนบทความวิจัย เ พ่ือการตี พิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ และผลักดัน
ให้นักวิจัยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ (2.1-5-01) และมี
คณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมดังนี้  
     ( 1 )  คณะเทคโนโลยี การ เกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 19 คน 
     (2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 21 คน 
     (3) คณะครุศาสตร์ จ านวน 10 คน 
     (4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 14 คน 
     (5) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 11 คน 
     การประเมินผลส าเร็จของโครงการ นักวิจัย
ได้ผ่านการอบรม จ านวนทั้งสิ้น 75 คน มี
ผลงานตีพิมพ์จ านวน 5 บทความ หรือคิดเป็น
ร้ อยละ 5 .34  สามารถน าความรู้ ที่ ได้ ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือการน าเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (2.1-5-02) ดังนี้ 
     (1) อาจารย์ปิยพงศ์  บางใบ 
เรื่ อง  สืบสานภูมิปัญญาเครื่องมือประมง
พ้ืนบ้านลุ่มแม่น้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.1-5-01  รายงาน
สรุปผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย กิจกรรม 
การเขียนบทความวิจัย 
เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 3 
2.1-5-02  ผลส าเร็จของ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย กิจกรรม การ
เขียนบทความวิจัย เพ่ือ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 3 
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น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้ งที่  17 
“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
ยั่ ง ยื น ” วั น ที่  2 1  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 0                
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก 
     (2) อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์  เดือนหงาย 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ ส าหรับ
เด็กก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษา เขตอ าเภอเมือง 
จั งหวัด เพชรบูรณ์น า เสนอในการประชุม
วิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ  ครั้ งที่  1 “เทิดพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”วันที่ 17 – 
18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ   
ดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 
     (3) อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์  เดือนหงาย 
เรื่อง การศึกษาอัตราชุกภาวะพร่องเอนไซม์
กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนสในนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ น าเสนอในการประชุมวิชาการ
และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่
ความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน” วันที่  17 – 18 
สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็ม
เพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 
     (4) อาจารย์วิภาวดี  ผกามาศ 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่ม
อาชีพเพ่ือพร้อมรับการเปิด AEC: กรณีศึกษา
กลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร จังหวัดเพชรบูรณ์ 
น าเสนอในการประชุมวิชาการ “วิทยาการ
จัดการวิชาการ ครั้งที่ 7” วันที่ 30 สิงหาคม 
2560ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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     (5) อาจารย์นภาลัย  บุญทิม 
เรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพารา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ น าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม วันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
     3) มีการสร้างขวัญและก าลั งใจให้กับ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติของนักวิจัย (2.1-5-03) ในโครงการ
พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย กิจกรรม  เชิดชู
เกียรตินักวิจัย ประจ าปี  2559 จ านวน 2 
ประเภท ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
     (1 )  รางวั ล เชิ ดชู เกี ยรตินั กวิ จั ยดี เด่ น 
ประจ าปี 2559 ได้แก่ 
         - รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร  ศรี
สุวรมาศ  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         - อาจารย์ ดร. ณัฐตะวัน  ลิ้มประสงค์  
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     (2) รางวัลเชิดชู เกียรตินักวิจัยระดับดี 
ประจ าปี 2559 ได้แก ่
         - อาจารย์อาทิตย์  หู้เต็ม 
         - อาจารย์ณัฐรินทร์   ศิริรัตนนันท ์
         - อาจารย์กิติยวดี  สีดา 
และคณะทั้ ง  5 คณะมีการสร้ างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังนี้ 
  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มอบ
รางวัล Hero of Science and Technology 
2017 ให้กับ อาจารย์ ดร. ฉลาด  ยืนยาว ใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (2.1-5-04) 
  - คณะเทคโนโลยีการเกษตรมอบรางวัลเชิดชู
เกียรตินักวิจัย ดังนี้ 
     1. อาจารย์ ดร. นุชจรี  ทัดเศษ 
     2. อาจารย์ ดร. เอนกพงศ์   ธรรมาธิวัฒน์ 
     3. อาจารย์ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์ (2.1-5-
05) 

2.1-5-03  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง รางวัล
เชิดชูเกียรตินักวิจัย 
ประจ าปี 2559 
2.1-5-04 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2.1-5-05 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการเชิดชู
เกียรตินักวิจัย 
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  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบ
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับคณะประจ าปี พ.ศ. 
2560 ดังนี้ 
     1. อาจารย์ ดร. สุวัฒน์  อินทรประไพ 
     2. อาจารย์ฤทัยทิพย์  รัตนพันธ์(2.1-5-06) 
  - คณะครุศาสตร์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
นักวิจัยดีเด่น ดังนี้ 
    1. อาจารย์ ดร. ณัฐตะวัน  ลิ้มประสงค ์
    2. อาจารย์ ดร. กมลฉัตร  กล่อมอ่ิม 
    3. อาจารย์น้ าฝน  เบ้าทองค า(2.1-5-07) 

2.1-5-06 มติการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
5/2560 
2.1-5-07 เกียรติบัตรเชิด
ชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นของ
คณะครุศาสตร์ 
 

  6 มีระบบและกลไก
เพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการ
ตามระบบที่
ก าหนด 

    มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบู รณ์  โ ดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีระบบและกลไกเพ่ือ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  
ดังนี้  
  1. มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 
2554 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
รักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักศึกษา และ
คณะในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย 
หรือท าธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัย โดยเป็น
หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
(2.1-6-01) 
  2. มีระบบคุ้มครองของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (2.1-6-02) 
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพ่ือท าหน้าที่วางแนวทางขั้นตอน
การคุ้ มครองสิ ทธิ์ ข อง ง านวิ จั ยหรื อ ง าน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
(2.1-6-03) 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินตามระบบ
การคุ้ มครองสิ ทธิ์ ข อง ง านวิ จั ยหรื อ ง าน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 6 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. วางแนวทาง ขั้นตอนการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขั้นตอนการขอรับ
บริการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีขั้นตอน

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  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 1821/2558 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

87 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การขอรับบริการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือให้บริการแก่ผู้วิจัย ผู้ประดิษฐ์สร้างสรรค์
ผลงานที่ มี ความประสงค์ขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา (2.1-6-04)  
  2. จัดท าเอกสารเพ่ือขอรับการคุ้มครองสิทธิ์ 
ดังนี้ 
  - แบบฟอร์มขอรับบริการจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา ทสป.01 (2.1-6-05) 
  - แบบฟอร์มเปิดเผยการประดิษฐ์และแสดง
ความจ านงให้จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ทสป.02 (2.1-6-06) 
  - แบบฟอร์มหนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร(2.1-6-07) 
  3.  สนับสนุน ส่ ง เสริมการคุ้มครองสิทธิ์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการสนับสนุน 
ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ ดังนี้ 
  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2557 ในข้อ 13 เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือ
น าไปสู่การด าเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฯลฯ 
(2.1-6-08)  
  - ด า เนินการขอรับการยกเว้น เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมส าหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
(2.1-6-09) 
  - จัดเล่มคู่มือการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 
พ.ศ. 2558 (2.1-6-10) 
  - จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดเตรียมค า
ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ นักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 9-10 
มีนาคม มีนาคม 2560*ณ ห้องประชุม 160 ที่
นั่ง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์  นักวิจัย 

2.1-6-04  Flow chat 
ขั้นตอนการขอรับบริการ
ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1-6-05  แบบฟอร์ม
ขอรับบริการจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทสป.01 
2.1-6-06  แบบฟอร์ม
เปิดเผยการประดิษฐ์และ
แสดงความจ านงให้จด
ทะเบียนสิทธิบัตร/      
อนุสิทธิบัตร ทสป.02 
2.1-6-07  แบบฟอร์ม
หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
ขอรับสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร 
2.1-6-08  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พ.ศ. 2557 
2.1-6-09 หนังสือ ที่ พณ 
0702/560 เรื่อง การ
ขอรับการยกเว้นเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมส าหรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
2.1-6-10 เล่มคู่มือการขอ
จดทรัพย์สินทางปัญญา 
พ.ศ. 2558  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
นักศึกษา ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ (2.1-6-11) 
  4 .  ด า เนิ นการขอรั บการคุ้ มครองสิ ทธิ์  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการขอรับการ
คุ้มครองสิทธิ์ ตามขั้นตอนการขอรับบริการยื่น
จดทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้บริการแก่ผู้วิจัย 
ผู้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานที่มีความประสงค์
ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยประชุม
คณะกรรมการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เ พ่ือพิจารณาผลงานที่ ยื่ นขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2560  ผลงาน เรื่อง ชุดคัดขนาด
ละมุ ด แ บบ เ พล า หมุ น ว า งคู่  ข อ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง ขอจด
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร    
จากงานวิจัย ซึ่ งได้ด าเนินการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเลขที่ค าขอ 1703001170 
และอยู่ระหว่างการพิจารณาค าขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (2.1-
6-12) 
  5. รวบรวมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การคุ้มครองสิทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การคุ้มครองสิทธิ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ทั้งหมด*2 ประเภท*3 ผลงาน ได้แก่ 
  1.ประเภทอนุสิทธิบัตร    
  - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9250 แผ่นเกราะกัน
กระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง (2.1-6-13) 
  - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9799 ชุดตัดแป้งท าขนม
ผิ งลงถาด ของของ  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์        
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง (2.1-6-14) 
  2. ประเภทลิขสิทธิ์  ได้แก่  ตามค าขอแจ้ง
ข้ อมู ล ลิ ขสิ ท ธิ์ เ ล ขที่  3 53184  ป ระ เภท
ศิลปกรรม ชื่อผลงาน ลวดลายผ้าจากข้อมูล
ท้องถิ่นวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  ของ
อาจารย์ ฤทัยทิพย์  รัตน์พันธ์ (2.1-6-15) 

2.1-6-11 บันทึกข้อความ 
เลขที่ส่ง 53/60 เรื่อง ขอ
อนุมัติและด าเนินโครงการ
อบรมหลักสูตรการ
จัดเตรียมค าขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร/การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
2.1-6-12 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา ครั้งที่ 1/2560 
2.1-6-13 เลขที่อนุ
สิทธิบัตร 9250 แผ่น
เกราะกันกระสุนจากวัสดุ
คาร์บอนไฟเบอร์ ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
2.1-6-14  เลขที่อนุ
สิทธิบัตร 9799 ชุดตัดแป้ง
ท าขนมผิงลงถาด ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
2.1-6-15 ประเภทลิขสิทธิ์  
ได้แก่  ตามค าขอแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ 
353184 ประเภท
ศิลปกรรม  ชื่อผลงาน 
ลวดลายผ้าจากข้อมูล
ท้องถิ่นวัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์ ของอาจารย์ 
ฤทัยทิพย์ รัตน์พันธ์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  6. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง 
ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://research.pcru.ac.th (2.1-6-16) 

2.1-6-16 ผลงานที่ได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์
http://research.pcru.ac
.th 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

2.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 
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 2559  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 
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่ม
วิทยาศาสตร)์ 

4,938,000 - 4,938,000 54.5 90,605 5 

 

เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(กลุ่มมนุษยศาสตร์สาขาวชิาการ
อาชีพและเทคโนโลย)ี 

30,000 - 30,000 5 6,000 1.2 

2 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี

3,824,100 - 3,824,100 58.5 65,369.23 5 

3 ครุศาสตร ์ 2,117,900 - 2,117,900 45.5 46,547.25 5 

4 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 2,776,700 - 2,776,700 81.50 34,069.94 5 

5 วิทยาการจัดการ 2,607,500 - 2,607,500 56.5 46,150.44 5 

คะแนนที่ได ้ 4.37 

 

 
ผลรวมของผลการประเมนิเง ินสน ับสน ุนงานวิจยัของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  

จ านวนคณะและหนว่ยงานวิจยัทั้งหมดของสถาบัน  
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คะแนนที่ได้ =  
 
คะแนนที่ได้ =    4.37 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร/หลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  

2.2-1-01 ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 
โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

2.2-1-02 ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 
โครงการวิจัยเพื่อวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

2.2-1-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยสนับสนุน
นักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.2-1-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยสถาบัน 
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.2-1-05 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
2.2-1-06 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
2.2-1-07 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยทุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2.2-1-08 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยทุนวิจัยสนับสนุนวิจัยสถาบัน 
2.2-1-09 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย 

ประเภทวิจัยการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.2-1-10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภท
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.2-1-11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.2-1-12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะ
วิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(3.1+5+5+5+5) = 23.1 
        5              5 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
2.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
2.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
4.37 คะแนน 4.37 คะแนน บรรลุ 
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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 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 190 เรื่อง  สรุปได้ดังนี้ 

 
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 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

0 40 2 3 2 3 50 15.20 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

0 38 2 0 3 0 43 10.80 

3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

0 32 2 9 3 0 46 15.00 

4 คณะครุศาสตร์ 0 13 2 5 1 0 21 7.20 
5 คณะวิทยาการจัดการ 0 22 0 2 0 0 24 5.60 

มหาวิทยาลัย 0 145 8 19 9 3 184 53.80 
 

 
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 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

15.20 0.00 15.20 61.5 24.72 4.12 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

10.80 0.00 10.80 60.5 17.85 2.98 

3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

15.00 0.00 15.00 81.5 18.40 4.60 

4 คณะครุศาสตร์ 7.20 0.00 7.20 45.5 15.82 3.96 
5 คณะวิทยาการจัดการ 5.60 0.00 5.60 57.5 9.74 2.43 

มหาวิทยาลัย 53.80 0.00 53.80 306.5 86.53 18.09 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.62 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (15.20*100)/61.5 = (24.72*5)/30 = 4.12 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   (10.80*100)/60.5 = (17.85*5)/30 = 2.98 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (15.00*100)/81.5 = (18.40*5)/20 = 4.60 
คณะครุศาสตร์    (7.20*100)/45.5 = (15.82*5)/20 = 3.96 
คณะวิทยาการจัดการ   (5.60*100)/57.5 = (9.74*5)/20 = 2.43 
 

คะแนนที่ได้ = 
 4.12+2.98+4.60+3.96+2.43 

= 
18.09 

= 3.62 
 5 5 

 
เอกสาร/หลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-0-01 แบบสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

2.3 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละ 15 ร้อยละ 18.91 3.78 บรรลุ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

ร้อยละ 15 18.09 3.62 บรรลุ 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบ
เอกสาร 

ค่า
น้ าหนัก 

2.3-0-02 การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรยีนการสอน
ด้วย m-Learning กรณีศึกษา รายวิชา 
การเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น 

พณณา  ตั้งวรรณวิทย ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับ
บัณฑิตศึกษา "อาเซียน : โอกาสและความท้า
ทายของบัณฑิตไทย" 
วันท่ี 20 มกราคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

Proceedings 0.20 

2.3-0-03 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งบนสงัคม
ออนไลน์ รายวิชา การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น 

พณณา  ตั้งวรรณวิทย ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับ
บัณฑิตศึกษา "อาเซียน : โอกาสและความท้า
ทายของบัณฑิตไทย" 
วันท่ี 20 มกราคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

Proceedings 0.20 

2.3-0-04 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาท่ีเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยระบบพี่
เลี้ยงวิชากระบวนการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ 

อาดุลย ์ จงรักษ์ 
อภิวัฒน ์ ค าภีระ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 1 มีนาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 

Proceedings 0.20 

2.3-0-05 การเปลีย่นแปลงการน าไฟฟ้าของเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสยี้อมไวแสงภายใต้การ
ฉายแสง 

ศานิตย ์ สุวรรณวงศ ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 8 วันท่ี 31 มีนาคม - 1 
เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

Proceedings 0.20 

2.3-0-06 การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชนจ์ากการ
ผลิตมะม่วงน้ าดอกไมส้ีทองของชุมชนดง
มูลเหล็กอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
หมายเหต ุซ้ ากับ นรัตว ์ รัตนวัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรฯ 

สุวิทย ์ วรรณศร ี  
นรัตว ์ รัตนวัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
รังสิต ประจ าปี 2559 
วันท่ี 29 เมษายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบ
เอกสาร 

ค่า
น้ าหนัก 

2.3-0-07 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพตอ่ดัชนีช้ี
วัดภาวะอ้วนในนักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ์

เพชรธยา  แป้นวงษา การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครัง้ที่ 1) "การ
พัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 
ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี

Proceedings 0.20 

2.3-0-08 ผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณสารหอม (2-
acetyl-1-pyrroline) และปรมิาณกรด
แกมมาอะมโินบิวทิริก (กาบา) ในข้าวไร่
พญาลืมแกง 

เสาวภา  ชูมณ ี การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

Proceedings 0.20 

2.3-0-09 แอนดรอยด์แอปพลเิคชันจัดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวสถานท่ีส าคัญในจังหวัด
เพชรบูรณ ์
หมายเหต ุซ้ ากับ ศรัญญา ตรีทศ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

ยุภา  ค าตะพล การประชุมวิชาการระดับชาต ิ"นเรศวรวิจัย" 
ครั้งท่ี 12 
วันท่ี 21 - 22 กรกฎาคม 2559 
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลยันเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

Proceedings 0.20 

2.3-0-10 ฤทธิ์การต้านเช้ือแบคทีเรยีของสารสกัดลูปิ
นิฟอลินจากล าต้นชะเอมเหนือ ตอ่เช้ือ 
Bacillus Cereus 

กมล  อยู่สุข การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-11 การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัย

สุภาพร  วิสุงเร การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบ
เอกสาร 

ค่า
น้ าหนัก 

ราชภัฏเพชรบรูณ ์ วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-12 ผลการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ TQF ของนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

เขมปริต  ขุนราชเสนา การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-13 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิวิชาการ
วิเคราะหเ์ชิงคณิตศาสตร์เรื่องลิมติของ
ล าดับ 

อาดุลย ์ จงรักษ์   
อภิวัฒน ์ ค าภีระ 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-14 การใช้ชุด กฎ กติกา เงื่อนไขในการเช็ค
เวลาเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเข้า
เรียนของนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนในรายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวติ 

เจษฎาพร  ปาค าวัง การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-15 การประมาณค่าความแปรปรวนของตัว
ประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ในกรณีที่
ข้อมูลไมต่อบสนอง  
เมื่อสัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก 

ชูเกียรต ิ โพนแก้ว   
หยาดพิรณุ  ศุภรากรสกุล 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  

Proceedings 0.20 
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ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์
2.3-0-16 การพัฒนาผลการเรียนรูต้ามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ด้วยระบบการเรียนรูร้่วมกันทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

เดือนฉาย  ไชยบุตร  ณัฐิยา  ตันตรา
นนท์ 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-17 การหาปรมิาณองค์ประกอบทางเคมี และ
แร่ธาตุที่ส าคัญในข้าวพ้ืนเมืองเพชรบูรณ์ 6 
พันธุ ์

ศศิธร  แท่นทอง การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-18 การพัฒนากระดาษใยไหมจากเศษไหม ปิยรัตน ์ มูลศร ี การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-19 การพัฒนากระบวนการปรับปรุงคณุภาพ
กลีเซอรีนที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบ
โอดีเซล 

ปิยรัตน ์ มูลศร ี การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 
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2.3-0-20 การเตรียมเอทานอลจากซังข้าวโพดโดย
การใช้ถ่านกัมมันต์เป็นตัวเร่งปฏิกริิยา
ส าหรับใช้ประโยชน์ 
ในน้ ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล ์

ปิยรัตน ์ มูลศร ี  
เสาวภา  ชูมณ ี

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-21 การพัฒนาบทเรียน e-learning เรื่อง การ
สร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML5 แบบ
ผสมผสานตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรยีนบ้านสะแกงาม จังหวัด
เพชรบูรณ ์

พณณา  ตั้งวรรณวิทย ์ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-22 การสังเคราะหร์ูปแบบการพัฒนาบทเรียน
ผ่านเครือข่ายที่ใช้การเรียนรู้แบบรว่มมือ
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเ้ป็น
กลุ่ม (Group Investigation) ที่มีผลต่อ
ทักษะการจัดการความรู้ของนักเรยีน 

พณณา  ตั้งวรรณวิทย ์ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-23 การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อเสรมิแรงการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

พณณา  ตั้งวรรณวิทย ์ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-24 การสังเคราะหร์ูปแบบการเรียนการสอน
ด้วย 4MAT โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่าย

พณณา  ตั้งวรรณวิทย ์ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั

Proceedings 0.20 
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รายวิชาการเขยีนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-25 การสังเคราะหร์ูปแบบการจัดการเรียนรู้
ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา (Constructionism) โดยใช้
บทเรียนผา่นเครือข่าย วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

พณณา  ตั้งวรรณวิทย ์ การประชมุสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-26 การสังเคราะหร์ูปแบบการพัฒนาบทเรียน
บนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II 
วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

พณณา  ตั้งวรรณวิทย ์ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-27 การสังเคราะหร์ูปแบบการพัฒนาบทเรียน
บนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 
วิชากราฟิกเบื้องต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

พณณา  ตั้งวรรณวิทย ์ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-28 การสังเคราะหร์ูปแบบชุดฝึกทักษะการ
เขียนโปรแกรมภาษาซีผ่านเว็บ ด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 

พณณา  ตั้งวรรณวิทย ์ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม

Proceedings 0.20 
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ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-29 การสังเคราะหร์ูปแบบชุดกิจกรรมการสอน
โดยใช้สื่อประกอบการเขยีนโปรแกรมด้วย
การสอนแบบ 
สะเต็มศึกษา รายวิชา การเขียนโปรแกรม
ภาษาซี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

พณณา  ตั้งวรรณวิทย ์ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-30 การสังเคราะหร์ูปแบบการเรียนการสอน
ด้วยห้องเรียนกลับด้านโดยใช้บทเรียน
ส าเรจ็รูปรายวิชา 
การออกแบบบรรจภุัณฑ์ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 

พณณา  ตั้งวรรณวิทย ์ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-31 การพัฒนาศักยภาพการผลิตเชื่อมโยง
การตลาดสินค้า "ข้าวไรล่ืมผัว" ในระบบ
เกษตรอินทรีย ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิ
จังหวัดเพชรบูรณ ์

วิไลพร  ปองเพียร การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-32 เปรียบเทยีบประสิทธิภาพของสมนุไพร
ท้องถิ่น และเชื้อราไตรโคเดอรม์าต่อการ
ยับยั้งเช้ือ Colletotrichum 
gloeosporioides ในมะม่วงน้ าดอกไม ้

ธนาวรรณ  สุขเกษม การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งท่ี 
1 "ท้องถิ่นภิวัฒน"์ วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

Proceedings 0.20 
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เอกสาร 

ค่า
น้ าหนัก 

2.3-0-33 การศึกษาพลาสตไิซเซอร์ต่อการขึน้รูป
แผ่นฟิล์มบริโภคได้จากเปลือกข้าวโพด 

ธนาวรรณ  สุขเกษม การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งท่ี 
1 "ท้องถิ่นภิวัฒน"์ วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

Proceedings 0.20 

2.3-0-34 การเปลีย่นแปลงการน าไฟฟ้าของเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสยี้อมไวแสงโดยใช้สาร
สกัดของข้าวเหนียวลมืผัวภายใต้การฉาย
แสง 

ศานิตย ์ สุวรรณวงศ ์ การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 
4 พ.ศ. 2559 
วันท่ี 26 สิงหาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Proceedings 0.20 

2.3-0-35 การศึกษาผลของครีมมะกรดูต่อการแก้ไข
ปัญหากลิ่นเท้า 

มงคล  นราศร ี
นฤมล  จันทร์มา 

การประชุมวิชาการระดับชาติแพทย์แผนไทยภูมิ
ปัญญาของแผ่นดิน วันท่ี 29 - 30 สิงหาคม 
2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก 

Proceedings 0.20 

2.3-0-36 การทดสอบการเพาะเชื้อเห็ดเอคไมคอร์ไร
ซาสกุล Russula บนอาหารเลี้ยงเช้ือ PDB 
และ MEB ในห้องปฏิบัติการ 

พวงผกา  แก้วกรม การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ 2559 "การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้าง
สังคมฐานความรู"้ 
วันท่ี 31 สิงหคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

Proceedings 0.20 

2.3-0-37 การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาตติามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อัคกะบัทคาน  ปาทาน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
"ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 4”  
วันท่ี 22 - 24 พฤศจิกายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-38 การพัฒนาแบบจ าลองแก้ปัญหา
โภชนาการชุมชน โดยใช้เทคนิคเชิง
วิเคราะห์แบบล าดับชั้น 

ดวงจันทร์  สีหาราช การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
"ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 4" 
วันท่ี 22 - 24 พฤศจิกายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย ์

Proceedings 0.20 
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เอกสาร 

ค่า
น้ าหนัก 

2.3-0-39 การวิจัยแบบมสี่วนร่วมเพื่อลดการใช้
สารเคมีปราบวัชพืชโดยใช้สารที่เปน็มิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัด
เพชรบูรณ ์

ศศิธร  แท่นทอง การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่41 และนานาชาติ 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 8 - 9 ธันวาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

Proceedings 0.20 

2.3-0-40 การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพ่ิมคุณภาพ
ผลผลติมะม่วงน้ าดอกไม้ในพื้นที่ต าบลดง
มูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

กาญจน ์ คุ้มทรัพย ์ การประชุมวิชาการ "เครือข่ายวิจยั
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ" ครั้งท่ี 11  
วันท่ี 19 - 20 ธันวาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัด
นครราชสมีา 

Proceedings 0.20 

2.3-0-41 ปริมาณธาตุอาหารและคุณค่าทาง
โภชนาการในผลมะม่วงน้ าดอกไมส้ีทองใน
เขตเพาะปลูกต าบลดงมลูเหล็ก อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

รุจิรา  คุ้มทรัพย ์ การประชุมวิชาการ "เครือข่ายวิจยั
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ" ครั้งท่ี 11  
วันท่ี 19 - 20 ธันวาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัด
นครราชสมีา 

Proceedings 0.20 

2.3-0-42 Electricity Production from Organic 
Wastes Fermentation by Microbial 
Fuel Cell Process 

ปิยรัตน ์ มูลศร ี
วิไลพร  ปองเพยีร 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
URUICST2016 URU International 
Conference on Science and Technology 
2016 วันท่ี 1 - 2 สิงหาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

Proceedings 0.40 

2.3-0-43 The Effect of Acute Gamma Ray 
Irradiation through RBCL Gene in 
Thai Sweet Tamarindus indica L. 
หมายเหต ุซ้ ากับ เบญจพร  ศรีสุวรมาศ 
สาขาวิทยาศาสตรศ์ึกษา (ป.โท) คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

เบญจพร  ศรีสุวรมาศ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
International Conference on Biological, 
Chemical and Environmental Science 
(CES2016) วันท่ี 14 – 15 สงิหาคม 2559 
ณ Hotel Sunroute Plaza Shinjuku, Tokyo, 
Japan 

Proceedings 0.40 
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ค่า
น้ าหนัก 

2.3-0-44 การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมอีนินท
รีย ์1 เรื่อง โครงสร้างโมเลกลุและ
การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาเคม ี

วิไลพร  ปองเพียร วารสารรัชต์ภาคย ์สถาบันรัชต์ภาคย์  
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 20 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-45 ความหลากหลายพันธ์ุข้าวพื้นเมืองและ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าว
พื้นเมืองเพชรบูรณ ์

ศศิธร  แท่นทอง วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร 
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-46 การประมาณค่าความแปรปรวนของตัว
ประมาณค่าผลรวมประชากรในการส ารวจ
ตัวอย่าง เมื่อมีข้อมูลสูญหาย 

ชูเกียรต ิ โพนแก้ว วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
ปีท่ี 11 ฉบับพิเศษที่ 2 สิงหาคม - พฤศจิกายน 
2559 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

Journal 0.60 

2.3-0-47 การพัฒนากระบวนการเตรียมผงไฟโบรอิน
ไฮโดรไลเสทจากผงไฟโบรอินชนิดไม่
ละลายน้ าเพ่ือใช้ในผลติภณัฑ์เครื่องส าอาง 

ปิยรัตน ์ มูลศร ี วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

Journal 0.80 

2.3-0-48 การประมาณค่าความแปรปรวนของตัว
ประมาณค่าเฉลี่ยประชากร เมื่อมขี้อมูล
สูญหายและสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะ
เป็นในการเลือกไมเ่ท่ากัน 

ชูเกียรต ิ โพนแก้ว วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
ปีท่ี 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

Journal 0.80 

2.3-0-49 UV Irradiation Effect on the Surface 
KTao3 Crystals 

ศานิตย ์ สุวรรณวงศ ์
อาทิตย์  หู้เต็ม 
สุพจน์  เกิดม ี
ปิยรัตน ์ มูลศร ี

วารสาร Applied Mechanics and Materials 
Vol.855 PP.121-125 ISSN : 1662-7482 
Online : 25 ตุลาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล Scorpus Q4 

Journal 1.00 

2.3-0-50 Excited-State Energy Eigenvalue 
Evaluation of the Quantum 
Mechanical Potential V(x) via 

ศานิตย ์ สุวรรณวงศ ์
อาทิตย์  หู้เต็ม 

วารสาร Applied Mechanics and Materials 
Vol.855 PP.184-187 ISSN : 1662-7482 
Online : 25 ตุลาคม 2559 

Journal 1.00 
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ค่า
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Numerical Shooting Method อยู่ในฐานข้อมูล Scorpus Q4 
2.3-0-51 The analytical description of 

projectile motion of cricket ball in a 
linear resisting meduim the storm 
force 

สุพจน์  เกิดม ี
ปิยรัตน ์ มูลศร ี
อาทิตย์  หู้เต็ม 

วารสาร Applied Mechanics and Materials 
Vol.855 PP.188-191 ISSN : 1662-7482 
Online : 25 ตุลาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล Scorpus Q4 

Journal 1.00 

 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-52 ผลของยีสต ์Saccharomyces 

cerevisiae ต่อการเจรญิเติบโตของปลา
หมอ 

ธนภัทร  วรปัสส ุ
ณัฐรินทร ์ ศิริรัตนนันท์ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิพะเยาวิจัย 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 28 - 29 มกราคม 2559 
ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 

Proceedings 0.20 

2.3-0-53 การสืบสานพลังงานทดแทนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ : การพัฒนา
ระบบรดน้ าอัตโนมัติจากเซลล์แสงอาทิตย์
เพื่อรดน้ าต้นมะม่วงน้ าดอกไมส้ีทอง ต าบล
ดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

เสรมิศักดิ ์ ทิพย์วงศ์ 
สุชาต ิ เขียวนอก 
ศิริวรรณ  พลเศษ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 1 มีนาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

Proceedings 0.20 

2.3-0-54 การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

ปัญญา  เทียนนาวา 
ธนภัทร  มะณีแสง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 1 มีนาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

Proceedings 0.20 

2.3-0-55 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากแกลบผสม
ฟองน้ ายางธรรมชาติเพื่อการขนสง่มะม่วง
น้ าดอกไม ้

สุวิมล  เทียกทุม การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสติ ประจ าปี 2559 
วันท่ี 29 เมษายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-56 การศึกษาและสร้างเครื่องมือต้นแบบการ

ตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานแบบไร้
สายส าหรับโครงข่ายเฝ้าติดตามคณุภาพ
ก าลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนรุักษ์
พลังงานอัจฉริยะ 

นฤมล  วันน้อย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี 9 
วันท่ี 11 - 13 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมแกรนดจ์อมเทียนพาเลซ รี
สอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุร ี

Proceedings 0.20 

2.3-0-57 วิธีลดล าดับโครงสรา้งวงจรทอนระดับ
แรงดันโหมดควบคุมกระแสเฉลี่ยดว้ย
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

ณัฐพล  ภู่ระหงษ์ การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งท่ี 8 
วันท่ี 25 - 27 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนดส์ปา 
หาดป่าตอง จังหวัดภเูก็ต 

Proceedings 0.20 

2.3-0-58 วงจรควอเดรเจอร์ออสซลิเลเตอร์โหมด
กระแสโดยใช้ CDCTAs ที่สามารถควบคุม
แอมปลิจูดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนกิส ์

ยศวรรธน ์ จันทนา การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งท่ี 8 
วันท่ี 25 - 27 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนดส์ปา 
หาดป่าตอง จังหวัดภเูก็ต 

Proceedings 0.20 

2.3-0-59 วงจรกรองถี่โหมดกระแสแบบหลายหน้าที่
โดยใช้ VDTAs 

วรชัย  ศรีสมดุค า การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งท่ี 8 
วันท่ี 25 - 27 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนดส์ปา 
หาดป่าตอง จังหวัดภเูก็ต 

Proceedings 0.20 

2.3-0-60 การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัด
เส้นทางการท่องเที่ยวในอ าเภอเขาค้อ 

ธนภัทร  มะณีแสง การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
ราชมงคล ครั้งที่ 8 
วันท่ี 25 - 27 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนดส์ปา 
หาดป่าตอง จังหวัดภเูก็ต 

2.3-0-61 การพัฒนาวัสดไุมไ้ผเ่พื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ ์

ขุนแผน  ตุ้มทองค า 
น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 
นภาพร  ตุ้มทองค า 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี 2559 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

Proceedings 0.20 

2.3-0-62 ผลการเสริมแคลเซยีมบิวทีเรทในอาหาร
ต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรหยา่นม 

จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
"วิทยาศาสตร์วจิัย" ครั้งท่ี 8 
วันท่ี 30 - 31 พฤษภาคม 2559 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 

Proceedings 0.20 

2.3-0-63 ประสิทธิภาพปุ๋ยมลูไส้เดือนต่อการผลิต
พริกจินดาในโรงเรือนปลูกพืชทดลอง 

นุชจรี  ทัดเศษ การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
"วิทยาศาสตร์วจิัย" ครั้งที ่8 
วันท่ี 30 - 31 พฤษภาคม 2559 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 

Proceedings 0.20 

2.3-0-64 การพัฒนาสารไทเทเนยีมไดออกไซด์
เคลือบบนวัสดุกันกระแทกเพ่ือยืดอายุการ
เก็บรักษามะม่วงน้ าดอกไม้หลังการเก็บ
เกี่ยว 

บุษบากร  คงเรือง การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ
ภูม ิครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 มิถุนายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภมูิ พระนครศรีอยุธยา ศูนย์
หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Proceedings 0.20 

2.3-0-65 การพัฒนาโปรแกรมจ าลองการจดัตาราง
การท างานของหน่วยประมวลผลกลาง 

พิมพ์พรรณ  ทิพยแสง 
ศานต ์ พานิชสิต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ
ภูม ิครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 มิถุนายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
สุวรรณภมูิ พระนครศรีอยุธยา ศูนย์
หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.3-0-66 การศึกษาแนวทางการจัดการและน า
ระบบสารสนเทศมาใช้กับศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

ศานต ์ พานิชสิต ิ
พิมพ์พรรณ  ทิพยแสง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ
ภูม ิครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 มิถุนายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภมูิ พระนครศรีอยุธยา ศูนย์
หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Proceedings 0.20 

2.3-0-67 การวิเคราะห์ทางอุทกศาสตร์ของโรงไฟฟ้า
พลังน้ าท้ายอ่างเก็บน้ าห้วยป่าเลา อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

เอนกพงศ ์ ธรรมาธิวัฒน ์ การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 21 
วันท่ี 28 - 30 มิถุนายน 2559 
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

Proceedings 0.20 

2.3-0-68 การพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบ
แนวนอน 

ธรรมณ์ชาต ิ วันแต่ง การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุต
สาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2559 
วันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Proceedings 0.20 

2.3-0-69 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของใบยา
ส าหรับสร้างแบบงานต้นแบบในการฉีก
ก้าน 

ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ ์  
เอราวัณ  ชาญพหล 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-70 การพัฒนาชุดกระทุ้งถ่านส าหรับเตาแก๊สซิ
ไฟเออร ์

หทัยนุช  จันทร์ชัยภูม ิ  
ปัญญา  เทียนนาวา   

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวจิัยระดับชาต ิเครือข่าย

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
ธรรมณ์ชาต ิ วันแต่ง บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั

ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-71 การพัฒนาโปรแกรมการประมาณงานวัสดุ
ก่อสร้างงานอาคาร 

ณัฐพล  ภู่ระหงษ์   
สุธิรา  เบญจานุกรม   
สุชิรา  นวลก าแหง 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-72 ศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณเ์พื่อเป็นต้นแบบสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ ์

สุชิรา  นวลก าแหง   
พิศุทธิ ์ บัวเปรม 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-73 แนวทางการออกแบบก่อสร้างการระบาย
น้ า สวนมะม่วงน้ าดอกไมส้ีทอง เพื่อเพ่ิม
ผลผลตินอกฤดูกาล  
สู่ชุมชนต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

เดชา  ด้วงมาก   
สุธิรา  เบญจานุกรม 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-74 ชุดตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สาย
เพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่าย 

สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-75 รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวคุณภาพด้วยระบบสารสนเทศ 

ยศวรรธน ์ จันทนา   
กฤษฏิ์พนธ ์ พรรณรตันชัย   
เทพ  เพียมะลัง 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  วันท่ี 22 กรกฎาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-76 การออกแบบวงจรซีเควนเชียนลอจิกด้วย
วิธีขั้นตอนเชิงวิวัฒนาการ 

สนธยา  วันชัย การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3   
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

111 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-77 ระบบส่องสว่างหลอดแอลอีดีในอาคาร

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

นิสิต  องอาจ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-78 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว สังกัด
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

พิศุทธิ ์ บัวเปรม   
สุชิรา  นวลก าแหง 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-79 สืบสานภูมิปญัญาผู้สูงอายุท่ีถูกลมื : บ้าน
นาง่ัว จังหวัดเพชรบูรณ ์

สุภาพร  บางใบ การประชมุสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-80 การพัฒนาเครื่องแยกเมลด็ออกจากเนื้อ
มะขามหวาน 

วิทยา  หนูช่างสิงห์   
ธนภัทร  มะณีแสง 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-81 การพัฒนาผลิตภณัฑ์กัมมี่เยลลีม่ะม่วง
น้ าปลาหวาน 

ชนิรัตน ์ ผึ่งบรรหาร การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-82 ศึกษาผลของวัสดุปลูกจากปุย๋หมักจาก
เปลือกฝักมะขามต่อคุณภาพของดนิพร้อม
ปลูก 

ศิวดล  แจ่มจ ารัส การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-83 ปริมาณปุ๋ยมลูไส้เดือนท่ีเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาใน
สภาพโรงเรือน 

นุชจรี  ทัดเศษ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-84 การเสริมโปรตีนเซรซิินในอาหารปลานิล
ต่อระบบภูมิคุ้มกัน 

พรทิศา  ทองสนิทกาญจน์   
ณัฐรินทร ์ ศิริรัตนนันท์   
ธนภัทร  วรปัสส ุ

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-85 การจัดการศัตรูมะขามหวานโดยการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

พิพัฒน์  ชนาเทพาพร การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-86 การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ ์

สุชิรา  นวลก าแหง   
พิศุทธิ ์ บัวเปรม 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 
วันท่ี 10 - 11 สิงหาคม 2559 
ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์  
จังหวัดนครปฐม 

Proceedings 0.20 

2.3-0-87 วงจรกรองหยุดแถบขนาดเล็กส าหรับ
โครงข่ายสื่อสารไรส้าย 

วรชัย  ศรีสมดุค า การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 
เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนา

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
อย่างยั่งยืน 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 

2.3-0-88 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภณัฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมผลติภณัฑส์ินค้า OTOP 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จากภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ขุนแผน  ตุ้มทองค า 
น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 
นภาพร  ตุ้มทองค า 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ครั้งที่ 3 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

Proceedings 0.20 

2.3-0-89 พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบ
ก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ ์

เดชา  ด้วงมาก 
สุธิรา  เบญจานุกรม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ครั้งที่ 3 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

Proceedings 0.20 

2.3-0-90 An Optimum Technique for 
Renewable Power Generations 
Integration to Power System using 
Repeated Power Flow Technique 
Considering Voltage Stability Limit 

นฤมล  วันน้อย 2016 International Electrical 
Engineering Congress, iEECON2016 
วันท่ี 2 - 4 มีนาคม 2559 
ณ Chiang Mai, Thailand 

Procedia 
Computer 
Science 

0.40 

2.3-0-91 A Proper Location FACTS Device 
Placement and Primary Generation 
Response Definition for Multi-Lines 
Buses Security Enhancement Under 
Contingency Analysis 

นฤมล  วันน้อย The International Conference 
Electrical Engineering, ICEE 
July 2016 

Proceedings 0.40 

2.3-0-92 Isolation and Mycelial Growth of 
Mushrooms on Different Yam-based 
Culture Media 

นุชจรี  ทัดเศษ Journal of Applied Biology and 
Biotechnology 
Vol.4(05) pp.003-036 
กันยายน - ตุลาคม 2559 
 

Journal 0.80 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-93 The suitable stocking density to 

growth of macroalgae Spirogyra 
spp. and its ability of ammonia 
nitrogen removal 

ณัฐรินทร ์ ศิริรัตนนันท์ Journal of Agricultural Technology 
2016 
Vol.12(3) pp.533-543 ISSN : 1686-
9141 

Journal 0.80 

2.3-0-94 Hydrology and Water Studies of 
Hydroelectric power plsnts of Huai 
Pa Law Reservoir, Muang District, 
Phetchabun Province 

เอนกพงศ ์ ธรรมาธิวัฒน ์ International Transaction Journal of 
Engineering, Management, & 
Applied Sciences & Technologies 

Journal 0.80 

 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-95 การแปรรปูข้าวไรซ์เบอรีเ่พื่อพัฒนาธุรกิจ

ท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ต าบลดงมูลเหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ ์

กิติยวด ี สีดา การประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ
เครือข่ายนสิิตนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนา
ชุมชนและสังคม สัมพันธ์  
ครั้งท่ี 15 
วันท่ี 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Proceedings 0.20 

2.3-0-96 การจัดการความรู้ความหลากหลายทาง
ภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัด
เพชรบูรณ ์กรณีศึกษา การจัดการความรู้
ภาและวัฒนธรรมไทหลม่ 

ส าราญ  ท้าวเงิน การประชุมวิชาการระดับชาต ิ"มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์ครั้งท่ี 1" 
วันท่ี 4 มีนาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

Proceedings 0.20 

2.3-0-97 การเตรียมความพร้อมด้านการจดั
การศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์สู่ประชาคมอาเซยีน 

อภินันท์  ทะสุนทร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 และ
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 28 มีนาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 
 

Proceedings 0.20 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

116 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-98 ขันติธรรมกับความท้าทายในการสร้าง

ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

พิสิษฐิกุล  แก้วงาม   
พัชยา  เลือดชัยพฤกษ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 และ
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 28 มีนาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 

Proceedings 0.20 

2.3-0-99 ประสิทธิภาพเรื่องสั้นภาษาอังกฤษจาก
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ ์

สพลเชษฐ์  ประชุมชัย การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-100 กลยุทธ์การพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรที่
ปลูกมะม่วงพันธ์น้ าดอกไม้ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมลูเหล็ก อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

ศรีเสด็จ  กองแกน การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-101 ทุนทางสังคมกับการจัดการมรดกทางภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑ์ภมูิปัญญาพื้นบ้านวัดโฆษา 
บ้านท่าช้าง ต าบลห้วยไร ่อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

ใจสคราญ  จารึกสมาน การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-102 การศึกษาความต้องการใช้ข้อความและ

สื่อภาษาอังกฤษเพื่อประชาสมัพันธ์การ
ส่งออกมะม่วงน้ าดอกไม้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมลูเหล็ก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

ชุติมา  อ่ าทอง การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-103 สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติของบรรณารักษใ์น
ห้องสมุดโรงเรียน 

อาภาภรณ ์ วรรณา การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-104 การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์เพื่อ
พัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน: 
กรณีศึกษาในเขตชุมชนต าบลดงมลูเหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ ์

วันวิสาข ์ หมื่นจง การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-105 ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผู้บริโภค 
กรณีศึกษา ความปลอดภัยของผู้บริโภค
ในการเลือกซื้อสินค้า 
ทางอินเตอเน็ต 

มนัสนันท์  ปิ่นพิทักษ ์  การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-106 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บรกิาร
วิชาการ ของสาขาวิชานิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์ 

เครือวัลย ์ อินทรสุข   
กฤตยา  ปิตุจาตรุนต ์

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-107 พัฒนานวัตกรรมเครื่องสื่อสารแบบไร้
สายเพื่อส่งเสรมิการคา้การส่งออกมะม่วง
น้ าดอกไมส้ีทอง  
ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์
หมายเหต ุซ้ ากบั ศิริวรรณ  พลเศษ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

จีรพรรณ  พรหมประเสริฐ   
ศิริวรรณ  พลเศษ   
สุชาต ิ เขียวนอก 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-108 กลวิธีการใช้ภาษาที่พบในวัจนกรรม
คุกคามหน้าอาจารยผ์ู้สอน ว่าด้วยการ
รักษาหน้าตนเองของนักศึกษา 

รัชนีวรรณ  ประยงค์กุล การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-109 การจัดการองค์การบรหิารส่วนต าบลตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลสะ
เดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

จรรยาพตัร ์ สุวรรณศักดิ ์
ณัถฑ ์ เขียวงาม 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-110 การศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลง่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา: พื้นท่ี
เพาะปลูกมะม่วงน้ าดอกไมส้ีทอง ต าบล
ดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์ 

ตรียากานต ์ พรมค า   
ธีรภัทร  กิจจารักษ ์  
กฤชสร  เข็มเหล็ก 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-111 การพัฒนาแปรรูปผ้ามดัย้อมสีจาก
มะขามเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทกระเป๋า 
ของกลุ่มผลติภณัฑ์กระเป๋าหนัง อ าเภอ
วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ ์

อลิสณา  อนันตะอาด การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-112 หลักธรรมารัฐกับบทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าเลาอ าเภอเมอืง 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

สุภชัย  ตรีทศ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-113 การพัฒนาทักษะการพินิจสารของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยด้วยวธิีการ
อ่านแบบ SQ3R 

นาฏอนงค์  พวงสมบัต ิ  
ฐิติกานต ์ แก้ววิเศษ   
ณัฐตะวัน  ลิ้มประสงค ์

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-114 ข้อเสนอเชิงทดลองว่าด้วยกรอบ
การศึกษาการเมืองแบบหลังสมัยใหม ่

พิสิษฐิกุล  แก้วงาม การประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 
ณ โรงแรมบุษย์น้ าทอง อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

Proceedings 0.20 

2.3-0-115 การเมืองในการจดัท าข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อบต. 

วุฒิพงศ์  บัวช้อย การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ครั้งท่ี 1 
“ท้องถิ่นภิวัฒน์” 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 
ณ โรงแรมแกรนดฮ์ลิล์ จังหวัดนครสวรรค์ 

Proceedings 0.20 

2.3-0-116 การยกระดับความรู้ความเข้าใจเรือ่ง
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษา : กรณีศึกษาสาขารัฐศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

พัชยา  เลือดชัยพฤกษ ์
พิสิษฐิกุล  แก้วงาม 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ครั้งท่ี 1 
“ท้องถิ่นภิวัฒน์” 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 
ณ โรงแรมแกรนดฮ์ลิลร์ีสอร์ทแอนด์สปา 
จังหวัดนครสวรรค ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-117 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน
บ้านดงมูลเหล็ก ต าบลดงมลูเหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ ์

จรรยาพตัร ์ สุวรรณศักดิ ์
ณัถฑ ์ เขียวงาม 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ครั้งท่ี 1 

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
“ท้องถิ่นภิวัฒน์” 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 
ณ โรงแรมแกรนดฮ์ลิลร์ีสอร์ทแอนด์สปา 
จังหวัดนครสวรรค ์

2.3-0-118 วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในทัศนคติ
ของนักศึกษารัฐศาสตร์ปีที่ 2 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

พิสิษฐิกุล  แก้วงาม 
ธันยมัย  รังสิกรรพุม 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ครั้งท่ี 1 
“ท้องถิ่นภิวัฒน์” 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 
ณ โรงแรมแกรนดฮ์ลิลร์ีสอร์ทแอนด์สปา 
จังหวัดนครสวรรค ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-119 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยทุนทาง
สติปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในศตวรรษที ่
21 

ยชญ์สุธา  วิชัยธนพัฒน์ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ครั้งท่ี 1 
“ท้องถิ่นภิวัฒน์” 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 
ณ โรงแรมแกรนดฮ์ลิลร์ีสอร์ทแอนด์สปา 
จังหวัดนครสวรรค ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-120 ทักษะและภาวะผู้น าชุมชนยุคใหม ่ อภิญญา  บ ารุงจิตต ์
ชูชัยทีปธ์  วิชก าจร 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ครั้งท่ี 1 
“ท้องถิ่นภิวัฒน์” 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 
ณ โรงแรมแกรนดฮ์ลิลร์ีสอร์ทแอนด์สปา 
จังหวัดนครสวรรค ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-121 บทบาทของกองทัพกับการพัฒนาความ
มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง สู่

ภาราดา  ชัยนิคม การประชุมวิชาการระดับชาติ ล าปางวิจัย 
ครั้งท่ี 2 

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
ความมั่นคงร่วมสมัย วันท่ี 16 สิงหาคม 2559 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
2.3-0-122 กรอบการศึกษาการแก้ไขความขดัแย้ง

เพื่อสร้างการอนรุักษ์โบราณสถานอย่างมี
ส่วนร่วม 

ณัฐวุฒิ  สุทธิประภา 
พิสิษฐิกุล  แก้วงาม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ล าปางวิจัย 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 สิงหาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

Proceedings 0.20 

2.3-0-123 นโยบายสาธารณะการตลาดโคเนือ้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน บ้านหนองแจง 
ต าบลหนองแจง อ าเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

สนธยา  ชมภ ู การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 1 
ประจ าป ี 2559 : การวิจัยทางสังคมศาสตร์
กับการสร้างสันตภิาพ 
วันท่ี 21 - 23 กันยายน 2559 
ณ สถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-124 การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งความสุขใน
ระดับชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมูลเหล็ก 

จิรโรจน ์ บุญราช   
จุฬา  เจริญวงศ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 1 
ประจ าป ี2559 : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับ
การสร้างสันตภิาพ วันท่ี 21 - 23 กันยายน 
2559 ณ สถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-125 การสังเคราะห์ข้อมลูชุมชนในการ
สนับสนุนสู่อาหารปลอดภัยในจังหวัด
เพชรบูรณ ์

กนิฐา  แสงกระจ่าง การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
"ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 4" 
วันท่ี 22 - 24 พฤศจิกายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-126 การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตพื้นท่ีพุทธอุทยานพระพุทธมหา
ธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ ์

กนกวรรณ  นวาวัตน์ การประชุมวิชาการ PBRU2016 3rd 
National and International Conference 
on Global Mobility through Ethnicity, 
Culture and Research 
วันท่ี 4 ธันวาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-127 The Study of The Possibility of 

Using Japanese for Golden Mango 
Exporting 

จินตรัตน ์ แสงศิร ิ การประชุมวิชาการ SIBR-RDINRRU 2016 
Osaka International Conference on 
Interdisciplinary Business & Economics 
Research วันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2559 
ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

Proceedings 0.40 

2.3-0-128 The Knowledge Management of 
the Language and Cultural 
Diversity of Phetchabun Province 

ส าราญ  ท้าวเงิน การประชุมวิชาการ SIBR-RDINRRU 2016 
Osaka International Conference on 
Interdisciplinary Business & Economics 
Research วันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2559 
ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

Proceedings 0.40 

2.3-0-129 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนไดเ้สียต่อการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะโครงการรับ
จ าน าข้าว 

กมลวิช  ลอยมา 
ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวสัดิ ์

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 14 มกราคม - มิถุนายน 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-130 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุม่น้ าป่า
สักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนรว่มของ
ชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และ
จังหวัดลพบุร ี

สุวัฒน ์ อินทรประไพ วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 15 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-131 นโยบายภาครัฐกับการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ ์

กมลวิช  ลอยมา วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 15 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-132 การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

ณัฐวุฒิ  บุ้งจันทร์ วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 15 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-133 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมท่ี่มีผล
ต่อการปฏริูปการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ ์

โดมธราดล  อนันตสาน 
ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวสัดิ ์

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 15 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-134 ความขัดแย้งทางการเมืองที่มี

ความสัมพันธ์กับการพัฒนา
ประชาธิปไตยในประเทศไทย 

สุภชัย  ตรีทศ 
ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวสัดิ ์

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 15 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-135 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารสว่น
ต าบลในเขตจังหวัดเพชรบรูณ ์

สนธยา  ชมภ ู วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 15 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-136 พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

นงลักษ์  ยุทธศิลปเสว ี วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย ์ 
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-137 การออกแบบรูปแบบแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้แบบเปิดผ่านโมบายเทคโนโลย ี
เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ
ดิจิตอลส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

กนิฐา  แสงกระจ่าง วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
ปีท่ี 11 ฉบับพิเศษที่ 2 สิงหาคม - 
พฤศจิกายน 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-138 การบริหารคณุภาพองค์การที่มี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะของผู้บริหาร
ระดับต้นเขตบริการสุขภาพท่ี 3 
กระทรวงสาธารณสุข 

ณัฐวุฒิ  บุ้งจันทร์ วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 1 มกราคม - 
เมษายน 2559 อยู่ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

Journal 0.80 

2.3-0-139 การจัดการความรู้ความหลากหลายทาง
ภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัด
เพชรบูรณ ์

ส าราญ  ท้าวเงิน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

Journal 0.80 

2.3-0-140 มาตรการสร้างภูมคิุ้มกันและป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐ
ในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
จังหวัดพิจิตรและก าแพงเพชร 

ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวสัดิ ์ วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์
ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 
2559 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

Journal 0.80 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คณะครุศาสตร์ 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 

2.3-0-141 การป้องกันโรคราแป้งของแตงกวาโดยใช้
สารนาโนซิงค์ออกไซด ์

สุปราณ ี พิศมัย การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 1 
ประจ าปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี วันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

Proceedings 0.20 

2.3-0-142 การจัดการเรยีนรู้ตามหลักโยนโิสมนสิการ
เพื่อพัฒนาการสรา้งแบบจ าลองทาง
ความคิดในรายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น 

นันทวัน  พัวพัน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 7 
วันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2559 

Proceedings 0.20 

2.3-0-143 การรู้วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้สะเต็ม
ศึกษา 

กติญา  บุญสวน การประชมุวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 7 
วันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2559 

Proceedings 0.20 

2.3-0-144 การศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของอาจารย์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

สมใจ  กงเติม การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-145 การส ารวจปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชา
ภาษาช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ ์

นทีธร  นาคพรหม   
วรางคณา  ภู่ศิริภญิโญ   
ศิวพร  ใสโต 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-146 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจดัค่าย
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาฝึก

อโณทัย  พลเยี่ยม  เพชรแสง   
ศิวพร  ใสโต   

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา 

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู วรางคณา  ภู่ศิริภญิโญ มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-147 เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์

ณัฐกานต ์ พึ่งกุศล การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-148 การเปรยีบเทียบความพร้อมในการจัด
การศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสงักัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร ์

พรพิมล  อ่อนศรี   
ณัฐกานต ์ พึ่งกุศล 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-149 การวิเคราะห์ปัจจยัการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 

วิภาดา  นาเลา   
กุณฑลรีัฐ  พิมพิลา   
สมฤทยั  เย็นใจ 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-150 การเปรยีบเทียบความพร้อมในการจัด

การศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสงักัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ศิวพร  ใสโต   
อโณทัย  พลเยี่ยม  เพชรแสง   
นทีธร  นาคพรหม 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-151 การพัฒนากระบวนการพัฒนาการคิด
แก้ปัญหา เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปญัหาของนักเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

ฐืติกานต ์ แก้ววิเศษ 
อาทิตยา  ขาวพราย 

การประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วจิัย ครั้งท่ี 2 : 
2559  วันท่ี 29 - 30 กรกฎาคม 2559 
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

Proceedings 0.20 

2.3-0-152 การพัฒนากระบวนการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญของคร ูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

พรพิมล  อ่อนศรี การประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วจิัย ครั้งท่ี 2 : 
2559 
วันท่ี 29 - 30 กรกฎาคม 2559 
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

Proceedings 0.20 

2.3-0-153 การพัฒนารูปแบบบรรจภุัณฑ์ของมะขาม
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรม 
RapidMiner และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ 

กุณฑลรีัฐ  พิมพิลา การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 
ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน" ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ. 2559 
วันท่ี 26 สิงหาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Proceedings 0.20 

2.3-0-154 การพัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบบูรณา
การสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ์ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 

กมลฉัตร  กล่อมอิ่ม 
ปรมะ  แก้วพวง 

วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 เมษายน - กันยายน 2559 

Journal 0.40 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-155 A Mixed Integer Linear 

Progeamming for Maximizing 
Effectiveness of Case Assignment in 
Court of Justice using Metaheuristic 
Optimization 

กุณฑลรีัฐ  พิมพิลา 21st International Journal of 
Mathematical and Computational 
Methods 
วันท่ี 17 - 19 ธันวาคม 2559 
ณ Bern, Switzerland 

Proceedings 0.40 

2.3-0-156 การพัฒนาทักษะการวิจัยและจติวทิยา
ศาสตร์ของนักศึกษาด้วยการจดัการเรยีนรู้
แบบวิจัยเป็นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น 

น้ าฝน  เบ้าทองค า วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-157 การอนุรักษ์และสืบทอดประวัตศิาสตร์ ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น แบบมีส่วน
ร่วมของคนในต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

แขก  บุญมาทัน วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร 
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-158 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมรปูแบบ
การเรยีนรู้ของนักเรียน ช้ันมัธยมศกึษาใน
ช้ันเรียนคณติศาสตร์กับระดับ
ความสามารถในการแก้ปญัหา เมือ่ครูสอน
ด้วยระบบพีเ่ลี้ยง 

ชาตร ี นาคะกุล วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร 
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-159 การศึกษาเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาคณติศาสตร์
ช้ันปีท่ี 3 ที่เรียนเรื่อง สถิติเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัยของกลุม่ที่
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่ม
แบบกลุ่มสัมฤทธ์ิกับกลุ่มทีเ่รียนโดยวิธี
ปกติ 
 

ชาตร ี นาคะกุล วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร 
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-160 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระท าผิดวินัยของ

ข้าราชการคร ูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ ์

ณัฐตะวัน  ลิ้มประสงค ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
อยู่ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-161 การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการสะเต็ม
ศึกษา ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู

กมลัตร  กล่อมอิ่ม วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

Journal 0.80 

 
 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 

2.3-0-162 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูก
มะม่วงน้ าดอกไม้ของเกษตรกรในต าบลดง
มูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

นภาลัย  บุญทิม การประชุมวิชาการระดับชาต ิ"วิทยาการจัดการ 
2016 : วิจัยบูรณาการสูส่ังคมอาเซียนและ
สากล" วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
ณ วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-163 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจโลจสิติกสด์้านการขนส่งด้วย
รถบรรทกุจังหวัดเพชรบูรณ ์ด้วยมาตรฐาน 
Q เพื่อรองรับการเปดิเสรีดา้นการขนส่ง 
เมื่อเข้าสู่ AEC 

ปุณฑริกา  สุคนธสิงห ์ การประชุมวิชาการระดับชาต ิ"วิทยาการจัดการ 
2016 : วิจัยบูรณาการสูส่ังคมอาเซียนและ
สากล" วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
ณ วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-164 การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลงานพิธี
พระราชทานปรญิญาบตัรด้วยเทคโนโลยี
อาร์เอฟไอด ี

เอ็ม  สายค าหน่อ การประชุมวิชาการระดับชาต ิ"วิทยาศาสตร์
วิจัย" ครั้งท่ี 8 วันท่ี 30 - 31 พฤษภาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

Proceedings 0.20 

2.3-0-165 ศักยภาพและแนวทางการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วนอุทยานน้ าตกธาร

ทิวาวรรณ  ศิริเจรญิ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
ทิพย์ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์ ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-166 ต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลกู
ข้าวโพดเลีย้งสัตวต์ าบลศลิา อ าเภอหล่ม
เก่า จังหวัดเพชรบูรณ ์

พิชยพิมพ ์ ค าเพียร การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3  วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-167 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการ
ปลูกขา้วอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบรูณ ์

อัจฉรา  กลิ่นจันทร ์  การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-168 การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา ละครเรื่อง
ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 

วันฉัตร  กันหา การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-169 การพัฒนาศักยภาพผลติภณัฑ์ชุมชนของ
ชาวบ้านต าบลหนองแม่นา 

ปราณตี  ใจหนัก การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2.3-0-170 การศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองรางช้าง
ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จงัหวัด
เพชรบูรณ ์

ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-171 ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้ท้องถิ่นมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

ปวิตรา  โคบ ารุง การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-172 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ครัวเรือนภาคการเกษตรในจังหวัด
เพชรบูรณ ์

สุพิชชา  โชติก าจร การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-173 คลัสเตอร์ เครื่องมือเพื่อการเพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขัน  กรณีศึกษา: 
กลุ่มผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้เพื่อการส่งออก 
ต าบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ ์

จตุพร  จันทร์เพชร การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-174 การศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลท่าพล 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ ์

นุชจารี  นกมั่น การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-175 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ ์

อ้อมทิพย์  อุตตโม การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-176 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของ
นักเรียนในจังหวัดเพชรบรูณ ์

รุ่งลักษณา  ดีแจ่ม   
สาวิตร ี วงศ์สุรเศรษฐ ์  
ดอกอ้อ  ขวัญนิน 

การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิเครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-177 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ท างานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกจิชุมชน ใน
เขตต าบลท่าพล อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์

กริชชัย  ขาวจ้อย การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 เรื่อง 
"นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 

Proceedings 0.20 

2.3-0-178 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุม่
อาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์
จากผ้าในเขตจังหวดัเพชรบูรณ ์

ปุณฑริกา  สุคนธสิงห ์ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 เรื่อง 
"นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 

Proceedings 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน รูปแบบเอกสาร ค่าน้ าหนัก 
2.3-0-179 วิจัยรูปแบบและวิธีการบ าบัดน้ าเสยีจาก

ชุมชน รีสอร์ท และร้านอาหาร ในเขตการ
ท่องเที่ยวอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

ฐากูร  อนุสรณ์พาณิชกุล การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 เรื่อง 
"นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 

Proceedings 0.20 

2.3-0-180 ผลกระทบของนโยบายภาครัฐท่ีมตี่อ
อุปทานมวลรวมของผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่ เขตพื้นท่ีจังหวัดเพชรบรูณ ์

พิมพ์พร  เกษดี การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 เรื่อง 
"นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 

Proceedings 0.20 

2.3-0-181 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้เพื่อการส่งออกใน
เขตอ าเภอหนองไผ ่จังหวัดเพชรบูรณ ์

แก้วตา  ผิวพรรณ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 เรื่อง 
"นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 

Proceedings 0.20 

2.3-0-182 รูปแบบและพฤติกรรมการออมของ
ครัวเรือนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์

วิศิษฎ์  บิลมาศ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 เรื่อง 
"นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 

Proceedings 0.20 

2.3-0-183 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรบัการจัด
ตารางสอนแบบอัตโนมตัิ กรณศีึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์

ชลลดา  ม่วงธนัง การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่41 และนานาชาติ 
ครั้งท่ี 5วันท่ี 8 - 9 ธันวาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

Proceedings 0.20 

2.3-0-184 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูผ้ลติข้าว
พญาลืมแกง อ าเภอน้ าหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ชาญชัย  สุขสกุล วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
ปีท่ี 11 ฉบับพิเศษที่ 1 มีนาคม - พฤษภาคม 
2559อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 

2.3-0-185 การใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอด ีกรณีศึกษา
พิธีพระราชทานปรญิญาบตัรของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

เอ็ม  สายค าหน่อ วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร 
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

Journal 0.60 
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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 2559 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
หนว่ยงาน
เทียบเท่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะ 5 คณะ
และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้
ร่วมกันก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ของการให้บริการทางวิชาการแก่สั งคม 
ภายใต้ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 
1850/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารงานบริการตามค าสั่งนี้ประกอบด้วย  

1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
3. คณบดีคณะครุศาสตร์                               
4. ค ณ บ ดี ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์  
5. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
6. ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยี   
7. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

  แ ล ะ ไ ด้ เ ชิ ญ อ า จ า ร ย์ จ า ก
หน่ วยงานภายในมหาวิทยาลั ย ให้ เป็ น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง 
จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษยากร 
ตีระพฤติกุลชัย*จากคณะวิทยาการจัดการ
และมีรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นเลขานุการ (3.1-1-01) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560คณะกรรมการ
ทั้งหมดร่วมประชุมเพ่ือวางแผนงานบริการ
วิ ช าการ  ก าหนดกลุ่ ม เ รื่ อ ง และชุ มชน
เป้าหมายส าหรับการให้บริการวิชาการแก่
สังคมและสามารถก าหนดชุมชนเป้าหมายได้
ทั้งสิ้น 4 อ าเภอ ได้แก่ 

1. อ าเภอเมือง 
2. อ าเภอเขาค้อ 
3. อ าเภอหนองไผ่ 
4. อ าเภอหล่มสัก 

โดยคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
ใช้ข้อมูลในการก าหนดชุมชนเป้าหมายจากผล
การส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
จากชุมชนที่ทั้ง 5 คณะและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการรับ
บริการวิชาการจากชุมชนและผลจากการ
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการ
วิชาการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  ณ 
ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงาน
บริการวิชาการดั งกล่าวเป็นตัวแทนจาก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 คณะและ
บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก 7 แห่ง ดังนี้ 

1) ตัวแทนด้านการศึกษา ได้แก่  
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 40 

3.1-1-01  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1850/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 
11 กันยายน 2557  
3.1-1-02  ผลส ารวจ
ความต้องการรับบริการ
วิชาการจากชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
3.1-1-03  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 1/2559 
วันที่ 12 กันยายน 2559 
3.1-1-04  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่องการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
3.1-1-05  แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

- โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 
2) ตัวแทนของชุมชน ได้แก่  

- องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก  
- องค์การบริหารส่วนต าบลนาป่า  
- องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดียง 
เพ่ือร่วมก าหนดกลุ่มเรื่องและวางแผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ได้ทั้งหมด 5 กลุ่ม
เรื่อง ดังนี้ 
กลุ่มเรื่องที่ 1 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
กลุ่มเรื่องที่ 2 การส่งเสริมด้านการเกษตรและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลุ่ ม เรื่ องที่  3  การ พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มเรื่องที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการทางสังคม 
กลุ่มเรื่องที่ 5 การเตรียมความพร้อมบุคลากร
และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
ซึ่งทุกกลุ่มเรื่องจะมีแผนงานและโครงการ
บริการวิชาการที่ลงไปให้บริการวิชาการตาม
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายทั้ง 4 อ าเภอ 
และเป็นการให้บริการวิชาการที่ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและชุมชน
ดังกล่าวเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
(3.1-1-02 ถึง 3.1-1-05) 

  2 จัดท าแผนบริการ
วิชาการโดยมีส่วน
ร่วมจากชุมชน
หรือองค์การ
เป้าหมายที่
ก าหนดในข้อ 1 
 
 
 
 
 
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เสนอแผนงานพร้อม
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากส านักงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานบริการวิชาการโดยปีงบประมาณ 
พ.ศ .  2560  สถาบันวิ จั ยและพัฒนาได้
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการบริการ
วิชาการในการจัดท าแผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม ดังนี้ 

1) การลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการรับ
บริการวิชาการจากชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย เริ่มต้นจากคณะทั้ง 5 คณะและ

3.1-2-01  ผลส ารวจ
ความต้องการรับบริการ
วิชาการจากชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
3.1-2-02  แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
3.1-2-03  สรุปมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพ้ืนที่ส ารวจความ
ต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมชุมชน
หรือองค์การเป้าหมายโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ เมื่อวันที่  25 -27 
เมษายน 2559โดยผลส ารวจความต้องการ
รับบริการจาก 5 คณะและของสถาบันวิจัย
และพัฒนาจะใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนด
กลุ่มเรื่อง และโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
บรรจุไว้ในแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 

2) จัดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงาน
บริการวิชาการจากชุมชนเป้าหมาย ในการ
ประชุมดังกล่าวได้ใช้ผลการส ารวจความ
ต้องการจากชุมชนเป้ าหมายเป็นข้อมูล
ประกอบการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดกลุ่มเรื่องและวางแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2559  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้เชิญตัวแทนซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลั ยและบุคลากรจาก
หน่วยงานภายนอกหลากหลายภาคส่วนงาน
ของจังหวัด ดังนี้  

- ตัวแทนด้านการศึกษา ได้แก่  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 40 
4. โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 
       - ตัวแทนของชุมชน ได้แก่  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลนาป่า  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดียง 

3) สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดส่งผลส ารวจ
ความต้องการฯและผลการประชุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายให้

9/2559 เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559 
3.1-2-04 
รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ 
ตามแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
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ทุกคณะเพ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการก าหนด
แผนงานและโครงการบริการวิชาการของ
คณะส าหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

4) สถาบันวิ จั ยและพัฒนารวบรวม
โครงการบริการวิชาการและแผนงานบริการ
วิ ช า ก า ร ข อ ง ทุ ก ห น่ ว ย ง า น เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือรับการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ  ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 

5) เมื่อโครงการและแผนงานบริการ
วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม ที่ ทุ ก ค ณ ะ เ ส น อข อ
งบประมาณมา ได้ รั บมติ เ ห็ นชอบจา ก
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแล้ว 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าแผนงานและ
โครงการบริการวิชาการของทุกคณะบรรจุไว้
ในแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เ พ ช ร บู ร ณ์  เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ อีกครั้งเพ่ือขอมติเห็นชอบ
แผนงานดั งกล่ า ว ในการประชุ มครั้ ง ที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559  

6) เสนอแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2560 ต่ อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับ
มติเห็นชอบแล้วจึงเสนอแผนงานดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เพชรบูรณ์และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
ตามมติการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  ครั้ งที่ 
9/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 

7) สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .  2560 เมื่ อ วั นที่  2 5 
พฤศจิกายน 2559 เพ่ือประกาศรายชื่อ
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โครงการบริการวิชาการที่ได้รับการพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณให้สามารถด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการตามแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
     การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ใน
ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560จ านวน 57โครงการ 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 57โครงการ คิด
เป็นร้อยละ100โดยแผนงานบริการวิชาการ
แบ่งเป็น 17 แผน ภายใต้ 5 กลุ่มเรื่อง และมี
โครงการบริการวิชาการของทุกคณะรองรับ
การด าเนินงานตามแผนงานซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
กลุ่มเรื่องที่ 1 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน
จ านวน 3 แผนงาน  

แผนงานที่ 1 การพัฒนาความรู้และการ
บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
บริการวิชาการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
การใช้สมองกล
ฝังตัวเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เยาวชนใน
เขตอ าเภอ
หนองไผ ่

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วมใน
การสนับสนุนสถานที่
จัดโครงการ คือ หอ้ง
จิตตะ โรงเรียนหนอง
ไผ่ อ าเภอหนองไผ่ 

2. โครงการแปร
รูปผลิตผลทาง
การเกษตร 
 
 
 

ผู้ประกอบกา
รอุตสาหกรรม
ด้านอาหาร
ทุกอ าเภอใน
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
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คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 

3. โครงการ
พฤกษาตา้นโรค 
 

คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ประชาชน
และบุคลากร
จากหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ในเขต
ต าบลน้ าร้อน 
อ าเภอเมือง  

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วมใน
การสนับสนุนด้าน
สถานที่จัดโครงการ คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลน้ ารอ้น 

4. โครงการ
อบรมเทคนิคการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
(ทางด้านฟิสิกส์) 
ตามแบบการ
สอนโอเน็ต
ส าหรับครูผู้สอน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น ในเขต
พื้นที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ 
 

คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ครูในกลุ่ม
สาระ
วิทยาศาสตร์ 
ทางด้าน
ฟิสิกส์ ในเขต
พื้นที่
การศึกษาใน
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 

5. โครงการ
คลินิก
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 
 

คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

บุคลากร
จาก อบต. 
วังบาล กลุ่ม 
อ.ส.ม. ผู้น า
หมู่บ้าน 
เกษตรกร 
ประชาชน
ในอ าเภอ
หล่มเก่า 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีส่วนร่วม ใน
การสนับสนุนด้าน
สถานที่จัดโครงการ คือ 
ห้องประชุม อบต. วัง
บาล อ าเภอหล่มเกา่  

     
    แผนงานที่ 2 การเตรียมความพร้อม ICT 
สู่ชุมชน 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์แก่
ประชาชน 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้น าใน
ชุมชน 
คณะ

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ในชุมชน 
อ าเภอหล่มสกั 
และอาจารย์
และบุคลากร
ของ
มหาวิทยาลัย 

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วมใน
การสนับสนุนด้าน
สถานที่จัดกิจกรรม คือ 
องค์การบิริหารส่วน
ต าบลบุ่งน้ าเต้า อ าเภอ
หล่มสัก 
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วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

      
     แผนงานที่  3การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยวใน
จังหวัด 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
อบรมการพัฒนา
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติบ้าน
หนองแม่นา 
อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิก อบต. 
ประชาชนใน
ต าบลหนอง
แม่นา อ าเภอ
เขาค้อ 

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วม
ในการสนับสนุน
สถานที่การจัด
กิจกรรม คือ ศาลา
อเนกประสงค์บ้าน
เสลี่ยงแห้ง 3 ต าบล
หนองแม่นา อ าเภอ
เขาค้อ 

 
กลุ่มเรื่องที่ 2 การส่งเสริมด้านการเกษตรและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ านวน 4 แผนงาน 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนและการเรียนรู้สู่ชุมชน 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
ส่งเสริม
คุณภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 
 
คณะครุศาสตร์ 

นักเรียนโรงเรียน 
ตชด.บ้านโป่ง
ตะแบก อ าเภอชน
แดน 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียน ตชด. 
สังกัดกองก ากับ
การต ารวจ
ตระเวนชายแดน  

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนด้าน
สถานที่จัดโครงการ 
คือ โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบา้น
โป่งตะแบก ต าบล
พุทธบาท อ าเภอชน
แดน  

 
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมการศึกษาและ

กา ร เ รี ย น รู้ โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริ 
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โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
การจัด
กิจกรรมเรียนรู้
สวน
พฤกษศาสตร์
เพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิต 
 
คณะครุศาสตร์ 

ครู นักเรียน 
บุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียน 
ตชด. โป่ง
ตะแบก ต าบล
พุทธบาท อ าเภอ
ชนแดน 

ชุมชนและกลุ่มพื้นที่
เป้าหมายของโครงการ
มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนสถานที่ในการ
จัดกิจกรรม คือ ห้อง
ประชุมโรงเรียนและ
พื้นที่ส าหรับท าแปลง
พฤกษศาสตร์ 

2. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
เล้ียงไส้เดือน
เพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
คณะ
เทคโนโลยีการ
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ประชาชน ผู้น า
ชุมชน องค์การ
ปกครองบริการ
ส่วนต าบลบ้าน
โคก ต าบลบา้น
โคก อ าเภอเมือง 
และผู้ที่สนใจใน
ทุกอ าเภอของ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนและองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วม
ในการสนับสนุน
สถานที่ในการจัด
กิจกรรม คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ้านโคก ต าบลบ้าน
โคก อ าเภอเมืองและ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ในชุมชนที่สนใจได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

3. โครงการ
ศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจ
การเกษตร
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 
คณะวิทยาการ
จัดการ 
 

เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ 
นักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชน
ทั่วไปในทุก
อ าเภอของ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
หล่มสัก ตลาดกลางผัก
และผลไม้จังหวัด
เพชรบูรณ์ ส านักงาน
เกษตรในแต่ละอ าเภอ 
ห้างร้านต่างๆ สหกรณ์
การเกษตรในอ าเภอ
ต่าง ๆ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งด้าน
การเกษตร ช่วย
สนับสนุนข้อมูลในการ
ด าเนินงานโครงการ 

4. โครงการจิต
สาธารณะเพื่อ
การพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข       
สมาชิก อบต. 
ต าบลหนองแม่
นา อ าเภอเขา
ค้อ 

ชุมชนและองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วม
ในการสนับสนุน
สถานที่ในการจัด
กิจกรรม คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแม่นา ต าบล
หนองแม่นา อ าเภอ
เขาค้อและ
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ประเมิน 
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 ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ในชุมชนที่สนใจได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

5. โครงการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตามแนว
พระราชด าร ิ
 
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ร่วมกับ คณะครุ
ศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียน 
นักศึกษาใน
อ าเภอชนแดน 
และทุกอ าเภอ
ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายของ
โครงการมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนสถานที่
จัดกิจกรรม คือ 
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบา้น
โป่งตะแบก 
และส่งตัวแทนเข้า
ร่วมในแต่ละกิจกรรม
ของโครงการ 

 
แผนงานที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ภาคการเกษตรและบริหารจัดการน้ าและการ
ประหยัดพลังงาน 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมการใช้
พลังงาน
ทดแทนใน
ครัวเรือน 
 
คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ผู้น าชุมชนใน
ต าบลชอนไพร 
อ าเภอเมือง 

ผู้น าชุมชนให้ความร่วม 
มือในการประสานงาน
กลุ่มผู้น าชุมชนด้วยกัน 
ประชาชน เข้ารว่ม
กิจกรรม 

2. โครงการการ
ผลิตถ่านอัดแท่ง

ประชาชน
ทั่วไปของ

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
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จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร
เพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทน 
 
คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ชุมชนต าบล
ศาลาลาย 
อ าเภอชนแดน 

โครงการมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนสถานที่
จัดกิจกรรม คือ ศูนย์
การศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) 
ต าบลศาลาลาย 
อ าเภอชนแดน 

3. โครงการ
บริหารจัดการน้ า
ตามโครงการ
พระราชด าริเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 
 
คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ประชาชน
ทั่วไปของ
ชุมชนต าบล
ศาลาลาย 
อ าเภอชนแดน 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนสถานที่
จัดกิจกรรม คือ ศูนย์
การศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) 
ต าบลศาลาลาย 
อ าเภอชนแดน 

4. โครงการ
บริการวิชาการ 
เร่ือง การ
ประยุกต์ใช้
พลังงาน
ทดแทนใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

นักเรียนใน
ระดับมัธยม
ปลาย ใน
อ าเภอหล่มสกั 

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายของ
โครงการมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนสถานที่
จัดกิจกรรม คือ 
โรงเรียนหน้าศูนย์
เครื่องมือกล อ าเภอ
หล่มสัก  

 
แผนงานที่ 4 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
เกษตรและ
อาหารแบบ

นักเรียน
โรงเรียนเพชร
ละครวิทยา 
อ าเภอหนอง
ไผ่ และ
นักเรียนใน
โรงเรียนเมือง

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วม
ในการให้การ
สนับสนุนสถานที่จัด
กิจกรรมคือ โรงเรียน
เพชรละครวิทยา 
อ าเภอหนองไผ่ และ
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พึ่งพาตนเอง
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ราดวิทยาคม 
อ าเภอหล่ม
เก่า  

โรงเรียนเมืองราด
วิทยาคม อ าเภอหล่ม
เก่า 

 
กลุ่ ม เ รื่ อ งที่  3 การ พัฒนาบุ คลากรทา ง
การศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
จ านวน  2 แผนงาน 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาองค์กร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติเร่ือง 
การพัฒนา
ทักษะการวัด
และ
ประเมินผล
การเรียนรู้
ส าหรับครูเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ระดับชาติ (O-
NET) 
คณะครุศาสตร์ 

ครูผู้สอน 
สังกัด
ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 2   
อ าเภอหล่มสกั 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้เดิม
อยู่แล้ว มหาวิทยาลัย
เข้าไปเสริมความรู้
เพิ่มเติม 

2. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาทักษะ
การพูดใน
หน่วยงานและ
ในที่ชุมชน
ส าหรับครู  
บุคลากร
ทางการศึกษา 
และผู้บริหาร 
 
คณะครุศาสตร์ 

ครู บุคลาการ
ทางการศึกษา 
สังกัด
ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 1 2 และ3 
และส านักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต 40ทุก

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดงักล่าวเพิ่มเติม 
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

อ าเภอใน
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

3. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เร่ือง  การ
พัฒนาทักษะ
ชีวิตที่ส าเร็จ
ด้วย
กระบวนการ 
EF 
 
คณะครุศาสตร์ 

ครูปฐมวัย 
ศิษย์เก่า บุ
คลาการทาง
การศึกษาจาก
สังกัดรัฐบาล 
เอกชน และ
อบต. ทุก
อ าเภอใน
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 

4. โครงการ 
PCRU 
Football 
Academy 
Camp 
 
คณะครุศาสตร์ 

โรงเรียนบ้าน
นาเฉลียงใต้ 
อ าเภอหนอง
ไผ่ 

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วม
โดยการสนับสนุน
สถานที่การจัด
กิจกรรม คือ โรงเรียน
บ้านนาเฉลียงใต้ 
อ าเภอหนองไผ ่

5. โครงการ
ฝึกอบรม
บุคลากร
ทางการลูกเสือ
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้น
ความรู้ชั้นสูง 
(A.T.C.)  
ณ ค่ายลูกเสือ
ชั่วคราว 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
 
คณะครุศาสตร์ 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
นักศึกษาสาย
วิชาชีพครูทุก
อ าเภอใน
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 

6. โครงการ
พัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้
มีและเล่ือน
วิทยาฐานะ 
 
คณะครุศาสตร์ 

ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทุก
อ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

7. โครงการ
พัฒนาครูเพื่อ
ส่งเสริมการ
สอนการคิด
โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 
 
คณะครุศาสตร์ 

นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
ส านักเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์  
 

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วม
ในการให้การ
สนับสนุนสถานที่จัด
กิจกรรมคือ โรงเรียน
อนุบาลพร้อมจิต 
อ าเภอบึงสามพัน 

8. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เร่ือง เทคนิค
การพัฒนา
บทเรียน
ออนไลน์ให้
น่าสนใจ 
 
คณะครุศาสตร์ 

ครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 
1 และส านักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 
40 ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 

9. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
การพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ในยุค
ศตวรรษที่ 21 
ด้วยกจิกรรม
ค่ายพัฒนา
ทักษะการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
คณะครุศาสตร์ 

ครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ และ
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ ใน
ทุกอ าเภอใน
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 

10. โครงการพี่
สอนน้อง 
 
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

นักเรียนของ
โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ และ
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ในทุก
อ าเภอของ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 

11. โครงการ
อบรมส าหรับ   

ผู้จัดท าบัญชี
ภายในจังหวัด 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

E-Accountant 
 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

นักศึกษาจาก
สถานศึกษา
ทุกอ าเภอใน
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 

12. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เร่ือง 
LabVIEW 
Embedded 
for 
Raspberry Pi 
 
คณะ
เทคโนโลยีการ
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ครู อาจารย์ 
ศิษย์เก่า ทกุ
อ าเภอใน
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 

13. โครงการ
เสริมทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์
และปฏิบัตกิาร
ทาง
วิทยาศาสตร์สู่
โรงเรียนเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน   ครั้ง
ที่ 2 
 
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ประชาชนใน
ทุกอ าเภอใน
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 

 
แผน งานที่  2  ก า ร พัฒนาหลั ก สู ต ร

การศึกษาและส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือการบูรณาการ 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
ค่าย
วิทยาศาสตร์
บูรณาการสะ

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 
โรงเรียนวัง

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วมใน
การให้การสนับสนุน
สถานที่จัดกิจกรรมคือ
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

เต็มศึกษา 
(STEM 
Education) 
 
คณะครุศาสตร์ 

ง้ิววิทยาคม 
จังหวัด
พิจิตร 

โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
จังหวัดพิจิตร 

2. โครงการ
ส ารวจบริบท
ชุมชน ปัญหา
และความ
ต้องการของ
ชุมชนต่อการ
วิจัยและการ
ให้บริการ
วิชาการแก่
สังคม   
 
คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ประชาชน
ในทุกอ าเภอ
ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือกลุ่มพื้นที่
เป้าหมายมีสว่นร่วมใน
การให้ข้อมูลปัญหา 
ความต้องการรับบริการ 
และตอบแบบส ารวจฯ 
ที่เป็นความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริงเพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลในการ
จัดท าโครงการบริการ
วิชาการและแผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 

3. โครงการน า
ข้อค้นพบจาก
การวิจยัไปสู่
การบริการ
วิชาการแก่
สังคม เร่ือง 
“การพัฒนา
ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติเพื่อ
ส่งเสริมการ
สารสนเทศใน
ศตวรรษที่ 
21” 

ครู 
บรรณารักษ์ 
และ
ผู้รับผิดชอบ
ห้องสมุด
ของ
สถานศึกษา
ในทุกอ าเภอ
ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไปช่วย
เสริมความรู้ในเร่ือง
ดังกล่าวเพิ่มเติม 

4. โครงการ 
STEM 
Education  
 
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ครู บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
นักเรียนใน
ทุกอ าเภอ
ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไปช่วย
เสริมความรู้ในเร่ือง
ดังกล่าวเพิ่มเติม 

 
กลุ่มเรื่องที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการทางสังคม จ านวน 5 แผนงาน  

แผนงานที่  1  การ พัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมเศรษฐกิจ
ชุมชน 
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนหรือองค์การ

เป้าหมาย 
1. โครงการ
เข้าสู่ตลาด
ระดับสากล
ของผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

ประชาชนใน
ต าบลหนองแม่
นา  
อ าเภอเขาค้อ 

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วม
ในการให้การ
สนับสนุนด้านสถานที่
จัดโครงการ คือ ที่ท า
การหมู่บ้าน หมู่ที ่4 
ต าบลหนองแม่นา 
อ าเภอเขาค้อ  

2. โครงการ
จัดการข้อมูล
สารสนเทศใน
งานอาชีพด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
พนักงานจาก
หน่วยงาน
ภาครัฐ 
ภาคเอกชนใน 
ทุกอ าเภอของ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 

3. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการต้น
กล้าอาชพีเพาะ
กล้าความรู้สู่
ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ 
 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

โรงเรียนแคมป์
สนวิทยาคม 
ต าบลแคมป์
สน อ าเภอเขา
ค้อ 

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วม
ในการให้การ
สนับสนุนด้านสถานที่
จัดโครงการ คือ
โรงเรียนแคมป์สน
วิทยาคม ต าบลแคมป์
สน อ าเภอเขาค้อ 

4. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาอาชีพ
และสร้าง
ความรู้แก่ผู้
ประกอบอาชีพ
รายย่อยใน
ชุมชน 
 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

กลุ่มแม่บ้านใน
เขตอ าเภอ
เมือง 
 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไปช่วย
เสริมความรู้ในเร่ือง
ดังกล่าวเพิ่มเติม 

     แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการองค์กร
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
การจัดการ

สมาชิกกลุ่ม
ชุมชนบ้าน

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วมใน
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ทรัพยากร
มนุษย์อยา่งมือ
อาชีพเพื่อ
ชุมชน (HRM 
Professional) 
 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

หนองรางช้าง 
หมู่ 4 ต าบล
หนองแม่นา 
อ าเภอเขาค้อ 

การให้การสนับสนุน
สถานที่จัดกิจกรรมคือ 
กลุ่มชุมชนบ้านหนอง
รางช้าง หมู่ 4 ต าบล
หนองแม่นา อ าเภอเขา
ค้อ 

แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
การส่งเสริม
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยสู่อาเซียน 
 
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
โรงเรียนพัชร
วิทยาคม ต าบล
นาป่า อ าเภอ
เมือง 

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วมใน
การให้การสนับสนุน
สถานที่จัดกิจกรรมคือ 
โรงเรียนพัชรวิทยาคม 
ต าบลนาป่าอ าเภอเมือง 

2. โครงการน า
ข้อค้นพบจาก
การวิจยัไปสู่
การบริการ
วิชาการแก่
สังคม เร่ือง 
“การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การ
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยสู่อาเซียน 
 
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
3-6 โรงเรียน
พัชรวิทยาคม 
ต าบลนาป่า 
อ าเภอเมือง 

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วมใน
การให้การสนับสนุน
สถานที่จัดกิจกรรมคือ 
โรงเรียนพัชรวิทยาคม 
ต าบลนาป่าอ าเภอเมือง 

     
      แผนงานที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
ส ารวจความ

ครู และ
บุคลากร

ชุมชนหรือกลุ่มพื้นที่
เป้าหมายมีสว่นร่วม
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ต้องการบริการ
วิชาการแก่
สังคม 
 
คณะครุศาสตร์ 
 
 

ทางการศึกษา 
ทุกอ าเภอใน
จังหวัด
เพชรบูรณ์และ
จังหวัดพิจิตร 

ในการให้ข้อมูลปัญหา 
ความต้องการรับ
บริการ และตอบแบบ
ส ารวจฯ ที่เป็นความ
ต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริงเพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลใน
การจัดท าโครงการ
บริการวิชาการและ
แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

2. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
สร้าง
แบบจ าลอง 
(Model) 
บ้านพักอาศัย
ชั้นเดียว 
 
คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ผู้ออกแบบและ
ผู้เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน
ก่อสร้างในทุก
องค์ในทุกอ าเภอ
ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 

3. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการแปร
รูปเส้นใยจาก
เศษวัสดุทาง
การเกษตรเพื่อ
สร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม 
 
คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

กลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมใน
ต าบลนาป่า 
อ าเภอเมือง 
ต าบลวังโบสถ์ 
อ าเภอหนองไผ่
และในทุก
อ าเภอของ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 

4. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
คณะ
เทคโนโลยีการเก

ครู และนักเรียน
โรงเรียนบ้านบุ่ง
คล้า อ าเภอหล่ม
สัก  

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วม
ในการให้การ
สนับสนุนสถานที่จัด
กิจกรรมคือ โรงเรียน
บ้านบุ่งคล้า ต าบลบุ่ง
คล้า อ าเภอหล่มสัก 
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ษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
5. โครงการ
ส ารวจความ
ต้องการรับ
บริการวิชาการ
แก่สังคมคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
 
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ประชาชนในเขต
อ าเภอเมือง 
อ าเภอหล่มสกั 
อ าเภอเขาค้อ 

 

ชุมชนหรือกลุ่มพื้นที่
เป้าหมายมีสว่นร่วม
ในการให้ข้อมูลปัญหา 
ความต้องการรับ
บริการ และตอบแบบ
ส ารวจฯ ที่เป็นความ
ต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริงเพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลใน
การจัดท าโครงการ
บริการวิชาการและ
แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6. โครงการ
ส ารวจความ
ต้องการรับ
บริการวิชาการ 
แก่สังคม 
 
สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

ประชาชนใน
ทุกอ าเภอของ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือกลุ่มพื้นที่
เปา้หมายมีสว่นร่วม
ในการให้ข้อมูลปัญหา 
ความต้องการรับ
บริการ และตอบแบบ
ส ารวจฯ ที่เป็นความ
ต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริงเพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลใน
การจัดท าโครงการ
บริการวิชาการและ
แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

7. โครงการ
ส ารวจความ
ต้องการรับ 
บริการวิชาการ
แก่สังคมคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ชุมชนหรือ
องค์การ
เป้าหมายทกุ
อ าเภอใน
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือกลุ่มพื้นที่
เป้าหมายมีสว่นร่วม
ในการให้ข้อมูลปัญหา 
ความต้องการรับ
บริการ และตอบแบบ
ส ารวจฯ ที่เป็นความ
ต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริงเพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลใน
การจัดท าโครงการ
บริการวิชาการและ
แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 
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แผนงานที่ 5 การส่งเสริมสุขภาวะและ
สาธารณสุขชุมชน 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
อาหาร
สมุนไพร
ประจ าธาตุเจ้า
เรือน 
 
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

กลุ่มแม่บ้าน
และประชาชน
ในหมู่ที่ 11 
ต าบลนาง่ัว 
อ าเภอเมือง 

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วม
ในการสนับสนุน
สถานที่การจัด
กิจกรรม คือ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านนาง่ัว
เหนือ ต าบลนาง่ัว 
อ าเภอเมือง 

2. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
นวัตกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุตาม
วัฒนธรรมไทย 
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนต าบล
ดงมูลเหล็ก 
อ าเภอเมือง 

ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายมีสว่นร่วมใน
การสนับสนุนสถานที่
การจัดกิจกรรม คือ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมูลเหล็ก 
อ าเภอเมือง 

 
กลุ่มเรื่องที่ 5 การเตรียมความพร้อมบุคลากร
และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ จ านวน 3 
แผนงาน 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาองค์กรและชุมชน
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
ส ารวจความ
ต้องการของ
ชุมชนต่อการ
ให้บริการ
วิชาการของ
คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

ประชาชนใน
ทุกอ าเภอของ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือกลุ่มพื้นที่
เป้าหมายมีสว่นร่วม
ในการให้ข้อมูลปัญหา 
ความต้องการรับ
บริการ และตอบแบบ
ส ารวจฯ ที่เป็นความ
ต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริงเพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลใน
การจัดท าโครงการ
บริการวิชาการและ
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คณะวิทยาการ
จัดการ 

แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

2. โครงการ
พัฒนาทักษะ
ทางภาษาสูก่าร
เป็นประชาคม
อาเซียน 
 
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
นักศึกษาในทุก
อ าเภอของ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานอยู่แลว้ 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม 

3. โครงการ
ส่งเสริมงาน
บริการวิชาการ
แก่สังคมเพื่อ
การมีส่วนร่วม
สู่การพัฒนา
ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง    
 
ทุกหน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัยมี
ส่วนร่วม 

โรงเรียนแคมป์
สนวิทยาคม 
ต าบลแคมป์
สน อ าเภอเขา
ค้อ 

ชุมชนเป้าหมายมีสว่น
ร่วมในการสนับสนุน
สถานที่การจัดงาน 
คือ โรงเรียนแคมป์สน
วิทยาคม 
ต าบลแคมป์สน 
อ าเภอเขาค้อและ
เปิดรับสมัครและ
คัดเลือกผู้ที่สนใจใน
แต่ละกิจกรรมของ
โครงการ 

4. โครงการ
มะขามหวาน
นครบาล
เพชรบูรณ์ 
 
ทุกหน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัยมี
ส่วนร่วม 

ประชาชนใน
ทุกอ าเภอของ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เขา้มามี
ส่วนร่วมในการ
สนับสนุนสถานที่จัด
กิจกรรม 

 
แผนงานที่  2 การส่งเสริมกฎหมายสู่
ชุมชน 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
สังคม 
ศาสตร์เพื่อปวง
ชน 
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอน
ปลายใน ทกุ
อ าเภอของ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานอยู่แลว้ 
มหาวิทยาลัยเขา้ไปช่วย
เสริมความรู้ในเร่ือง
ดังกล่าวเพิ่มเติม 
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แผนงานที่ 3 การน าเสนอผลงานวิชาการ

ในระดั บช าติ เ พ่ื อ เ ตรี ยมคว ามพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

โครงการ/คณะ ชุมชนเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

1. โครงการ
ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้ง
ที่ 4 
 
ทุกหน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัยมี
ส่วนร่วม 

นักวิจยั ครู 
อาจารย์ 
นักศึกษา และผู้
ที่สนใจทุก
อ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์และ
จังหวัดอื่น ๆ 

ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
พื้นฐานอยู่แลว้ 
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
ช่วยเสริมความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวเพิ่มเติม
และชุมชนยัง
สนับสนุนการเผยแพร่
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สรุปแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ที่มี
โครงการบริการวิชาการที่มาจากการมีส่วน
ร่วมของชุมชนหรือองค์การเป้าหมายภายใต้
การด าเนินงานตามระบบและกลไกงาน
บริการวิชาการสามารถแยกโครงการตาม
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้ ดังนี้  

1. อ าเภอเมือง จ านวน 10 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 933,334 บาท 

2. อ าเภอเขาค้อ จ านวน 6 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 401,000 บาท 

3. อ าเภอหนองไผ่ จ านวน 3 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 70,000 บาท 

4. อ าเภอหล่มสัก จ านวน 4 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 130,833 บาท 
ส่วนโครงการบริการวิชาการ จ านวน 34 
โคร งการ  งบประมาณทั้ ง สิ้ น  จ านวน 
1,404,833 บาท เป็นโครงการบริการ
วิ ช า ก า ร ที่ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ชุ ม ช น ห รื อ
กลุ่มเป้าหมายทุกอ าเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าร่วม (3.1-2-01 ถึง 3.1-2-03) 
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  3 ชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา
และมีความ
เข้มแข็งที่มี
หลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน 
 
 
 
      
 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะต่างๆ ได้
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการภายใน
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายภายใต้แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคมสอดคล้องกับจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้งานบริการวิชาการ
เป็นการให้บริการเพ่ือพัฒนาชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนา
และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน ดังนี้ 
      1) อ าเภอเมือง โดยมีชุมชนเป้าหมาย
คือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคกและ
ประชาชนในต าบลบ้านโคกอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นกลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย
ที่ได้รับการให้บริการวิชาการเรื่อง การเลี้ยง
ไส้ เดื อน เ พ่ือผลิตปุ๋ ย อินทรี ย์คุณภาพสู ง
ด าเนินการโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 นายกองค์การบริการส่วนต าบล
บ้านโคกได้ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงไส้เดือน
เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2559  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจึง
กลับไปรายงานผลที่ได้รับประโยชน์ของการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เกิด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงไส้เดือน
เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้นในชุมชนบ้านโคก เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโคก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ง
โครงการดังกล่าวเกิดจากแนวความคิดและ
ความประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโคกและคนในชุมชนที่ต้องการให้
ประชาชนในชุมชนบ้านโคกได้รับความรู้ใน
เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
และภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการแล้ว

3.1-3-01  โครงการการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
3.1-3-02  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
3.1-3-03  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
3.1-3-04  แบบตอบรับ
การน าไปใช้ประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
3.1-3-05  ภาพถ่าย
แสดงผลการน าองค์ความรู้
จากโครงการบริการ
วิชาการไปพัฒนาและมี
ความเข้มแข็ง 
3.1-3-06  โครงการการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
3.1-3-07  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง
ประจ าปีงบประมาณ 
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องค์การบริหารส่ วนต าบลบ้านโคกและ
ประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาและมี
ความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
ตามล าดับดังนี้ 
     1.1*การสร้างธนาคารไส้เดือนเกิดจาก
แนวความคิดของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโคก ที่ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการ
เลี้ยงไส้ เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย อินทรีย์จากมูล
ไส้เดือนและได้เชิญผู้รับผิดชอบโครงการและ
วิทยากรของโครงการได้แก่ อาจารย์พิพัฒน์ 
ชนาเทพาพรและอาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญ
แก้ว เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานครั้งนี้ ซึ่ง
การสร้างโรงเรือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูล
ไส้เดือนมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญของเกษตรกร ประชาชนใน
ชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป การผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง
กับผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยงานหรือ
ผลิตไว้ให้คนในชุมชนได้ทดลองใช้จนเห็นถึง
ประโยชน์และเกิดแนวความคิดในการเลี้ยง
เพ่ือไว้ใช้เองในครัวเรือนได้ภายหลังจากการ
เลี้ยงไว้ใช้เองและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โคกยังได้พัฒนาการด าเนินงานเลี้ยงไส้เดือน
จนสามารถจัดการในรูปแบบธนาคารไส้เดือน 
หมายถึงองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก
เลี้ยงจนได้พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์แล้ว เปิดโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนสามารถกู้ยืมพ่อพันธุ์แม่
พันธุ์ ไส้ เดือนจากธนาคารไส้เดือนเพ่ือน า
กลับไปเลี้ยงเพ่ือผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนไว้ใช้
เองในครัวเรือนได้ แต่ต้องน าต้นทุนไส้เดือนที่
ยืมไปนั้นกลับมาคืนเมื่อได้มีผลผลิตที่เพียงพอ
แล้ว เพ่ือให้คนในชุมชนรายอ่ืน ๆ สามารถ
น าไปเลี้ยงและขยายผลการผลิตได้ต่อไป 
นอกจากเลี้ยงไว้ส าหรับเป็นน าปุ๋ยไส้เดือนที่
ผลิตได้ในโรงเรือนไปใช้ในการบ ารุงผลผลิต
ขององค์การ ได้แก่ ต้นฟักข้าว ต้นทานตะวัน 
ดอกดาวเรือง และต้นไม้อ่ืน ๆ ในหน่วยงาน 

พ.ศ. 2559 
3.1-3-08 โครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
3.1-3-09 หนังสือขอ
รับรองการใช้ประโยชน์
จากโครงการบริการ
วิชาการ เลขท่ี  
ศธ041070437/136 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
3.1-3-10  แบบตอบรับ
การน าไปใช้ประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
3.1-3-11  หลักฐานการ
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ของนักเรียน 
3.1-3-12  ภาพถ่าย
แสดงผลการน าองค์
ความรู้จากโครงการ
บริการวิชาการไปพัฒนา
และมีความเข้มแข็ง 
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ซึ่งผลผลิตนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตที่
บ า รุ ง รั กษา โ ดยปุ๋ ยทั่ ว ไ ป  มี อั ต ร าก า ร
เจริญเติบโตที่มีความแตกต่างกันมากอย่าง
เห็นได้ชัด เช่น ต้นฟักข้าวที่ ใส่ปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือนนั้นมีล าต้นที่สูงเร็วกว่า ใบใหญ่และมี
พุ่มที่หนากว่าต้นฟักข้าวที่ ใส่ปุ๋ยทั่วไป ต้น
ทานตะวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โคกได้ปลูกไว้เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้
น าปุ๋ยไส้เดือนมาใช้เพ่ือบ ารุงต้นทานตะวัน
เ พ่ือให้มีผลผลิตที่มากขึ้นส าหรับใช้ เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวจุดส าคัญของต าบลและของ
อ าเภอเมืองในฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้  

1.2 การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ไว้ใช้เองในครัวเรือนได้แก่        

 -  นายสุทิน อินจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 
ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้น าพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไส้เดือนจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโคกไปเพาะเลี้ยงใน
กะละมัง เพ่ือผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนไว้ใช้เอง 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ลงไปติดตามการเพาะเลี้ยงที่นา
ของผู้ใหญ่เอง โดยผู้ใหญ่ได้เลี้ยงไส้เดือนไว้
จ านวน 3 กะละมัง ส าหรับผลิตปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือนไว้ใช้กับผลผลิตได้แก่ ข้าว มะละกอ 
หน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น ซึ่งผู้ใหญ่ระบุว่าเมื่อน า
ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนมาใช้ประโยชน์ส่งผลให้
ตนเองสามารถประหยัดเงินทุนในการซื้อ
สารเคมีมาใช้และยังลดจ านวนสารเคมีตกค้าง
ในผลผลิตจึงท าให้ผู้ที่รับซื้อผลผลิตของตนเอง
ไปมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมีแน่นอน  

- นายหวิน รอดช้าง ประชาชนในชุมชน
บ้านโคก ได้น าปุ๋ยจากมูลไส้เดือนไปใช้กับใน
การปลูกฟักข้าว โดยผลที่ได้รับภายหลังจาก
การใช้ปุ๋ยไส้เดือนคือ ดินมีความร่วนซุยมาก
ขึ้ น  ต้ น ฟักข้ า วมี ก า ร เ จ ริญ งอกงาม ใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น และยังสามารถลด
ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีจากท้องตลาด ซึ่งถือ
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เป็นการลดต้นทุนการผลิตลงได้  
(3.1-3-01 ถึง 3.1-3-05) 

2) อ าเภอหล่มสักโดยมีชุมชนเป้าหมาย
คือ โดยโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าต าบลบุ่งคล้า 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับ
การถ่ายทอดความรู้จากโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องใน
เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 จาก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่ง
ภายหลั งจากการ เข้ าร่ วมโครงการแล้ ว
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ครู และนักเรียนใน
โรงเรียนได้ รับการพัฒนาและเกิดความ
เข้มแข็งที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน ดังนี้  

2.1 การสร้างฐานการเรียนรู้การเลี้ยง
ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้
ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโดย
ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไส้เดือน
เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จัดโดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2558 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้
มอบหมายให้อาจารย์สถิตย์  ฟัก ฟูมและ
นางสาวศิริพร ปิ่นศรี นักเรียนของโรงเรียน
บ้านบุ่งคล้าเข้าร่วมโครงการได้น าความรู้จากที่
ได้รับมาสร้างฐานการเรียนรู้ เรื่องการเลี้ยง
ไส้เดือนในบ่อซีเมนต์และเลี้ยงไส้เดือนแบบ
คอนโดขึ้นในศูนย์ เศรษฐกิ จพอเพียงของ
โรงเรียนเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนที่
นักเรียน ประชาชนในชุมชนและบุคคลจาก
หน่วยงานภายนอกเข้าไปศึกษาหาความรู้และ
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ายังได้รับคัดเลือกให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา
ข้อมูลจากศูนย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  
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2 .2  การ เป็ นตั วแทน เ พ่ือ เข้ า ร่ วม
เผยแพร่ความรู้และจัดนิทรรศการโรงเรียนบ้าน
บุ่งคล้าได้รับเชิญจากส านักงานเกษตรอ าเภอ
หล่มสัก ให้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(Field Day) เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558และได้รับเชิญให้เข้า
ร่ วมจั ดนิทรรศการ ใน โครงการส่ ง เสริ ม
การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) โดย
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้น าเทคนิคการเลี้ยง
ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไปถ่ายทอดให้แก่
ผู้เข้าร่วมงานและเกษตรกรในอ าเภอหล่มสัก
เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ 

2.3 การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ไว้ใช้เองในครัวเรือน ได้แก่        

- อาจารย์สถิตย์ ฟักฟูม อาจารย์ประจ า
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้เข้าร่วมโครงการเลี้ยง
ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายหลังจากการ
เข้าร่วมโครงการแล้วนอกจากที่อาจารย์ได้น า
ความรู้ที่ ได้ รับมาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และมีปุ๋ยส าหรับใช้ในโรงเรียน
แล้วนั้น ยังได้น าองค์ความรู้เรื่องดังกล่าวมาใช้
ในสวน เกษตร  โดยการน า ไส้ เ ดื อนมา
เพาะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ที่สวนของตนเอง
ส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้ใช้กับ
ผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง ซึ่งสามารถ
ลดต้นทุนค่าปุ๋ยลงได้มาก ผลผลิตในสวน ซึ่ง
ได้แก่ มะนาว องุ่น ส้ม มะม่วง ฯลฯ มีผลผลิต
ออกมากขึ้นอีกด้วยและอาจารย์ยังได้ใช้สวน
ของตนเองเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การเกษตร
แบบผสมผสานตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
โดยมีครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
จากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 2 เข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
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- ครอบครัวปิ่นศรี ได้เข้าร่วมโครงการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ที่
จั ด โดยคณะเทคโนโลยีการ เกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
นางสาวศิริพร ปิ่นศรี นักเรียนโรงเรียนบ้าน
บุ่งคล้าผู้เป็นพ่ีสาว ได้เข้าร่วมโครงการเมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2558ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
นายดิสกร  ปิ่ นศรี  น้ องชาย ได้ เข้ าร่ วม
โครงการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559และ
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ตามล าดับ โดย
นักเรียนทั้ง 2 คน ได้น าความรู้จากการเข้า
ร่วมโครงการการมาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วน
ของโรงเรียนและครอบครัว ในโรงเรียนบ้าน
บุ่งคล้า ทั้งสองคนได้รับหน้าที่ให้เป็นตัวแทน
ในการดูแลศูนย์ฯ ประจ าฐานการเลี้ ยง
ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเป็นตัวแทน
ของโรงเรียนในการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ที่
หน่วยงานภายนอกจัด นอกจากนี้ทั้งสองคน
ยังได้น าปุ๋ยที่ได้จากฐานการเรียนรู้ดังกล่าว
กลับไปใช้กับแปลงฝักของตนเองที่บ้านด้วย 
โดยครอบครัวของนางสาวศิริพร ปิ่นศรี และ
น้องชายคือ นายดิสกร ปิ่นศรี ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่ งแม่จะปลูกผักชนิดต่าง ๆ 
ได้แก่ ผักบุ้งจีน ขึ้นฉ่าย ผักชีใบเลื่อย หน่อข่า 
กล้วย เป็นต้น เพ่ือน ามาขายในตลาดนางั่ว 
ตลาดวังซอง และตลาดบุ่งคล้า เ พ่ือเป็น
รายได้ให้แก่ครอบครัว โดยได้น ามูลไส้เดือน
มาท าเป็นปุ๋ยน้ าไว้ส าหรับรดผักในสวน ซึ่งผล
ที่ได้รับภายหลังจากการใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน
มีผลแตกต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเห็นได้ชัด 
ดังนี้  

1. ผักบุ้งจากปกติจะพบปัญหาราขาวที่
เป็นตัวท าลายผลผลิต เมื่อใช้ปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือนแล้วส่งผลให้ปัญหาของการเกิดราขาว
ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ท าให้ผลผลิตมีเพ่ิม
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มากขึ้น  
2. ยืดอายุของผักในสวนให้ยาวนานมาก

ขึ้น โดยผักที่ปลูกในสวนที่ ใช้ปุ๋ ยจากมูล
ไส้เดือนจะมีระยะการเน่าเสียที่ช้ากว่าผักที่
รับมาจากท้องตลาดทั่วไป ส่งผลให้สามารถ
ยืดอายุของผักได้ยาวนานขึ้น ลดอัตราการเน่า
เสีย สามารถขายได้ในปริมาณมากขึ้น รายได้
ที่ได้รับก็เพ่ิมมากข้ึนด้วย 

3. ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจาก
โดยทั่วไปการปลูกผักขายจ าเป็นต้องมีการใช้
สารเคมีที่ค่อนข้างสูง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด
ปัญหาแมลงในผัก ภายหลังจากที่ครอบครัว
ปิ่นศรีได้น ามูลไส้เดือนมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี
แล้วนั้นสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้  

4. มีรายรับเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผักที่ปลูก
เจริญงอกงามมากขึ้น ระยะเวลาเน่าเสียช้าลง 
คุณภาพของผักมีมากขึ้นเนื่องจากเป็นผัก
อินทรีย์ ขายได้ในปริมาณที่มากขึ้นส่งผลให้
รายได้ของครอบครัวก็เ พ่ิมมากขึ้น ภาวะ
เศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้นซึ่งนายดิสกร 
แจ้งว่าตอนนี้สามารถเก็บเงินส าหรับใช้เป็น
ทุนในการเรียนและส าหรับเพาะปลูกข้าวใน
ฤดูกาลต่อไปได ้

2.4 ชุมชนเป้าหมายมีรายรับเพ่ิมขึ้น ครู 
นัก เรียนโรงเรียนบ้านบุ่ งคล้ า ได้ รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาระหว่าง
วันที่ 21-27 มิถุนายน 2560 โดยมีกิจกรรม 
คือ การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การ
ท าอาหารส าหรับเลี้ยงหมูหลุม การแปรรูป
ผลผลิตเห็ดจากโรงเรือนของโรงเรียน ได้แก่ 
ข้าวเกรียบเห็ด น้ าพริกเห็ด และการท าเห็ด
สวรรค์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการผลิต
อาหารสัตว์น้ า ซึ่งภายหลังจากการเข้าร่วม
โครงการ ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่ง
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คล้าได้น าความรู้ที่ ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการไปพัฒนาและเกิดความเข้มแข็งที่มี
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนดังนี้  

1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในกิจกรรม
การแปรรูปผลผลิตจากเห็ดนางฟ้า ภายหลัง
จากการเข้าร่วมโครงการแล้วครูและนักเรียน
ได้ผลิตน้ าพริกเห็ดนางฟ้าเพ่ือจ าหน่ายในงาน
ของโรง เรี ยน ซึ่ งมีครู และนักเรี ยนจาก
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรม
ดั งกล่ า วจั ดขึ้ น ในระหว่ า งวั นที่  20 -21 
กรกฎาคม 2560 ส่งผลให้นักเรียนและกลุ่ม
ยุวเกษตรกรของโรงเรียนมีรายได้เพ่ิมขึ้นเมื่อ
หักทุนและแบ่งมาเป็นค่าไฟฟ้า และค่าแก๊ส
หุงต้มแล้วยังคงเหลือก าไรส าหรับจัดสรรให้
สมาชิกกลุ่มได้มีรายได้อีกด้วย 
(3.1-3-06 ถึง 3.1-3-11) 

3) อ าเภอเขาค้อ โดยมีชุมชนเป้าหมาย
คือ ต าบลหนองแม่นา และต าบลแคมป์สน
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการ
พัฒนาเพ่ือเกิดความเข้มแข็งต่อไป โดยแบ่ง
ตามพ้ืนที่ ดังนี้ 

  - ประชาชนในต าบลหนองแม่นา อ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีโครงการที่ลงพ้ืนที่
ให้บริการ จ านวน 4 โครงการ ซึ่งคนในชุมชน
ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งใน
ชุมชน ดังนี้ 

1. ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้ถึงการ
อนุรักษ์และการจัดการด้านการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ภายใต้โครงการอบรม
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติบ้านหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ของคณะวิทยาการจัดการ 
เนื่องจากอ าเภอเขาค้อ เป็นอ าเภอที่ได้รับ
ความนิยมด้านการท่องเที่ยวและมีผลผลิตทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งประชาชน
ได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เป็น
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แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมให้ชุม
ชุ มสร้ า งความตระหนั ก ในการอนุ รั กษ์
ธรรมชาติของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่ งยืน
เพ่ือให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ
สร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้  

2. ประชาชนในชุมชนมีแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งผลผลิตทาง
การเกษตรและการแปรรูปผลผลิตให้เป็นที่
ต้องการของตลาดส าหรับเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใน
พ้ืนที่ ภายใต้โครงการเข้าสู่ตลาดระดับสากล
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน  ของคณะวิทยาการ
จัดการ 

3. ผู้น าชุมชนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับ
การพัฒนาคนในชุมชนและองค์กรต่างๆ ใน
พ้ืนที่ การวางคนในเหมาะสมกับงานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทั้งการจัดการองค์กรและความ
พร้อมของบุคลากรส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว
และผู้มาติดต่องานในพ้ืนที่ ภายใต้โครงการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ
เ พ่ื อ ชุ ม ช น ( HRM* Professional) * ค ณ ะ
วิทยาการจัดการ 

4. ผู้น าชุมชน ได้แก่ บุคลากรในองค์การ
บริ ห า รส่ วนต าบลหนองแม่ น า *ก านั น 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และผู้น าชุมชน
ที่อยู่ในพ้ืนที่ ได้รับการส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักถึงการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ*ให้แก่ 
เพ่ือรองรับการเข้ามาเที่ยวของนักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อประสานงาน 
เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นข้าราชการและ
บุคลากรของรัฐที่มีหน้าที่เพ่ือให้บริการและรับ
ใช้สังคมด้วยความเต็มใจ ภายใต้โครงการจิต
สาธารณะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น*ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   ประชาชนในต าบลแคมป์สน อ าเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีโครงการที่ลงพ้ืนที่
ให้บริการจ านวน 2 โครงการ เป้าหมายคือ 
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อาจารย์  และนักเรียนโรงเรียนแคมป์สน
วิทยาคม ซึ่งได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็ง ดังนี้ 

1. อาจารย์ และนักเรียน ได้รับความรู้
ด้านการเป็นผู้ประกอบการ การท าแผนธุรกิจ 
การวางแผนการตลาดเพ่ือการจ าหน่าย การ
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีแนวคิดที่จะท าอาชีพเสริม
สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองในระหว่าง
เรียน ภายใต้การด าเนินงานโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการต้นกล้าอาชีพเพาะกล้าความรู้สู่
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ของคณะวิทยาการ
จัดการ 

2. อาจารย์  และนัก เรียนได้ รับการ
ให้บริการจากการบูรณาการองค์ความรู้จาก 
ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยได้ลงพ้ืนที่
เพ่ือให้บริการภายใต้โครงการส่งเสริมงาน
บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการมีส่วนร่วมสู่
การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีกิจกรรม
ที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทั้งสิ้น 
จ านวน 6 กิจกรรม ดังนี้  

- กิจกรรมที่ 1 นักเรียนได้เรียนรู้และ
ลงมือปฏิบัติการเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ
ผลิ ต ปุ๋ ย อิ นทรี ย์ คุ ณ ภ าพสู ง  โ ด ย คณ ะ
เทคโนโลยี กา ร เ กษตรและ เทค โน โลยี
อุตสาหกรรม 

- กิจกรรมที่ 2 นักเรียนได้เรียนรู้การ
ท าอาหารว่างส าหรับงานประชุม เนื่องจากมีผู้
มาเช่าสถานที่ของโรงเรียนในการจัดการ
ประชุมและสัมมนาและนักเรียนสามารถใช้
ความรู้ดังกล่าวมาท าอาหารว่างเพ่ือจ าหน่าย
ให้แก่ผู้จัดงานซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมให้
นักเรียนในระหว่ าง เรียนได้  ภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- กิจกรรมที่ 3 นักเรียนสามารถต่อ
ยอดความรู้ ในเรื่องต้นกล้าส่งเสริมอาชีพ 
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พัฒนาทักษะ ด้านการเป็นผู้ประกอบการใน
ธุรกิจร้านขนมปังปิ้ง การท าเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ การท าร้านส้มต า และการจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ที่สามารถเป็นลู่ทางในการ
สร้างรายได้เสริมในระหว่างเรียน ภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

- กิจกรรมที่ 4 นักเรียนได้รับการฝึก
ปฏิบัติการเย็บกระเป๋าผ้า เพ่ือให้นักเรียนได้
ท ากระเป๋าดินสอ กระเป๋าสะพายไว้ส าหรับใช้
เองเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายหรือสามารถท า
เสริมเพ่ือจ าหน่ายให้เกิดรายได้ ภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ 

- กิจกรรมที่ 5 นักเรียนได้เรียนรู้การ
เปิดประตูสู่ภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ เรียนรู้ถึงของกลุ่มประเทศ
อาเซียนและได้เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งทางด้าน
ภาษา การแต่งกายและด้านอ่ืน ๆ ภายใต้การ
ด า เนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 

- กิจกรรมที่ 6 การติดตามผลกระทบ
และประโยชน์ด าเนินงานภายหลังจากเสร็จ
สิ้นการด าเนินงานโครงการ โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

4) อ าเภอหนองไผ่ โดยมีชุมชนเป้าหมาย
คือ โรงเรียนหนองไผ่และโรงเรียนนาเฉลียง
ใต้ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

  มี โครงการบริการวิชาการที่ ลง พ้ืนที่
ให้บริการในเขตอ าเภอหนองไผ่  จ านวน 3 
โครงการ  

- กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน อ าเภอหนองไผ่ 
และอ าเภออ่ืน ๆ ที่สนใจ โดยสมาชิกกลุ่ม
ได้รับการพัฒนาในด้านการท าผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุทางการเกษตร คือ เชือกกล้วยและต้นกก 
ให้น ามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
รองเท้าแตะ ตะกร้า และของตกแต่งบ้าน 
ส าหรับจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้เสริมหรือเป็น
รายได้หลักให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเส้นใย
จากเศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม โดยคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- ครู นักเรียนในโรงเรียนบ้านนาเฉลียง
ใต้  ให้ ได้รับการถ่ายทอดทักษะและองค์
ความรู้ด้านทักษะพ้ืนฐานการเล่นฟุตบอล 
รวมถึ งกฎ กติกา ระเบียบของการเล่น
ฟุตบอลที่ถูกต้องการกฎสากล โดยครูสามารถ
น าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษา ภายใต้โครงการ 
PCRU Football Academy Camp โดย
คณะครุศาสตร์ 

- ครู นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่  ให้
ได้รับการถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
น าเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวมาใช้เ พ่ิมพูน
ความรู้ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีที่มี
ความทันสมัยสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา
ท้องถิ่นได้ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สมองกลฝัง
ตัวเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  4 ชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย
ด าเนินการพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการในกลุ่มพ้ืนที่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยส่งผลให้ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายสามารถด าเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1 )  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  โ ด ย มี ชุ ม ช น
เป้าหมายคือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โคกและประชาชนในต าบลบ้านโคก อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มพ้ืนที่
เป้าหมายที่ได้รับการให้บริการวิชาการ เรื่อง 
กา ร เ ลี้ ย ง ไ ส้ เ ดื อน เ พ่ื อผลิ ตปุ๋ ย อิ นทรี ย์
คุณภาพสูง ด าเนินการโดยคณะเทคโนโลยี 

3.1-4-01  โครงการการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
3.1-4-02  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
3.1-4-03  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

169 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ปี งบประมาณ พ .ศ .  2559  นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชนในบ้าน
โคกและต าบลใกล้เคียง ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้และเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การเลี้ยง
ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ผ่าน
ช่องทางวิทยุกระจายเสียงของ อบต. และ
จัดท าเป็นเอกสารแผ่นพับแจกส าหรับผู้ที่
สนใจ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากที่นายกองค์การ
บริการส่วนต าบลบ้านโคกได้ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยง
ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เมื่อ
วั น ที่  2 9  ม ก ร า ค ม  2 5 5 9  ณ  ค ณ ะ
เทค โน โลยี ก าร เ กษตรและ เทค โน โลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกิดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้นในชุมชนบ้านโคก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 
2560 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก 
จัด โดยคณะเทคโนโลยีการ เกษตรและ
เทค โน โ ลยี อุ ต ส าหกร รม  และวั นที่  6 
กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ลง
พ้ืนที่พร้อมกับผู้รับผิดชอบโครงการบริการ 
คืออาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร และอาจารย์
จั นทร์ จิ ร า  โ ต๊ ะขวั ญแก้ ว  เ พ่ื อติ ดตาม
ผลกระทบและประโยชน์ภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โคกและประชาชนในชุมชนมีการด าเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

a. การสร้างธนาคารไส้เดือน องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโคกสามารถสร้าง
โรงเรือนเพ่ือเลี้ยงไส้เดือนไว้ใช้เองและขยาย
ผลสู่ชุมชนโดยบริหารจัดการในรูปแบบ
ธนาคารไส้เดือน ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโคกเลี้ยงไส้เดือนและขยายผลจน
ได้พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ที่มีปริมาณที่มากพอแล้ว

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
3.1-4-04  แบบตอบรับ
การน าไปใช้ประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
3.1-4-05  ภาพถ่าย
แสดงผลการน าองค์ความรู้
จากโครงการบริการ
วิชาการไปพัฒนาและมี
ความเข้มแข็ง 
3.1-4-06  โครงการการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
3.1-4-07  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
3.1-4-08โครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
3.1-4-09 หนังสือขอ
รับรองการใช้ประโยชน์
จากโครงการบริการ
วิชาการ เลขที่  
ศธ 041070437/136 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
3.1-4-10แบบตอบรับ
การน าไปใช้ประโยชน์
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และได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน
สามารถกู้ยืมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไส้ เดือนจาก
ธนาคารไส้เดือนเพ่ือน ากลับไปเลี้ยงเพ่ือผลิต
ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนไว้ใช้เองในครัวเรือนได้ แต่
มีเงื่อนไขว่าภายหลังจากที่เลี้ยงและขยาย
ผลได้ เพียงพอแล้วต้องน าต้นทุนไส้ เดือน
พร้อมดอกเบี้ยที่ยืมไปนั้นกลับมาคืน เพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนรายอ่ืน ๆ สามารถน าไป
เลี้ยงและขยายผลการผลิตได้ต่อไป  

b. ส าหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จากมูลไส้เดือน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโคกใช้โรงเรือนไส้เดือนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับให้เกษตรกร ประชาชนในชุมชน
และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้ามาเรียนรู้วิธีการเลี้ยง 
การบริหารจัดการ การเก็บผลผลิต และการ
น า ไป ใช้ ประ โยชน์  เ พ่ื อ ให้ เ กิ ดผลการ
พัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์ในระยะยาว  

c. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้
ใช้เอง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก
สามารถผลิตปุ๋ยไส้เดือนไว้ใช้เองเพ่ือเป็นการ
ลดต้นทุนค่าปุ๋ยส าหรับผลผลิตทางการเกษตร
ของหน่วยงาน โดยการน าไปใช้ในการบ ารุง
พืชผลทางการเกษตรในหน่วยงาน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลผลิตที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนกับ
ปุ๋ยเคมีทั่วไปแล้วผลผลิตที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนมี
อัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัด 
อีกท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคกได้น า
ปุ๋ยไส้เดือนไปใช้กับต้นทานตะวันเพ่ือให้มี
ผลผลิตที่มากขึ้ นส าหรับใช้ เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวจุดส าคัญของต าบลและของอ าเภอ
เมืองในฤดูหนาวของทุกปี  

d. การขยายผลการเลี้ยงไส้เดือนลงสู่
ชุมชน ได้แก่        

 -  นายสุทิน อินจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 
ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
3.1-4-11  หลักฐานการ
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ของนักเรียน 
3.1-4-12  ภาพถ่าย
แสดงผลการน าองค์
ความรู้จากโครงการ
บริการวิชาการไปพัฒนา
และมีความเข้มแข็ง 
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เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ภายหลังจากที่
ได้เข้าร่วมโครงการแล้วได้มีแนวคิดในการที่
จะเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง จึงได้น า
พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไส้เดือนจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านโคกไปเพาะเลี้ยงในกะละมัง 
เพ่ือผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนไว้ใช้เอง โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้ รับผิดชอบ
โครงการได้ลงไปติดตามการเพาะเลี้ยงที่นา
ของผู้ใหญ่เอง โดยผู้ใหญ่ได้เลี้ยงไส้เดือนไว้
จ านวน 3 กะละมัง ส าหรับผลิตปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือนไว้ใช้กับผลผลิตได้แก่ ข้าว มะละกอ 
หน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น ซึ่งผู้ใหญ่ระบุว่าเมื่อน า
ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนมาใช้ประโยชน์ส่งผลให้
ตนเองสามารถประหยัดเงินทุนในการซื้อ
สารเคมีมาใช้และยังลดจ านวนสารเคมีตกค้าง
ในผลผลิตจึงท าให้ผู้ที่รับซื้อผลผลิตของตนเอง
ไปมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมีแน่นอน 

- นายหวิน รอดช้าง ประชาชนในชุมชน
บ้านโคก ได้น าปุ๋ยจากมูลไส้เดือนไปใช้กับใน
การปลูกฟักข้าว โดยผลที่ได้รับภายหลังจาก
การใช้ปุ๋ยไส้เดือนคือ ดินมีความร่วนซุยมาก
ขึ้ น  ต้ น ฟักข้ า วมี ก า ร เ จ ริญ งอกงาม ใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น และยังสามารถลด
ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีจากท้องตลาด ซึ่งถือ
เป็นการลดต้นทุนการผลิตลงได้  

จากผลการด าเนินงานโครงการการเลี้ยง
ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ส่งผล
ให้ชุมชนบ้านโคกสามารด าเนินการพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง คนในชุมชนมีแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สามารถพ่ึงพาตนเอง 
ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อตนเอง 
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตได้เนื่องจากหันมาพ่ึงพา
ธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้คนในชุมชนมี
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอด
สารพิษ คุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อต้นทุนในการ
ผลิตลดลงชุมชนก็ย่อมมี รายรับ เ พ่ิมขึ้ น
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ตามล าดับ (3.1-4-01 ถึง 3.1-4-05) 
2 )  อ า เ ภ อหล่ ม สั ก  โ ดย มีชุ มชน

เป้าหมายคือ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อ าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร 
ครู และนักเรียน ที่เป็นชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายที่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่องในเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 - 2560 จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัย
และพัฒนา ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ
แล้วครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้มี
การด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตามล าดับดังนี้ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้มอบหมายให้อาจารย์
สถิตย์  ฟักฟูม และนางสาวศิริพร ปิ่นศรี 
นักเรียนของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าเข้าร่วม
โครงการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 จัด
โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่ง
โรงเรียนบ้านบุ่ งคล้าสามารถด าเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ ดังนี้ 

1. การสร้างฐานการเรียนรู้การเลี้ยง
ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้
ในศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
บ้านบุ่งคล้าสามารถน าความรู้จากที่ได้รับมา
สร้างฐานการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน
ส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์และเลี้ยง
แบบคอนโดในลิ้นชักพลาสติก ภายในศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เพ่ือให้เป็น
แหล่งเรียนรู้โรงเรียนที่นักเรียน ประชาชนใน
ชุมชนและบุคคลจากหน่วยงานภายนอกเข้า
ไปศึกษาหาความรู้และโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
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ยังได้รับคัดเลือกให้ เป็นศูนย์  การเรียนรู้
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงมีผู้ที่สนใจเข้ามา
ศึกษาข้อมูลจากศูนย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  

2. การเป็นตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมเผยแพร่
ความรู้และจัดนิทรรศการ โรงเรียนบ้านบุ่ง
คล้าได้รับเชิญจากส านักงานเกษตรอ าเภอ
หล่มสัก ให้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(Field Day) เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และได้รับเชิญให้
เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการส่งเสริม
การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) โดย
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้น าเทคนิคการเลี้ยง
ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไปถ่ายทอดให้แก่
ผู้เข้าร่วมงานและเกษตรกรในอ าเภอหล่มสัก
เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตได้  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้าน
บุ่งคล้า โดยอาจารย์และนักเรียนได้น าเอา
องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการเลี้ยง
ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมา
ด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้
ใช้เองในครัวเรือน ได้แก่        

- สถิตย์ ฟักฟูม อาจารย์ประจ าโรงเรียน
บ้านบุ่งคล้าภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ 
ยังได้น าองค์ความรู้ ดังกล่าวมาใช้ในสวน
เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริของใน
หลวง รัชกาลที่  9 โดยการน าไส้เดือนมา
เพาะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ที่ สวนของตนเอง 
ส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้ใช้กับ
ผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง ซึ่งสามารถ
ลดต้นทุนค่าปุ๋ยลงได้มาก สามารถลดขยะจาก
ธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ ที่เหลือทิ้ง สามารถ
น ามาเป็นอาหารของไส้เดือนได้ ผลผลิตของ
สวนที่ออกมาก็มีผลผลิตที่เจริญงอกงามมาก
ขึ้น ส่ งผลให้มีรายได้ เ พ่ิมมากขึ้นผลผลิต
ปลอดภัยจากสารเคมี คุณภาพของเจ้าของ
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สวนและสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นอีกด้วย  
- นายดิสกร ปิ่นศรี นักเรียนจากโรงเรียน

บ้านบุ่งคล้าเข้าร่วมโครงการที่จัดโดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 
ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการได้ร่วมมือ
กับนางสาวศิริพร ปิ่นศรี พี่สาว น าความรู้จาก
การเข้าร่วมโครงการการมาใช้ประโยชน์ทั้งใน
ส่วนของโรงเรียนและครอบครัว ที่โรงเรียน
บ้านบุ่งคล้า ทั้งสองคนได้รับหน้าที่ให้เป็น
ตัวแทนในการดูแลศูนย์ฯ ประจ าฐานการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเป็น
ตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมงานต่าง ๆ 
ที่หน่วยงานภายนอกจัด นอกจากนี้ทั้งสองคน
ยังได้น าปุ๋ยที่ได้จากฐานการเรียนรู้ดังกล่าว
กลับไปใช้กับแปลงฝักของตนเองที่บ้านด้วย 
โดยครอบครัวของนางสาวศิริพร ปิ่นศรี และ
น้องชายคือ นายดิสกร ปิ่นศรี ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งแม่จะปลูกผักชนิดต่าง ๆ 
ได้แก่ ผักบุ้งจีน ขึ้นฉ่าย ผักชีใบเลื่อย หน่อข่า 
กล้วย เป็นต้น เพ่ือน ามาขายในตลาดนางั่ว 
ตลาดวังซอง และตลาดบุ่งคล้า เ พ่ือเป็น
รายได้ให้แก่ครอบครัว ซึ่งภายหลังจากการใช้
ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนมีผลแตกต่างจากการใช้
ปุ๋ยเคมีอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้  

1. ผักบุ้งจากปกติจะพบปัญหาราขาวที่
เป็นตัวท าลายผลผลิต เมื่อใช้ปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือนแล้วส่งผลให้ปัญหาของการเกิดราขาว
ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ท าให้ผลผลิตมีเพ่ิม
มากขึ้น  

2. ยืดอายุของผักในสวนให้ยาวนานมาก
ขึ้น โดยผักที่ปลูกในสวนที่ ใช้ปุ๋ ยจากมูล
ไส้เดือนจะมีระยะการเน่าเสียที่ช้ากว่าผักที่
รับมาจากท้องตลาดทั่วไป ส่งผลให้สามารถ
ยืดอายุของผักได้ยาวนานขึ้น ลดอัตราการเน่า
เสีย สามารถขายได้ในปริมาณมากขึ้น รายได้
ที่ได้รับก็เพ่ิมมากข้ึนด้วย 
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3. ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจาก
โดยทั่วไปการปลูกผักขายจ าเป็นต้องมีการใช้
สารเคมีที่ค่อนข้างสูง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด
ปัญหาแมลงในผัก ภายหลังจากที่ครอบครัว
ปิ่นศรีได้น ามูลไส้เดือนมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี
แล้วนั้นสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 
ผักที่ได้ก็เจริญงอกงามขึ้น ระยะเวลาเน่าเสีย
ช้าลง คุณภาพของผักมีมากขึ้นเนื่องจากเป็น
ผักอินทรีย์ ขายได้ในปริมาณที่มากขึ้นรายได้
ของครอบครัวก็เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ภาวะ
เศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้นมากตามล าดับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ เข้าร่วม
โครงการมีการด าเนินการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 

- การเปิดสวนเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้
การเกษตรแบบผสมผสาน สืบเนื่องจากที่
อาจารย์สถิต ฟักฟูม ได้น าไส้เดือนมาเลี้ยง
เพ่ือใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนไว้บ ารุงผลผลิตของ
ตนเอง จากนั้นได้เปิดใช้สวนของตนเองเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน
ตามแนวพระราชด าริของรัชกาลที่ 9 โดยมีครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจาก
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
2 และเขตอ่ืน ๆ เข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

- การมีรายได้เพ่ิมขึ้น นายดิสกร ปิ่นศรี 
จากการสัมภาษณ์นักเรียนแจ้งว่า จากการที่
น าปุ๋ยไส้เดือนมาใช้กับสวนผักของตนเอง
ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยลงได้มาก 
ผลผลิตผักจากสวนมีระยะเวลาอัตราการเน่า
เสียลดลง ผักที่เก็บไว้เพ่ือจ าหน่ายยังคงความ
สดและสามารถน ามาจ าหน่ายได้หลายวัน จึง
ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ตนเองมีเงินเก็บ
กว่าหนึ่งหมื่นบาทและวางแผนไว้ว่าจะน าเงิน
ดังกล่าวมาใช้เป็นทุนในการเรียนและใช้เป็น
ทุนส าหรับการปลูกข้าวของตนเองไปฤดูกาล
หน้าต่อไป 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

176 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

วันที่ 21-27 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัย
และพัฒนาได้ โครงการส่ง เสริมโรงเรียน
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
ให้กับครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ต าบล
บุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
มีกิจกรรม คือ การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ การท าอาหารส าหรับเลี้ยงหมูหลุม 
การแปรรูปผลผลิตเห็ดจากโรงเรือนของ
โรงเรียน ได้แก่ ข้าวเกรียบเห็ด น้ าพริกเห็ด 
และการท าเห็ดสวรรค์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และการผลิตอาหารสัตว์น้ า ซึ่งภายหลังจาก
การเข้ าร่ วมโครงการ ครู  และนักเรียน
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้น าความรู้ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการไปด าเนินการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องดังนี้  

1. นักเรียนมีรายได้เสริมในระหว่างเรียน
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า โดยอาจารย์ร่วมกับ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมการ
แปรรูปผลผลิตจากเห็ดนางฟ้าได้ท าน้ าพริก
นรกจากเห็ดนางฟ้าเพ่ือจ าหน่ายในงานของ
โรงเรียน ซึ่งมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เ ขต  2  เ ข้ า ร่ ว ม ง าน  เ มื่ อ วั นที่  2 0 -21 
กรกฎาคม 2560 ส่งผลให้นักเรียนและกลุ่ม
ยุวเกษตรกรมีรายได้ เมื่อหักทุนและแบ่งมา
เป็นค่ า ไฟฟ้า และค่าแก๊สหุ งต้มแล้ วยั ง
คงเหลือก าไรส าหรับจัดสรรให้สมาชิกกลุ่มได้
มีรายได้อีกดว้ย 

 จากผลการด าเนินงานโครงการการเลี้ยง
ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและ
โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ ส่งผลให้ครู นักเรียน
โรงเรียนบ้านบุ่ งคล้าและชุมชนสามารถ
ด าเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ชุมชนและองค์การเป้าหมายมีศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนที่สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้ครู นักเรียน ทั้งภายในโรงเรียนและ
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ภายนอก ประชาชนในชุมชนและผู้ที่สนใจเข้า
มาศึกษาหาความรู้ได้ การปลูกพืชผลทางการ
เกษตรยั งสามารถลดต้นทุนค่ าปุ๋ ย เคมี 
ประหยัดงบประมาณ ยืดอายุของผลผลิตให้
นานขึ้น การลดใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ
ตนเอง ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากหัน
มาพ่ึงพาธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้คนใน
ชุมชนมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 
ปลอดสารพิษ คุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อต้นทุนใน
การ ผลิตลดลงชุมชนก็ย่อมมีรายรับเพ่ิมขึ้น 
อีกทั้งการน าเอาองค์ความรู้มาปรับใช้เพ่ือให้
เกิดผลิตภัณฑ์สามารถน ามาจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับตนเองและองค์การได้ตามล าดับ 
 (3.1-4-06 ถึง 3.1-4-11) 

3) อ าเภอเขาค้อ โดยมีชุมชนเป้าหมาย
คือ ต าบลหนองแม่นาและต าบลแคมป์สน  
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งภายหลัง
จากการเข้าร่วมโครงการแล้วประชาชนใน
ชุมชนได้มีการด าเนินการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามล าดับดังนี้   

ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายหลังจาก
การเข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง คือ 

1. การเรียนรู้หลักการพัฒนาและการ
จัดการท่องเที่ยว เนื่องจากในพ้ืนที่ต าบล
หนองแม่นามีทรัพยากรที่สามารถจัดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเทศได้ เมื่อได้เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร แ ล้ ว  ชุ ม ช น มี แ น ว ท า ง แ ล ะ
กระบวนการ พัฒนา พ้ืนที่ ให้ เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้
เป็นสินค้าส าหรับจ าหน่ายให้นักท่องเที่ยว 
ภายใต้การด าเนินงานของคณะวิทยาการ
จัดการ 
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2. การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาอ่ืน ๆ โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่ ให้บริการด้านการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแม่นา ซึ่งบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแม่นาสามารถใช้
ภาษาที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในการด าเนินงาน
ได ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายหลังจาก
การรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้ว
ประชาชนในชุมชนต าบลหนองแม่นาสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คือ  

1. ด้านการอนุรักษ์และการจัดการด้าน
การท่อง เที่ ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
เนื่องจากอ าเภอเขาค้อ เป็นอ าเภอที่ได้รับ
ความนิยมด้านการท่องเที่ยวและมีผลผลิตทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากคนใน
ชุมชนได้สร้างสรรค์ขึ้น ในพ้ืนที่ต าบลหนอง
แม่นาได้รับการพัฒนาได้การสนับสนุนให้คน
ในชุมชน ได้เรียนรู้การอนุรักษ์และพัฒนาให้
ชุมชนได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิ เวศ ภายใต้ โครงการอบรมการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติบ้าน
หนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ของคณะวิทยาการจัดการ  

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้ง
ผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต
ให้ เป็นที่ ต้องการของตลาดส าหรับ เป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่ ภายใต้โครงการเข้าสู่
ตลาดระดับสากลของผลิตภัณฑ์ชุมชน ของ
คณะวิทยาการจัดการ 

3. ด้านพัฒนาคนในชุมชนและองค์กร
ต่างๆ ในพ้ืนที่ การวางคนในเหมาะสมกับงาน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทั้งการจัดการองค์กรและ
ความพร้อมส าหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว 
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ที่เข้ามาในพ้ืนที่ ภายใต้โครงการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพเพ่ือชุมชน 
(HRM Professional) คณะวิทยาการจัดการ 

4. การพัฒนาด้านการตระหนักถึงการ
เป็นผู้ มีจิ ตสาธารณะ ให้ แก่บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และผู้น าชุมชน
ที่อยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการเข้ามาเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อ
ประสานงาน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ เป็น
ข้าราชการและบุคลากรของรัฐที่มีหน้าที่
เพ่ือให้บริการและรับใช้สังคมด้วยความเต็มใจ 
ภายใต้โครงการจิตสาธารณะเพ่ือการพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น * ข อ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

   ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์  

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายหลังจาก
การเข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง คือ 

1. การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
โดยครูและนักเรียนมีองค์ความรู้ในเรื่องการ
เป็ นผู้ ป ร ะกอบการ  กา รท า แผนธุ ร กิ จ 
การตลาด และการส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ
เสริมสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองใน
ระหว่างเรียน ภายใต้การด าเนินงานโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการต้นกล้าอาชีพเพาะกล้า
ความรู้สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  ของคณะ
วิทยาการจัดการ 

2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน 
โดยครูและนักเรียน มีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้และมีทักษะด้านการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ
ผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ คุ ณ ภ าพสู ง  โ ด ย ค ณ ะ
เทค โน โลยี กา ร เ กษตรและ เทค โน โลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งโรงเรียนสามารถใช้องค์
ความรู้เรื่องดังกล่าวเป็นฐานการเรียนรู้ของ
นักเรียน ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่อง การลด
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เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้ด้วย 
3. การท าอาหารว่างส าหรับงานประชุม 

โดยนักเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้ให้มี
ทักษะการท าอาหารว่าง ส าหรับงานประชุม 
โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งนักเรียนสามารถน าความรู้
ดังกล่าวมาใช้ในการท าขนมเพ่ือขายให้กับผู้
มาเช่าสถานที่ของโรงเรียนในการจัดการ
ประชุมหรือสัมมนาต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนมี
รายได้เสริมในระหว่างเรียนได้ 

4. การส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการ 
โดยนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพ 
พัฒนาทักษะ ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
สร้างรายได้เสริมในระหว่างเรียน โดยคณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่ งนักเรียนสามารถใช้
ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการท า
ธุรกิจของตนเองได้ เนื่องจากอ าเภอเขาค้อ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว หากนักเรียนสามารถวาง
แผนการท าธุรกิจได้ ย่อมส่งผลให้นักเรียนมี
รายได้เพ่ิมระหว่างเรียนได้ 

5. การฝึกปฏิบัติการเย็บกระเป๋าผ้า 
โดยนักเรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการเย็บ
กระเป๋าผ้า โดยคณะครุศาสตร์ ซึ่งนักเรียน
สามารถใช้ความรู้ดั งกล่าวไปท ากระเป๋า
ส าหรับใช้เอง ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายและ
สามารถท าเสริมเพื่อจ าหน่ายให้เกิดรายได้  

6. การพัฒนาทักษะด้านภาษาและ
วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง ภาษาและวัฒนธรรม
ข อ ง ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ อ า เ ซี ย น  โ ด ย ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งนักเรียนจะ
สามารถน าความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการเพ่ิม
ทักษะการเรียนในวิชาภาษาต่างประเทศหรือ
วิชาที่เก่ียวข้องได้ 

  4) อ าเภอหนองไผ่ โดยมีชุมชนเป้าหมาย
คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงเรียนหนองไผ่
และโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้  อ าเภอหนอง
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ไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งภายหลังจากการเข้า
ร่วมโครงการแล้วประชาชนในชุมชนได้มีการ
ด า เนินการ พัฒนาตนเองอย่ างต่อ เนื่ อง
ตามล าดับดังนี้  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน อ าเภอหนองไผ่ และอ าเภออ่ืน ๆ ที่
สนใจ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แปรรูปเส้นใยจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือ
ส ร้ า ง เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถ ก ร ร ม  ค ณ ะ
เทค โน โลยี กา ร เ กษตรและ เทค โน โลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งหลังเข้าร่วมโครงการแล้ว
สมาชิกกลุ่มน าความรู้ดังกล่าวมาเป็นแนวทาง
ท าผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางการเกษตร คือ การ
ท าวัสดุทางการเกษตรจากกาบกล้วยและต้น
กกส าหรับท าเป็นเส้นใยเพ่ือสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์กระเป๋า รองเท้าแตะ ตะกร้า และ
ของตกแต่งบ้าน  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน อ าเภอหนองไผ่ และอ าเภออ่ืน ๆ ที่
สนใจ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แปรรูปเส้นใยจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือ
ส ร้ า ง เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถ ก ร ร ม  ค ณ ะ
เทค โน โลยี กา ร เ กษตรและ เทค โน โลยี
อุตสาหกรรม ได้น าความรู้เรื่องการท าเส้นใย
จากกาบกล้ วยและต้นกกมาขึ้ นรูป เป็ น
ผลิตภัณฑ์กระเป๋า รองเท้าแตะ ตะกร้า และ
ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครู นักเรียนใน
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ สามารถน าองค์
ความรู้เรื่องทักษะและองค์ความรู้ด้านทักษะ
พ้ืนฐานการเล่นฟุตบอล รวมถึงกฎ กติกา 
ระเบียบของการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องการกฎ
สากล ภายใต้ โครงการ PCRU*Football 
Academy*Camp คณะครุศาสตร์  โดยครู
สามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  
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      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครู นักเรียน
โรงเรียนหนองไผ่  สามารถน าองค์ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ภายใต้
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การใช้สมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มาใช้ในการเรียนการสอนและ
เพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ใน
การเพ่ิมพูนความรู้ ให้นักเรียน และสามารถ
น ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนและการพัฒนาท้องถิ่นได้  

  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
หน่ วยงานภายในมหาวิทยาลั ยได้ สร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สั งคมใน
รูปแบบต่าง 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 
กา ร บ ริ ก า ร วิ ช าก า ร  แล ะด้ า น อ่ื น  ๆที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน  ดังนี้ 

1) อ าเภอเมือง สามารถสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนหรือ องค์การเป้าหมายภายใต้
บันทึกตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร ระหว่างสภา
เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 
16 (3.1-5-01) ด าเนินการสร้างความร่วมมือ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 
7 เมษายน 2560 มีระยะเวลา 3 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ  

a. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร วิ จั ย  พั ฒ น า
เทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การเกษตรแบบบูรณาการร่วมกันทั้งของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ตลอดจน
การขยายผลนวัตกรรมด้านการเกษตรโดย

3.1-5-01  บันทึกตกลง
ความร่วมมือ
โครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมภาค
การเกษตร ระหว่างสภา
เกษตรกรจังหวัด
เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ หน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 16   
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อาศัยองค์ความรู้ด้ านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

b. เพ่ือสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเกษตร 
โดยยกระดับและสร้างให้เกิดความแตกต่าง
ของสินค้าเกษตรหรือกรรมวิธีการผลิต การ
แปรรูป และการตลาดที่แตกต่างเพ่ิมมูลค่าให้
สูงขึ้น เพ่ือสร้างรูปแบบการน านวัตกรรม
เกษตร ช่วยในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
ไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

c. เ พ่ื อ ผ ลั ก ดั น ใ ห้ น า ผ ล ง า น วิ จั ย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์  

d. เ พ่ื อ พัฒนาร ะบบส า รสน เทศ ให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง และเพ่ือ
ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
การเกษตรของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
ผลที่ได้จากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ดังกล่าวเกิดผลการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย ดังนี้ 

1. การเปิดเวที เ พ่ือการแลกเปลี่ยน
ความรู้และส ารวจความต้องการและปัญหา
ของชุมชน ในวันที่  12 มิถุนายน*2560       
ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบู รณ์  ซึ่ ง มี ผู้ น า ชุ มชน  เ กษตรกร 
ประชาชน ในต าบลต่ า งๆ  ขอ งจั งหวั ด
เพชรบูรณ์และมีอาจารย์ นักวิจัยจากภายใน
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเสนอปัญหาที่ต้องการให้รับบริการ 
โดยอ าเภอเมือง มีโครงการการเลี้ยงไส้เดือน
เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และโครงการ
การสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรองค์กร
เกษตรกรรายอาชีพตามแนวทางเกษตร
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560   
ณ ต าบลนางั่ว อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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เ พ่ื อ ให้ บ ริ ก า ร ต ามคว ามต้ อ ง ก า ร โ ด ย           
มีผู้เชี่ยวชาญด้านการท าปุ๋ยอินทรีย์และการ
ท าการเกษตรแบบอินทรีย์มาถ่ายทอดความรู้
และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องดังกล่าวให้แก่ชุมชน 

2 )  อ า เ ภอ เ ขาค้ อ  ส ามา รถส ร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในการพัฒนาชุมชนหรือ องค์การเป้าหมาย
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานพิษณุโลก ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ (3.1-5-02) ด าเนินการสร้างความ
ร่วมมือโดยคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2557 มีระยะเวลา 3 ปี โดย
มีวัตถุประสงค์ คือ  

1 .  เ พ่ื อ ร่ ว มมื อทางวิ ช าก าร ในการ
สนับสนุนพัฒนายกระดับคุณภาพของการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ
ร่วมกันระหว่างสามหน่วยงานและเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ชุมชน  

ผลที่ ได้จากการสร้ างเครือข่ายความ
ร่วมมือดังกล่าวเกิดผลการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ประชาชนในอ าเภอเขาค้อได้รับการ
พัฒนาภายใต้ โครงการอบรมการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติบ้าน
หนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ซึ่ งเป็นชุมชนเป้าหมาย เมื่อวันที่  24 -25 
กุมภาพันธ์  2560 รับผิ ดชอบโดยคณะ
วิทยาการจัดการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
เสลี่ยงแห้ง 3 ต าบลหนองแม่นนา อ าเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

3.1-5-02  ข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย 
ส านักงานพิษณุโลก 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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2 .  ชุ มชนในต าบลหนองแม่นาซึ่ ง มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศได้ 

3. ชุมชนได้เรียนรู้การบริการจัดการและ
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของชุมชนให้มีความยั่งยืน 

4. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาส
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ใ ห้ ค ร อบ ค รั ว เ มื่ อ มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวในชุมชน 

3) อ าเภอหนองไผ่ ได้รับการให้บริการ
วิชาการภายใต้เครือข่ายบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางด้านบริการทางวิชาการ การวิจัย 
เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กับองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล น า ป่ า  ( 3 . 1 -5 -0 3 ) 
ด า เนินการสร้ างความร่วมมือโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ และ เทคโน โลยี และคณะ
เทค โน โลยี ก าร เ กษตรและ เทค โน โลยี
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 มี
ระยะเวลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านบริการ
ทางวิชาการ การวิจัย เพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาท้องถิ่น  

2. เพ่ือให้เกิดการน าความรู้ทางวิชาการ 
การวิจัยไปใช้พัฒนาท้องถิ่น 

3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ตอบสนอง
ต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในกระบวนการการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

4. เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสบการณ์
และพัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการ 
การวิจัย เ พ่ือการเรียนรู้ และการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

3.1-5-03  บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางด้านบริการทาง
วิชาการ การวิจัย เพื่อ
การเรียนรู้และพัฒนา
ท้องถิ่น ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาป่า 
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5. น า ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
โครงการมาใช้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน การบริการด้านวิชาการ และ
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 

6. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ที่จะก่อให้ เกิดการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ดีในอนาคตทางด้านวิชาการ ด้าน
การวิจัย และด้านพัฒนาบุคลากรระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลที่ได้จากการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือดังกล่าวเกิดผลการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูป
เส้นใยจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมด าเนินงานโดยคณะ
เทค โน โลยี ก าร เ กษตรและ เทค โน โลยี
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่   9 -10 กุมภาพันธ์ 
2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน ในต าบลวังโบสถ์ อ าเภอหนองไผ่ 
ต าบลนาป่า อ าเภอเมือง และต าบลอ่ืน ๆ ที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ 

2. ชุมชนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเส้น
ใยที่เป็นวัสดุทางการเกษตร เช่น เชือกกล้วย 
ต้นกก ฯลฯ โดยเริ่มตั้งแต่การท ากาบกล้วย
และต้นกกให้เป็นเส้นใยส าหรับท าตะกร้า 
กระเป๋า และเครื่องตกแต่งบ้าน เพ่ือให้เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสามารถก่อให้เกิด
รายได้ข้ึนในชุมชนได้ 

3. ชุมชนลดปัญหาขยะจากธรรมชาติที่
เน่าเสีย ส่งเสริมให้สุขภาวะแวดล้อมของ
ชุมชนดีขึ้น 

4) อ าเภอหล่มสักและทุกอ าเภอใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้บันทึกข้อตกลง
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ความร่วมมือ โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสนองพระราชด าริ: ไอซีทีส่งเสริมการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ภายใต้โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระหว่าง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์  (3.1-5-04) ด าเนินการ
สร้างความร่วมมือโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ และมอบหมายให้ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้
ด าเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2558 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
สานต่อแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งเน้น
พัฒนานักศึกษาครู และครูของโรงเรียนใน
ท้องถิ่นให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทียกระดับ
คุณภาพการศึกษาพร้อมก้าวสู่พลเมืองใน
ศตวรรษท่ี 21 

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายนักการศึกษา เช่น 
อาจารย์-ครู ที่จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์  (STEM) ที่นักเรียนได้ค้นหา
ค าตอบและสร้างความรู้จากการปฏิบัติจริง 
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งค าถาม 
แก้ปัญหา หาข้อมูล วิเคราะห์ข้อค้นพบ และ
น าข้อค้นพบนั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผลที่ ได้จากการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือดังกล่าวเกิดผลการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย ดังนี้ 

1. เกิดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
แนวพระราชด าริโดยการมีส่วนร่วมโครงการ
จาก 4 คณะซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ คณะครุศาสตร์ 
ด าเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การใช้  ICT* เ พ่ือการจัดการเรียนรู้ แบบ

3.1-5-04  บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สนองพระราชด าริ: ไอซีที
ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ภายใต้
โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระหว่าง ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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โ ค ร ง ก า ร  (Project* Based* Learning) 
ระหว่ างวันที่  1 -2 เมษายน 2560คณะ
เทค โน โลยี ก าร เ กษตรและ เทค โน โลยี
อุตสาหกรรม โดยสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์ อุตสาหกรรม ด า เนินงาน
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด าเนินงาน
กิจกรรมการอบรมการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ 
ด้ ว ย  3D Printer* ระหว่ า ง วั นที่  2 4 -25 
มกราคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ด าเนินงานกิจกรรมค่ายพัฒนา
เด็กและเยาวชนตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผ่ านสื่อออนไลน์ เ พ่ือการเรียนรู้ทางไกล 
(MOOC)*ระหว่างวันที่  26 -27 มกราคม 
2560 

2. ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ใน
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถเข้าถึง ได้
ศึกษาและเรียนรู้การใช้สื่อ EDLTV*ภายใน
โรงเรียนได้ 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้สาน
ต่อแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งเน้น
พัฒนาครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาของ
โรงเรียนในท้องถิ่นให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซี
ทีที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาที่
พร้อมก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะ 5 คณะ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ซึ่งทุก
คณะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้โครงการเรื่อง 
“โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่
สังคมเพ่ือการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างต่อเนื่อง”เริ่มต้นการด าเนินงานด้วยการ

3.1-6-01  รายงาน
โครงการส่งเสริมงาน
บริการวิชาการแก่สังคม
เพ่ือการมีส่วนร่วมสู่การ
พัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.1-6-02  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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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 
 

เชิญรองคณบดีงานบริการวิชาการและผู้ดูแล
งานบริการวิชาการของทุกคณะเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือวางแผนงาน โดยการด าเนินงานมี
กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกคณะ ดังนี้ 

1. การก าหนดชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ 
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ต าบลแคมป์สน 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  

2. การลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
ส ารวจความต้องการของชุมชน 

3. การก าหนดกิจกรรมของทุกคณะให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 

4. การจั ดสรรงบประมาณในแต่ ละ
กิจกรรม 

5. การออกแบบการประเมินผลและการ
สรุปผล 

6. การติดตามประโยชน์และผลกระทบ
ของโครงการ 
โดยกิจกรรมของแต่ละคณะที่ก าหนดไว้มีดังนี้ 

กิจกรรมที่  1  คณะวิทยาการจัดการ
ให้บริการวิชาการเรื่อง “ต่อยอดต้นกล้า 
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต” 

กิจกรรมที่ 2 คณะครุศาสตร์ ให้บริการ
วิชาการเรื่อง การฝึกปฏิบัติการเย็บกระเป๋า 

กิจกรรมที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ให้บริการ
วิชาการเรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงและการท าขนมเพ่ือการจัด
เลี้ยงและประกอบอาชีพ 

กิจกรรมที่  4 คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ให้บริการวิชาการเรื่อง เปิด
ประตูสู่ภาษาและวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่  5 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้บริการวิชาการเรื่อง Science 
For Life 4.0 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ 5 คณะ
ติดตามประเมินประโยชน์และผลกระทบจาก

เพชรบูรณ์ ที่ 
1226/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมงานบริการ
วิชาการแก่สังคมเพ่ือการ
มีส่วนร่วมสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

การด าเนินงานโครงการ 
คณะ 

จ านวนอาจารย์
ของคณะ 

จ านวนอาจารย์
เข้าร่วม 

ร้อยละ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

57.5 12 20.87 

คณะครุศาสตร์  45.5 9 19.78 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

60.5 17 28.10 

คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

81.5 25 30.67 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

61.5 14 22.76 

รวม 306.5 77 25.12 

ซึ่งทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แผนบริ ก า รทา งวิ ช าการแก่ สั ง คมของ
มหาวิทยาลัย โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วม
โครงการในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงาน 
วิทยากร และผู้ร่วมโครงการ จ านวน 77 คน 
จากอาจารย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย จ านวน 
306.5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12 ทั้ งนี้มี
อาจารย์มาจากทุกคณะ (3.1-6-01 ถึง 3.1-6-
02) 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
3.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

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 :  

ในรอบปกีารศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ

ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มอบหมาย ให้ ส า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมดูแลรับผิดชอบพันธกิจ
ห ลั ก ด้ า น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  โ ด ย แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ พ่ื อ ก า ห น ด
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
คณะกรรมการดังกล่าวท างานร่วมกับ
คณะทั้ง 5 คณะ และชุมชนในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีการ
จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
จัดท ากิจกรรมต่างๆในการสร้าง
จิตส านึกที่ดีให้กับสังคมกันท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน (4.1-
1-01) (4.1-1-02) 

4.1-1-01 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 1014/2556 
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรประจ า
งานส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-1-02 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 1124/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี้ วั ด
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง แ ผ น 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มี
การจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน(4.1-2-01) (4.1-2-02) รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน โดยในรอบ

4.1-2-01 แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2555-2559 
4.1-2-02 แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2560-2564 
4.1-2-03 รายงานการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ได้ตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษาใช้

ระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 
2559 – 31กรกฎาคม 2560 โดยมี
รายละเอียดของดังนี้ 
จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2560 -2564 * โดยก าหนดไว้ ใ น
ประเด็นด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
6 สื บสาน เผยแพร่  ฟ้ืน ฟู  และ
อนุรักษ์ศิลป์ศิลปวัฒนธรรม ขนบ
ธรรมเนี ยนประเพณี  รวมทั้ งภูมิ
ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น * แ ล ะ ก า ห น ด
เป้าประสงค์เป็นวัตถุประสงค์ของ
แผน คือ  
  1 .* มี แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  2. เผยแพร่ และให้บริการวิชาการ
ท า ง ด้ า น ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  3. มีเครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     มี ก า ร ก า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี้ วั ด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้ า นท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ปะแล ะ
วัฒนธรรม  คือมหาวิทยาลั ยได้
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
พ.ศ.2560 – 2564*โดยก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 
  1 .* มี แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม  ค่าเป้าหมาย 1 
แหล่ง 
  2. จ านวนโครงการประสานความ
ร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย   
5 โครงการ 

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
4/2558 วันที่  28 ตุลาคม 
2558 เรื่องร่างแผน
ยุทธศาสตร์ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ.2555-2559 
4.1-2-04 แผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
พ.ศ.2555-2559 (ฉบับปรัง
ปรุง 59) 
4.1-2-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
5/2559 วันที่  30 กันยายน 
2559 เรื่องร่างแผน
ยุทธศาสตร์ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ.2560-2564 
4.1-2-06 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 
4/2558 วันที่  28 ตุลาคม 
2558 เรื่องก าหนดตัวบ่ง ชี้
วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
ปีงบประมาณ 2559 
4.1-2-07 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
5/2559 วันที่  30 กันยายน 
2559 เรื่องก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ปีงบประมาณ 2560 
4.1-2-08 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
4/2558 วันที่  28 ตุลาคม 
2558 เรื่องการจัดสรร
งบประมาณ ปีงบประมาณ 
2559 
4.1-2-09 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
5/2559 วันที่  30 กันยายน 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  3 . จ านวนองค์ความรู้ทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย 20 
เรื่อง 
  4. จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย 
2 โครงการ 
  5. มีสื่อเผยแพร่งานด้านวิจัยค่า
เป้าหมาย 1 เรื่อง 
  6 .  จ าน วนกิ จ ก ร รม โ คร งก า ร
ทางด้านวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ค่า
เป้าหมาย 5 โครงการ 
     มีการจัดสรรงบประมาณ ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ปีงบประมาณ 
2560 เป็นจ านวน 1,127,000 บาท  
โดยมอบหมายให้ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นผู้ด าเนินการ  
(4.1-2-03) (4.1-2-04) (4.1-2-05) 
(4.1-2-06) (4.1-2-07) (4.1-2-08) 
(4.1-2-03) (4.1-2-10) (4.1-2-11) 
ส า น ัก ศ ิล ปะแ ละ ว ัฒน ธ ร ร ม ไ ด้
ก าหนดแนวทางการจัดสรรจาก
งบประมาณ 100 เปอร์เซ็น โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 40 : 60 มี
รายละเอียด  ดังนี้ 
  1. ด้านพัฒนาบุคลากรและบริหาร
ส านักงาน จัดสรร 40 เปอร์เซ็น แต่
จัดสรรไป 35.67*เปอร์ เซ็น เป็น
งบประมาณ 402,000 บาท  
   2. ด้านด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จัดสรร 60  
เปอร์เซ็น แต่จัดสรรเพ่ิมขึ้นเป็น 64.33 
เปอร์เซ็น เป็นงบประมาณ 725,00 
บาท โดยแบ่งงานออก เป็น 3 ด้าน 
คือ 

2559 เรื่องการจัดสรร
งบประมาณ  ปีงบประมาณ 
2560 
4.1-2-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม  ครั้งที่ 1/2559  
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 
เรื่องร่างแผนยุทธศาสตร์
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
พ.ศ.2560-2564 
4.1-2-11 แผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรัง
ปรุง 60) 
4.1-2-12  แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินปีงบประมาณ 
2560-2564 
4.1-2-13  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
4.1-2-14 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
6/2559  เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
แผนยุทธศาสตร์ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม พ.ศ.2560-
2564 
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      2.1*ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ข้อมูล สารสนเทศทางด้านประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จ านวน  33.27 เปอร์เซ็น เป็นงบ 
375,000บาท  
     2.2 ด้านส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความร่ วมมื อ ในการพัฒนาองค์
ความรู้หรือการจัดกิจกรรมทางด้าน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่ นทั้ งของไทย กลุ่ ม
ประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ 
จ านวน 25.29*เปอร์เซ็น*เป็นงบ 
285,000 บาท  
     2.3 ด้านอนุรักษ์ สืบสานและให้ 
บริการวิชาการทางด้านประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และงานส่งเสริมให้มีการบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา จ านวน 5.77 
เปอร์เซ็น เป็นงบ 65,000 บาท  
     ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ในการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และได้
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ (4.1-2-12) 
(4.1-2-13) (4.1-2-14) โดยในกรอบ
ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม 2559 – 
31  กรกฎาคม 2560 ส านักศิลปะได้
ด าเนินการจัดท าแผนเพ่ือก าหนด
โครงการและใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานซึ่งตามแผนมีทั้งหมด 22  
โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
“ส านักศิลป์ยามถิ่นเพชรบูรณ์” 
  2. โครงการจัดเก็บข้อมูลทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. โครงการสืบสานประเพณีลอย
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กระทง ประจ าปี 2559 
  4. โครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วย
ลมว่าว 
  5. โครงการความร่วมมือกับชุมชน
ในการ จั ด กิ จ กร รมและบริ ก า ร
วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ร าโทนบ้านป่า
แดง” 
  6 .  โครงการวัฒนธรรมสัญจร
ร่ ว ม กั บ จั ง ห วั ด เ พ ช ร บู ร ณ์ 
(นิทรรศการสามัคคีเกลียวกลมด้วย
ลมว่าว) 
  7. โครงการความร่วมมือกับชุมชน
ในการ จั ด กิ จ กร รมและบริ ก า ร
วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ร า โทนเมือง
วิเชียรบุรี” 
  8. โครงการความร่วมมือกับชุมชน
ในการ จั ด กิ จ กร รมและบริ ก า ร
วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ร า โทนเมือง
เพชรบูรณ์” 
  9.  โครงการนิทรรศการ “จาก
วิทยาลัยครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
  1 0 .  โ ค ร งก า ร จั ดท า ร า ย ง า น
ประจ าปี : เพชรบุระ “วัฒนธรรมพ้ืน
บ้านเมืองเพชรบูรณ์” 
  11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” 
  12. โครงการนิทรรศการ “การแต่ง
กายชนเผ่าในจังหวัดเพชรบูรณ์” ใน
กลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน(เย้า) พวน ลาว
ครั่ง  สะเดียง 
  1 3 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสน เทศทางด้ านศิ ลปะและ
วัฒนธรรม (ห้องสมุดวัฒนธรรม
ออนไลน์/การจัดการเว็บไซต์) 
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  14.  โครงการลานวัฒนธรรม : สืบ
สานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 
2560 
  15. โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง 
บ้ านนายม :  กับประวัติ ศาสตร์
ท้องถิ่นเมืองเพชรบูรณ์ 
  16.  โครงการนิทรรศการหมุนเวียน
ภ า ย ใ น ห อวั ฒ น ธ ร ร ม  ( ป ฏิ ทิ น
ประเพณีเมืองเพชรบูรณ์) 
  17. โครงการนิทรรศการหมุนเวียน
ภายในหอวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม
ไทยทรงด า) 
  18. โครงการเพลงประกอบท่าทาง 
“การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน” 
  19. โครงการวันสุนทรภู่ : ครูกวีศรี
สยาม 
  20. โครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 
  21. โครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ
ประกอบการน าเสนอข้อมูลการจัด
แสดงภายในหอวัฒนธรรม 
  2 2 .  โ ค ร ง ก า ร ไ ห ว้ ค รู ด น ต รี 
นาฏศิ ลป์   ศิ ลปะและช่ า งฝี มื อ 
ประจ าปี 2560 

 
 

 3 ก า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห้ มี ก า ร
ด าเนินงานตามแผนด้าน
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มี
การก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยมอบหมายให้ส านัก
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม เ ป็ น
ผู้ ด า เนิ นการ  และมี การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-
3-01) โดยมีการจัดท าแผนก ากับ
ติดตามตามกรอบระยะเวลาในแผน
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก ากับ

4.1-3-01 ค าสั่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ติดตามการใช้เงินส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1-3-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
6/2559  เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2559 เรื่องการ
จัดท าแผนก ากับติดตาม  
ปีงบประมาณ 2560 
4.1-3-03 แผนก ากับ
ติดตามการด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
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ติดตาม 
  2. ด าเนินการก ากับติดตาม 
  3. ผลของการก ากับติดตาม 
  4 .น า ผ ล กา รก า กั บ ติ ด ต าม ไป
พัฒนา/ปรับปรุงแผน 
(4.1-3-02) (4.1-3-03) (4.1-3-04) 
(4.1-3-05) (4.1-3-06) 
  ส านั กศิลปะและวัฒนธรรมได้
ด าเนิน การเพ่ือก ากับติดตาม  ดังนี้ 
  1 . ประชุมคณะกรรมการก่อน
ด าเนิน การจัดโครงการตามแผนเพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจัด
โครงการ  
  2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก ากับ
ติดตามโครงการที่ด าเนินการผ่านมา 
เรื่องระยะเวลา เรื่องงบประมาณและ
ตัวชี้ วัดผลส าเร็จจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2560 และมีการ
ก ากับติดตามให้มีการด าเนินการตาม
แผนด้ า นท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ปะแล ะ
วัฒนธรรม โดยก ากับติดตามตาม
ตัวชี้วัดทั้ 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ (4.1-3-07) 
     2 . 1  มีแหล่ ง เ รี ยนรู้ ทา งด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ค่ า เป้ าหมาย 1 
แหล่ง  โดยมีแหล่งคือ หอวัฒนธรรม 
มีการจัดโครงการนิทรรศการ “จาก
วิทยาลัยครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  
โครงการนิทรรศการ “การแต่งกาย
ชนเผ่าในจังหวัดเพชรบูรณ์” ในกลุ่ม
ชาติพันธุ์เมี่ยน (เย้า)  พวน  ลาวครั่ง  
สะเดียง  และโครงการนิทรรศการ
หมุน เวี ยนภายในหอวัฒนธรรม 
(สถาปัตยกรรมไทยทรงด า) 
     2.2 จ านวนโครงการประสาน
ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ค่า 
5 โครงการ  คือ  
 

วัฒนธรรม 
4.1-3-04 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
4/2559 วันที่ 26 ธันวาคม 
2559 เรื่องก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-3-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 27 มีนาคม 
2560 เรื่องก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-3-06 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
2/2560 วันที่ 30  มิถุนายน 
2560 เรื่องผลการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (ตุลาคม 
2559-กรกฎาคม 2560) 
4.1-3-07 โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2560  
4.1-3-08 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที ่
2/2560 วันที่ 30 มิถุนายน 
2560 เรื่องข้อเสนอ แนะ
ของคณะกรรมการก ากับ
ติดตาม (ตุลาคม 2559-
กรกฎาคม 2560)    
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       1. โครงการความร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการ
วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ร าโทนบ้านป่า
แดง"      
       2. โครงการความร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการ
วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  "ร า โทนเมือง
วิเชียรบุรี"  
       3. โครงการความร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการ
วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  "ร า โทนเมือง
เพชรบูรณ์" 
       4. โครงการวันสุนทรทรภู่ "เชิด
ชูครูกวี" ประจ าปี 2560  
       5 . โครงการจัดท ารายงาน
ประจ าปี "เพชรบุระ" วัฒนธรรมพ้ืน
บ้านเมืองเพชรบูรณ์ 
     2.3 จ านวนองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย 20 
เรื่อง คือ 
       1. บ่อน้ าร้อน 
       2. การทอเสื่อจากต้นกก  
       3. ถ้ าค้างคาว  
       4. เขาถมอรัตน์  
       5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       6. ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้า
พ่อศรีเทพ  
       7. การท าบุญกลางบ้าน  
       8. การละเล่นนางควาย  
       9 . การเรียกขวัญเป็นภาษา
อีสาน  
       10. บุญข้าวต้มมัด  
       1 1 . บ้ า น น า ย ม  :  กั บ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเพชรบูรณ์          
       12. แข่งเรือยาว  
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       13. น้ าตกเสาหินอัคนี  
       14. ภูเขาหินปะการัง  
       15. ข้าวหลามลืมผัว  
       16. คนตีมีด  
       17 .*ศรี เทพ "บริบทสู่มรดก
โลก"         
       18. สัมผัสธรรมชาติมนต์เสน่ห์
แห่งขุนเขาวังโป่ง  
       19. วิถีชุมชนคนลีซอ  
       20. บั้งไฟบ้านนาทราย 
      2.4 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม ค่า
เป้าหมาย ๒ โครงการ  คือ 
       1 . * โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ
ชุ ม ช น  เ พ่ื อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรม” 
       2.  โครงการเพลงประกอบ
ท่าทาง “การสร้างบรรยากาศในชั้น
เรียน” 
       2.5  มีสื่อเผยแพร่งานด้านวิจัย 
ค่าเป้าหมาย 1 เรื่อง  คือโครงการ
จัดท ารายงานประจ าปี : เพชรบุระ 
“วัฒนธรรมพ้ืนบ้านเมืองเพชรบูรณ์”
โดยมีการน าผลงานวิจัยเรื่องศึกษา
ประวัติและความเลื่อมใสศรัทธาของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อ
หลวงพ่อทบ : กรณีศึกษา ต าบลวัง
ชมภู อ าเภอเมือง และอ าเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เผยพร่ในรายงาน
ง า น ป ร ะ จ า ปี  :  เ พ ช ร บุ ร ะ 
“วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองเพชรบูรณ์” 
      2.6 จ านวนกิจกรรมโครงการ
ทาง ด้านวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
ค่าเป้าหมาย 5 โครงการ  คือ  
       1. โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทงประจ าปี 2559 
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       2. โครงการสามัคคีเกลียวกลม
ด้วยลมว่าว  
       3. โครงการลานวัฒนธรรม :  
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 
2560  
       4. โครงการสืบสานประเพณี
เข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
       5 . โ ค ร งก า ร ไห ว้ ค รู ดนต รี
น าฏ ศิ ล ป์ * ศิ ล ปะและช่ า ง ฝี มื อ 
ประจ าปี 2560 
     สรุปผลการก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม*พบว่า มีการ
ด าเนินการตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวชี้วัดทั้ง 
6 ตัวชี้วัด  ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย และบรรลุผลส าเร็จตาม
แผนด ้า นท า น ุบ า ร ุง ศ ิล ป ะแล ะ
วัฒนธรรม  
     คณะกรรมการมีการประชุมน า
ผลการก ากับติดตามไป พัฒนา/
ปรับปรุงแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในครั้ งต่ อ ไป (4 .1 -3 -
08)โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ
เนื่องจากในปีงบ ประมาณ 2560 ไม่
มีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
จึงเห็นควรให้ปีงบประมาณ 2561 
จัดท ากิจกรรมการบูรณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน อย่ างน้อย 1 
รายวิชา  

  4 ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี ้ที่
วัดความ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด ้า นท  า น ุบ  า ร ุง ศ ิล ปะแล ะ
วัฒนธรรม (4.1-4-01) (4.1-4-02) 

4.1-4-01 แผนยุทธศาสตร์
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
พ.ศ.2555-2559 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
4.1-4-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้ง
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
(4.1-4-03) (4.1-4-04) (4.1-4-05) 
ดังนี้ 
  1 . มี แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่ น 
ตัวชี้วัด คือ มีแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  ค่าเป้าหมาย 1 
แหล่ง  บรรลุผลส าเร็จโดยมีแหล่ง
เรียนรู้คือ หอวัฒนธรรม โดยจัด
โ ค ร ง ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ไ ว้ ใ น ห อ
วัฒนธรรม 3 โครงการ 
    1.1 โครงการนิทรรศการ “จาก
วิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ”   
    1.2 โครงการนิทรรศการ “การ
แต่งกายชนเผ่าในจังหวัดเพชรบูรณ์” 
ในกลุ่มชาติพันธุ์ เมี่ยน (เย้า) พวน  
ลาวครั่ง  สะเดียง   
    1 . 3  โ ค ร ง ก า ร นิ ท ร ร ศ ก า ร
หมุน เวี ยนภายในหอวัฒนธรรม 
(สถาปัตยกรรมไทยทรงด า) 
  2 .  เ ผ ยแ พร่  แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร
วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตัวชี้วัด คือ  
      2.1 จ านวนองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย 20 
เรื่อง บรรลุผลส าเร็จโดยคือมีองค์
ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่
ด าเนินจัดเก็บรวบรวมเป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 20 เรื่อง คือ 
           2.1.1 บ่อน้ าร้อน 
           2.1.2 การทอเสื่อจากตน้กก  
           2.1.3 ถ้ าค้างคาว  
           2.1.4 เขาถมอรัตน์  
           2.1.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           2.1.6 ประเพณีบวงสรวง
ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ  
           2.1.7 การท าบุญกลางบ้าน  

ที่ 5/2559 วันที่ 30 
กันยายน 2559 เรื่อง
ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความ ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ.2555-
2559(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559) 
4.1-4-03  ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
1/2559  วันที่ 31 ตุลาคม 
2559 เรื่องประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
ปีงบประมาณ 2559 
4.1-4-04  แผนยุทธศาสตร์
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
พ.ศ.2560-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
4.1-4-05  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้ง
ที่1/2560 วันที่ 21 
กรกฎาคม 2560 เรื่อง
ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความ ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ.2560-2564 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
(ตุลาคม 2559-กรกฎาคม 
2560) 
4.1-4-06  สรุปผลประเมิน
ความ ส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่
วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
           2.1.8 การละเล่นนางควาย  
           2.1.9 การเรียกขวัญเป็น
ภาษาอีสาน  
           2.1.10 บุญข้าวต้มมัด  
           2.1.11*บ้านนายม : กับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเพชรบูรณ์          
           2.1.12 แข่งเรือยาว  
           2.1.13 น้ าตกเสาหินอัคนี  
           2.1.14 ภูเขาหินปะการัง  
           2.1.15 ข้าวหลามลืมผัว  
           2.1.16 คนตีมีด  
           2.1.17*ศรีเทพ "บริบทสู่
มรดกโลก"         
           2.1.18*สัมผัสธรรมชาติ
มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาวังโป่ง  
        2.1.19 วิถีชุมชนคนลีซอ  
       2.1.20 บั้งไฟบ้านนาทราย 
      2.2 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม ค่า
เป้าหมาย 2 โครงการ บรรลุผล
ส าเร็จคือมีโครงการบริการวิชาการ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย 2 โครงการ คือ 
 2.2.1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ
ชุ ม ช น  เ พ่ื อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรม” 
        2 . 2 . 2  โ ค ร ง ก า ร เ พ ล ง
ป ร ะ ก อ บ ท่ า ท า ง  “ก า ร ส ร้ า ง
บรรยากาศในชั้นเรียน” 
      2.3  มีสื่อเผยแพร่งานด้านวิจัย 
ค่าเป้าหมาย 1 เรื่อง บรรลุผลส าเร็จ
คือมีสื่อเผยแพร่งานด้านวิจัย เป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย 1 เรื่อง คือรายงาน
ประจ าปี : เพชรบุระ “วัฒนธรรมพ้ืน
บ้านเมืองเพชรบูรณ์” โดยมีการน า
ผลงานวิจัยเรื่องศึกษาประวัติและ
ความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน

ยุทธศาสตร์ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ.2560-2564 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
(ตุลาคม 2559-กรกฎาคม 
2560) 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อหลวงพ่อ
ทบ :  กรณีศึกษา ต าบลวั งชมภู 
อ า เภอเมือง และอ าเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เผยแพร่ในรายงาน
ง า น ป ร ะ จ า ปี  :  เ พ ช ร บุ ร ะ 
“วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองเพชรบูรณ์” 
  3. มีเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด คือ 
      3.1 จ านวนโครงการประสาน
ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ค่า
เป้าหมาย 5 โครงการ*บรรลุผล
ส าเร็จคือมีโครงการประสานความ
ร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย 5 โครงการ  คือ 
        3.1.1 โครงการความร่วมมือ
กับชุมชนในการจัดกิจกรรมและ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
"ร าโทนบ้านป่าแดง"      
        3.1.2 โครงการความร่วมมือ
กับชุมชนในการจัดกิจกรรมและ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
"ร าโทนเมืองวิเชียรบุรี"  
        3.1.3 โครงการความร่วมมือ
กับชุมชนในการจัดกิจกรรมและ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
"ร าโทนเมืองเพชรบูรณ์" 
        3.1.4  โครงการวันสุนทรทร
ภู่ "เชิดชูครูกวี" ประจ าปี 2560  
        3 . 1 . 5  โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า
ร า ย ง านประจ า ปี  " เ พชรบุ ร ะ " 
วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองเพชรบูรณ์ 
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    3.2  จ านวนกิจกรรมโครงการ
ทาง ด้านวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
ค่าเป้าหมาย 5 โครงการ บรรลุผล
ส าเร็จคือมีกิจกรรมโครงการทางด้าน
วัฒนธ ร รม ให้ แก่ นั ก ศึ กษ าและ
บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 โครงการ  
คือ 
        3 .2 . 1  โครงการสื บสาน
ประเพณีลอยกระทงประจ าปี 2559 
        3 .2 .2  โครงการสามั คคี
เกลียวกลมด้วยลมว่าว  
        3 . 2 . 3  โ ค ร ง ก า ร ล า น
วั ฒ น ธ ร ร ม  : สื บ ส า น ป ร ะ เ พ ณี
สงกรานต์ ประจ าปี 2560  
        3 .2 . 4  โครงการสื บสาน
ประเพณีเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
        3.2.5 โครงการไหว้ครูดนตรี
น าฏ ศิ ล ป์ * ศิ ล ปะและช่ า ง ฝี มื อ 
ประจ าปี 2560 
   สรุปผลการประเมินความส าเร็จ 
บรรลุผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความ 
ส าเร็ จตามวัตถุประสงค์ หรื อเป้ า 
ประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-4-06) 

  5 น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้
ด า เนินการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2559  
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่องประเมิน
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ วั ด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน (4.1-5-01) โดยคณะกรรมการ
ได้พิจารณาและมีข้อแสนอแนะ ดังนี้ 

4.1-5-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งที่ 1/2559  วันที ่
31 ตุลาคม  2559  เรื่อง
ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
ปีงบประมาณ 2559 
4.1-5-02 ภาพโครงการ
นิทรรศการเพ่ือไว้อาลัยใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ร.9 
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  1. ด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงที่คนไทยทั้ง
ประเทศโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.9 
ทรงสวรรคต ดังนั้นเพ่ือเป็นการไว้
อาลัยการจัดกิจกรรมควรจัดด้วย
ความเหมาะสม และในส่วนโครงการ
วัน 5*ธันวา*ให้ รอประกาศทาง
ราชการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการต่อไป   
   2.*เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 
พบว่า ในแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไม่มีกิจกรรมวันเข้า 
พรรษา คณะกรรมการเห็นว่าเป็นวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง
ของชาวไทย  ดังนั้นในปีต่อไปเห็น
ควรจัดกิจกรรมและให้ปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเพ่ือเป็นการสืบสาน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ
ไทยให้คงอยู่สืบไป 
     ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้
ปรับ ปรุงแผนตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  ดังนี้ 
    1. ปรับแผนโครงการวัน 5 ธันวา
ออกและจัดกิจกรรมไว้อาลัยพระ
บาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาล
ที่  9 โดยจัดกิจกรรมไว้ด้านหน้า
อาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
(4.1-5-02) 
    2. ปรับแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560*โดยการ เ พ่ิมโครงการวัน
เข้าพรรษาเข้าไปในแผน*และได้
ด าเนินโครงการวันเข้าพรรษา เมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 (4.1-5-03) 

4.1-5-03 แผนยุทธศาสตร์
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
พ.ศ.2560-2564(ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

  6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ

     มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์มี
การก าหนดพันธกิจด้านท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม คือ เสริมสร้ า ง
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สาธารณชน  ค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
และได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์โดย
มอบหมาย ให้ ส า นั ก ศิ ล ปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ดู แ ล รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 คือสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ไทย ขนบธ รรม เนี ย มประ เพณี 
รวมทั้ งภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดั งนั้น
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจึ งได้
ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ า รุ งศิ ล ปะแ ละ วั ฒน ธ ร ร ม ต่ อ
สาธารณชน โดยมีการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
  1. การจัดท าแผนการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ า รุ งศิ ลปะและ วัฒนธรรมต่ อ
สาธารณชน   
    1.1 โดยจัดประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือด าเนินการการจัดท าร่างแผนการ
เผยแพร่กิจกรรมและการบริการท านุ
บ ารุงศิลปะต่อสาธารณชน ร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย  ผลการด าเนินงานปีที่
ผ่ า น ม า  ง บ  ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  เพ่ือ
จัดท าแนวทางการเผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการทาง ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  (4.1-6-01) 
   1.2 น าร่างแผนประชุมพิจารณา
โดยคณะกรรมการประจ าส านัก ใน
ร่ างแผนประกอบด้วย แผนการ
เผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน และ
แผนการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ

4.1-6-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
5/2559วันที่  30 กันยายน 
2559 เรื่องจัดท าร่าง
แผนการเผยแพร่กิจกรรม
และการบริการท านุบ ารุง
ศิลปะต่อสาธารณชน 
ปีงบประมาณ 2560 
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และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน และ
ขอให้คณะกรรมการพิจารณาให้
ข้อเสนอ แนะหรือปรับปรุงแผนใน
ครั้งต่อไป(4.1-6-02) 
     1.3 ประชุมชี้ แจงแผนให้แก่
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานรับทราบ (4.1-6-03) 
  2.*ด าเนินการเผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ดังนี้ 
     2.1 ด้านการเผยแพร่กิจกรรม 
ส า นั ก ศิ ล ปะแ ละ วัฒน ธ ร ร ม ไ ด้
ด า เนินการ เผยแพร่กิ จกรรมใน
รูปแบบกิจกรรมที่ร่วมกับนักศึกษา 
บุ คลากรภายในและหน่ วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย (4.1-6-04) 
ดังนี้ 
         1. โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง ประจ าปี 2559 
         2. โครงการสามัคคีเกลียว
กลมด้วยลมว่าว   
         3.  โครงการลานวัฒนธรรม : 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 
2560 
         4. โครงการสืบสานประเพณี
เข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
         5 . โครงการไหว้ ครูดนตรี 
น า ฏ ศิ ล ป์  ศิ ล ป ะแ ละช่ า ง ผี มื อ 
ประจ าปี 2560 
         6. โครงการ 12 สิงหามหา
ราชินี : วันแม่แห่งชาติและสืบสาน
โครงการพระราชด าริสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
         7.  โครงการความร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการ
วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ร าโทนบ้านป่า
แดง” 

4.1-6-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
1/2559 วันที่  31 ตุลาคม 
2559 เรื่องร่างแผนการ
เผยแพร่กิจกรรมและการ
บริการ ท านุบ ารุงศิลปะต่อ
สาธารณชน ปีงบประมาณ 
2560 
4.1-6-03  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
6/2559 วันที่  30 
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
แผนการเผยแพร่กิจกรรม
และการบริการท านุ บ ารุง
ศิลปะต่อสาธารณชน ปีงบ 
ประมาณ  2560 
4.1-6-04  สรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ 2560 
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         8. โครงการความร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการ
วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ร า โทนเมือง
วิเชียรบุรี” 
          9. โครงการความร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการ
วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ร า โทนเมือง
เพชรบูรณ์” 
         10. โครงการวันสุนทรภู่ 
“เชิดชูครูกวี” ประจ าปี 2560 
         11 .* โครงการวัฒนธรรม
สัญจรร่ วมกับจั งหวัด เพชรบู รณ์ 
(นิทรรศการสามัคคีเกลียวกลมด้วย
ลมว่าว) 
         12.  โครงการความร่วมมือ
กับชุมชนในการจัดกิ จกรรมและ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“พระเมตตาทรงเผื่อแผ่ พระมิ่งแม่
แห่งชาติ” ประจ าปี 2560 
      นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่
กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรมทาง website* / 
Facebook ของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม อย่างสม่ าเสมอ (4.1-6-
05) 
   2.2 ด้านการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้
ด าเนินงานการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (4.1 -6-06)    
ดังนี้ 
         1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ “การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” 
 

4.1-6-05  ภาพการเผยแพร่
กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมทาง 
website/Facebook ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1-6-06  สรุปผลการ
ด าเนินโครงการบริการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีงบประมาณ 
2560    
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
         2 .* โ ค ร งก า รอบรม เพล ง
ประกอบท่าทาง“การสร้างบรรยากาศ
ในชั้นเรียน” 
         3. โครงการวัฒนธรรมสัญจร
ร่ ว ม กั บ จั ง ห วั ด เ พ ช ร บู ร ณ์ 
(นิทรรศการสามัคคีเกลียวกลมด้วย
ลมว่าว) 
      นอกจากนั้นยังมีการด าเนินงาน
การบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 
         1. จดหมายข่าว “เ อ้ือยค้ า 
เ อ้ือยคูณ” เดือนละ 1 ฉบับ โดย
จั ดท า เ นื้ อห าทา งวัฒนธรรม ใน
รูปแบบจดหมายข่าว ทั้งเรื่องราว
ข่าวสารทางวัฒนธรรม ข่าวการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
ส่ ง ไ ป ต า ม ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย (4.1-6-07) 
         2 . จัดท ารายงานประจ าปี        
“เพชบุระ” วัฒนธรรมพ้ืนบ้านเมือง
เพชรบูรณ์ ปีละ 1 เล่ม รวบรวมผล
การด าเนินงานและองค์ความรู้ และ
เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (4.1-6-08) 
         3. จัดท าหนังสือองค์ความรู้
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัด
เ พช รบู รณ์  แ ล ะ เ ผ ยแพร่ ไ ป ยั ง
หน่วยงานทั่วประเทศ เช่น หนังสือ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเพชรบูรณ์
ในประวัติ ศาสตร์กรุ งศรี อยุ ธยา 
หนังสือสมบัติเมืองเพชรบูรณ์ โดยจ า
ท าและเผยแพร่ปีละ อย่างน้อย 1-2 
เล่ม (4.1-6-09) 
         4. การบริการด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรมในรูปแบบ website / 
Facebook ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
(4.1-6-10) 
 

4.1-6-07  จดหมายข่าว 
“เอ้ือยค้ า เอ้ือยคูณ” 
4.1-6-08  รายงานประจ าปี 
“เพชบุระ” 
4.1-6-09  หนังสือองค์
ความรู้ทาง ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4.1-6-10 ภาพการบริการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมใน
รูปแบบ 
website/Facebook ส านัก
ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  3. มีการก ากับติดตามประเมินผล
การ เผยแพร่ กิ จกรรมและการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒน ธ ร ร ม  โ ด ย ก า กั บ ติ ด ต า ม
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเผยแพร่
กิจกรรมและบริการ โดยติดตามด้วย
หนังสือ โทรศัพท์ แบบสอบถาม เช่น 
แบบสอบถามการน าความรู้ที่ได้การ
ไปใช้ประโยชน์  (4.1-6-11) และ
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผล
การด าเนินงานตามแผนการเผยแพร่
กิจกรรมและการบริการด้านท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ปะแ ละ วัฒน ธ ร ร มต่ อ
สาธารณชน และตรวจสอบปัญหา 
อุปสรรค์พร้อมข้อเสนอแนะเ พ่ือ
น าไปปรับใช้ในการจัดท าแผนในรอบ
ถัดไป  (4 .1 -6 -12)  โดยในแต่ละ
โครงการมี การประ เมิ นผลการ
ด าเนินงานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
  4. น าผลมาปรับปรุง/แก้ไข  โดย
น าผลสรุปผลการด าเนินงานตามแผน 
การเผยแพร่กิจกรรมและการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชนมาปรับปรุง/แก้ไขการ
เผยแพร่กิจกรรมและการบริการครั้ง
ต่อไป (4.1-6-13) 

4.1-6-11 แบบสอบถามการ
น าไป ใช้ประโยชน์ 
4.1-6-12 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้ง 
1/2560  วันที่  21 
กรกฎาคม 2560 เรื่อง
สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนการเผย แพร่กิจกรรม
และการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน  
4.1-6-13 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้ง 
1/2560  วันที่  21 
กรกฎาคม 2560 เรื่องการ
น าผลการเผยแพร่กิจกรรม
และการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชนมาปรับปรุง/
แก้ไข   
 
 

  7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่ ง เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น
ระดับชาติ 

- - 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

4.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

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 2559 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 
กับวิสัยทัศนข์อง
สถาบัน และ
พัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทาง
การเงินและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมาย   
ของแผนกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน 
ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560-2564 (5.1-1-01) 
เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ น ก รอบ ในกา รด า เ นิ น ง านขอ ง
มหาวิทยาลัย ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้
มหาวิทยาลัย ได้จัดท าโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT*Analysis) เพ่ือ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2560 – 2564” ในระหว่างวันที่ 
17 – 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมศรี
ชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี
ผู้ บ ริ ห า ร  คณ า จ า ร ย์  แ ล ะบุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ เ พ่ือร่วมกัน
พิจารณาปรับทิศทาง พันธกิจ นโยบายและ
เป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยปรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถ

5.1-1-01  แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.
2560-2564  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

แข่ ง ขั น ไ ด้  ( 5 . 1 -1 -02 )  แล ะน า ม าจั ดท า
ยุ ทธศาสตร์ ในการ พัฒนามหาวิทยาลั ย ที่
สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย (5.1-1-
03), และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ, 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (5.1-1-04) 
พร้อมทั้งจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือให้เห็นภาพ
โดยรวมของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2560-2564 (5.1-1-05) 

 

จากนั้ น  มหาวิ ทยาลั ยน า เ สนอแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งการประชุมที่ 6/2559 วันที่ 
21 กรกฏาคม 2559 (5.1-1-06) 

 

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 งแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี     
(5.1-1-07) 

 

มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และครอบคลุม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีกลยุทธ์ในการจัดสรร
งบประมาณ ดังนี้  

1. จัดหาทรัพยากรทางการเงินและจัดสรร
งบประมาณในการบริหารงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและความต้องการของ
หน่วยงาน 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทาง
การเงินให้มีประสิทธิภาพ 

3. รักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน 
(5.1-1-08) 
 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางใน
การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังนี้ 

5.1-1-02  รายงานผลการ
ด าเนินงาน โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT 
Analysis) เพ่ือจัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2560 – 
2564” 
5.1-1-03  นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2557-
2559 (ใช้หลักฐานเดียวกับ 
5.1-1-01 หน้า 1-5) 
5.1-1-04  ตารางแสดง
ความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ  (ใช้หลักฐาน
เดียวกับ 5.1-1-01 หน้า 
50-51) 
5.1-1-05  แผนที่
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.
2560-2564  (ใช้หลักฐาน
เดียวกับ 5.1-1-01 หน้า 
52) 
5.1-1-06  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2559  วันที่ 21 
กรกฏาคม 2559 
5.1-1-07  รายงานผลการ
ด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560  
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1. จัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน  
2. จัดโครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตรเพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
3. บ ารุงรักษาและจัดบริการให้เช่าสถานที่

แก่หน่วยงานภายนอก 
4. จัดโครงการบริการวิชาการที่สามารถ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนจากการ
บริการวิชาการได้  (5.1-1-09) 

 

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 
ดังนี้  

1. งบประมาณค่าใช้จ่ายขั้นต่ า 
2. งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ า 
3. งบประมาณตามแผนงานโครงการ 
4. งบประมาณส าหรับการจัดการเรียนการ

สอน 
5. งบประมาณครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

(5.1-1-10) 
 

มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
อย่างเพียงพอต่อการบริหารงานตามภารกิจ มี
กระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์
ในการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น การ
จัดสรรค่าวัสดุการศึกษาใช้เกณฑ์การจัดสรรจาก
ค่า SCH รายสาขา และจ านวนนักศึกษาจริงเป็น
เกณฑ์ในการจัดสรร เมื่อได้งบประมาณในแต่ละ
หน่วยงานเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว คณะ ส านัก 
สถาบัน จะด าเนินการจัดท ารายละเอียดกิจกรรม
โครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560*จากสภา
มหาวิทยาลัย  (5.1-1-11) 

 

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

5.1-1-08  แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-
2564  หน้า 24 
5.1-1-09  แนวทางการ
จัดสรรทรัพยากรทางการ
เงิน (ใช้หลักฐานเดียวกับ 
5.1-1-07) หน้า 26 
5.1-1-10  แนวทางการ
จัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
(ใช้หลักฐานเดียวกับ 5.1-
1-07) หน้า 29-40 
5.1-1-11  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
8/2559  วันที่  28 
กันยายน 2559 
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลัย และสามารถตรวจสอบได้ โดยมี
งานตรวจสอบภายในคอยก ากับตรวจสอบการใช้
จ่ ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ซึ่ ง เป็น
หน่วยงานอิสระข้ึนตรงต่ออธิการบดีท าให้มีอิสระ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5.1-1-
12) 

 

อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .25 60 
ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยมีกิจกรรมโครงการ
ของแต่ ละหน่ ว ยง านที่ ร่ ว มกันผลั กดั น ให้
เป้าหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประสบผลส าเร็จ (5.1-1-13) 

 

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       
(5.1-1-14) 

 

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 (5.1-1-15) 

5.1-1-12  แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
5.1-1-13  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
5.1-1-14  รายงานผลการ
ด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 
5.1-1-15  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  
ครั้งที่ 5/2560  
ครั้งที่ 8 /2560  

  2 การก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
นโยบายและแผนได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์

5.1-2-01  รายงานผลการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วย
และความคุ้มค่าของ
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ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่
ประกอบ ไปด้วย
ตนทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การ
จัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของ
การบริหาร 
หลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการ
แข่งขัน 

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และการประเมินความ
คุ้มค่าในการบริหารจัดการหลักสูตร  ซึ่งได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ผู้บริหารที่ก ากับดูแล ตัวแทนจากคณะ ตัวแทน
จากกองนโยบายและแผน และหัวหน้างานคลัง 
ร่วมกันก าหนดเกณฑ์ในการปันส่วนงบประมาณ
ค่าใช่จ่ายต่างๆ เข้าสู่กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง 
และปันส่วนเข้าสู่ผลผลิต เพ่ือน าไปใช้ในการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ขั้นตอนในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ประกอบด้วย 

1.  การวิ เคราะห์ผลผลิต กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุน แล้วระบุ
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.2559 ดังนี้ 

กลุ่มสาขา ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) 
1.ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ 

      61,509.17  

     1.1 กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

      54,649.67  

     1.2 กลุ่มสาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

      72,795.34  

หลักสูตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 
5.1-2-02  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 
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     1.3 กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ์

      72,626.35  

2. ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ 

      38,410.68  

     2.1 กลุ่มสาขาวิชา
บริหารธรุกิจ 

      43,970.82  

     2.2 กลุ่มสาขาวิชา
ครุศาสตร ์

      42,368.30  

     2.3 กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร ์

      34,077.79  

3. ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

      87,537.17  

     3.2 กลุ่มสาขาวิชา
ครุศาสตร ์

      39,521.31  

     3.3 กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร ์

      32,490.22  

     3.4 กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

    100,619.48  

4. ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

      33,484.52  

      4.1 กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร ์

      33,104.85  

      4.2 กลุ่มสาขาวิชา
ครุศาสตร ์

      39,521.31  

    
     จากการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตดังกล่าว แสดงให้เห็นสัดส่วนในการใช้
จ่ายงบประมาณของแต่ละคณะ จ าแนกตาม
กิจกรรมในภาพรวมทั้ง 5 คณะ คิดเป็นสัดส่วน
เฉลี่ย ได้ดังนี้ 
1. การจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 68.70 
2. การพัฒนานักศึกษา  ร้อยละ  2.99 
3. การพัฒนาบุคลากร  ร้อยละ  6.02 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
   ร้อยละ  1.28 
5. การบริการวิชาการ  ร้อยละ 4.14 
6. การวิจัย  ร้อยละ  2.21 
7. การบริหารจัดการคณะ  ร้อยละ 14.66 
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     ส าหรับการวิเคราะห์จัดคุ้มทุนของการผลิต
บั ณ ฑิ ต  ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 5 9 
มหาวิทยาลัยจะค านวณนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน 
เฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาตรีเท่านั้น 
เนื่องจากระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จึงไม่มีการเปิดรับ
นักศึกษาในระดับการศึกษาดังกล่าว  ทั้งนี้ จาก
ผลการค านวณนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน โดยใช้
ความสัมพันธ์ของก าไร ต้นทุน ปริมาณ และ
รายรับ พบว่า  ณ จุดคุ้มทุน มหาวิทยาลัยต้องมี
จ านวนนักศึกษาท้ังสิ้นประมาณ 16,333 คน  ซึ่ง
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาจริงเพียง 
8,600 คน  นั่นหมายความว่า มหาวิทยาลัยมี
จ านวนนั กศึกษาจริ ง  ต่ า กว่ านั กศึกษา ณ 
จุดคุ้มทุน คิดเป็นร้อยละ 47.35 
 

     จากผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน คณะสามารถ
น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขันของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 

     และจากการค านวณต้นทุนผลผลิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ได้น าผลการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  
วิ เคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุนว่าเพ่ิมขึ้น หรือลดลงอย่างไร ซึ่งสรุปได้
ดังนี้ 
1. ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับปริญญาตรี  มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 5.67  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม
สาขาวิชาดังนี้ 
     1.1)  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 
5.68  เนื่องจากในปี 2559  มีจ านวนนักศึกษาใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเพ่ิมข้ึน  
      1.2)  กลุม่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มีต้นทุน
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ต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.23  
เนื่องจากในปี 2559  มีจ านวนนักศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
      1.3)  กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์       
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
1.16  เนื่องจากในปี 2559  กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าจ านวนนักศึกษาใน
กลุ่มสาขาที่มีเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลท าให้มีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลผิตเพ่ิมข้ึน 
 2. ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี   
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 
4.91  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 
      2.1) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03  
เนื่องจากในปี 2559  กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลดลงได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นใน
สัดส่วนที่มากกว่าจ านวนนักศึกษาในกลุ่มสาขาที่
มี เ พ่ิมขึ้ น  จึ งส่ งผลท า ให้มี ต้นทุนต่อหน่ วย       
ผลผลผิตเพิ่มข้ึน 
      2.2)  กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์  มีต้นทุน  
ต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.85  
เนื่องจากในปี 2559  กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงในสัดส่วนที่
มากกว่าจ านวนนักศึกษาในกลุ่มสาขาที่มีเพ่ิมขึ้น  
จึงส่งผลท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง 
      2.3)  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 8.22 
เนื่องจากในปี 2559  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงในสัดส่วนที่
มากกว่าจ านวนนักศึกษาในกลุ่มสาขาที่มีเพ่ิมขึ้น  
จึงส่งผลท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง 
3. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
11.59  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 
      3.1)  กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ  ไม่มีข้อมูล
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เนื่องจากในปี 2559 มี
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การปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มสาขาวิชาดังกล่าว 
จึงท าให้มีการเปิดรับนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชานี้ 
      3.2)  กลุ่มวิชาครุศาสตร์  มีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.66  เนื่องจาก
ใน 2559  กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ (ระดับ
ปริญญาโท) ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
ในสัดส่วนที่น้อยกว่าจ านวนนักศึกษาในกลุ่ม
สาขาที่มีลดลง  จึงส่งผลท าให้มีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
      3.3)  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 69.74  
เนื่องจากในปี 2559 นักศึกษาระดับปริญญาโท
ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์มีจ านวนลดลง  
      3.4)  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
19.50  เนื่องจากในปี 2559  นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทในกลุ่ มสาขาวิ ชาวิทยาศาสตร์
กายภาพมีจ านวนลดลงมากกว่างบประมาณที่
ได้รับจัดสรร จึงส่งผลท าให้มีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
4. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 
65.41  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
      4.1)  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 72.10  
เนื่องจากในปี 2559 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์มีจ านวนลดลง 
      4.2)  กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์  มีต้นทุนต่อ
หน่ วยผลผลิตลดลง คิด เป็นร้ อยละ 3 .13  
เนื่องจากในปี 2559 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ในกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์มีจ านวนลดลงมี
จ านวนลดลง  
5. การพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรทาง
การศึกษา มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพ่ิมขึ้น      
คิดเป็นร้อยละ 42.81  เนื่องจากในปี 2559 มี
จ านวนผู้ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาทางวิชาชีพ
ลดลง จ านวน 341คน 
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6. ผลงานการให้บริการวิชาการ  มีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 4.48   
7. ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  มีต้นทุน   
ต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 3.67 
8. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีต้นทุน  
ต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.03   
9. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
5.11  เนื่องจากในปี 2559  มีจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการลดลง  
10.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 25.19   
       

      และในด้านความสามารถในการแข่งขัน  
มหาวิทยาลั ย ได้ มี การ เปรี ยบเที ยบต้นทุน       
ต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละกลุ่มสาขา กับ ต้นทุน  
ต่อหน่วยผลผลิตเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยต่างๆ    
ที่ได้ส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขา ต้นทุนต่อหน่วย
ของ

มหาวิทยาลัย
(บาท) 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตเฉลี่ยของ
กลุ่มมหาวิทยาลยั
ราชภฏั (บาท) 

1. กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
กายภาพ 

54,649.67  62,054.52 

2. กลุ่ม
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

72,795.34  88,516.19 

3. กลุ่ม
สาขาวิชา
วิศวกรรมฯ 

72,626.35  67,643.74 

4. กลุ่ม
สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ 

43,970.82  39,345.82 

5. กลุ่ม
สาขาวิชาครุ
ศาสตร ์

42,368.30  45,024.85 
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6. กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสตร ์

34,077.79  36,317.27 

     จากตารางแสดงให้ว่า มหาวิทยาลัยมีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เฉลี่ยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 4 
กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ   กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่ม
ส าขาวิ ช า ครุ ศ าสตร์  และกลุ่ ม ส าขาวิ ช า
สั งคมศาสตร์  ส่ วน อีก 2  กลุ่ มสาขาวิ ชาที่
มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนมีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตสูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเฉลี่ย
ของกลุ่ มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่  กลุ่ ม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ   
     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ติดตาม ส่งเสริมให้ทุก
คณะสามารถด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตในระดับหลักสูตร ตลอดจนการ
วิ เคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพในการ
ด า เนิ นงานการจั ดการ เรี ยนการสอนของ
หน่วยงาน มีผลการด าเนินงาน ทั้งหมด 49 
หลักสูตร  จ าแนก ดังนี้ 
   ระดับปริญาตรี จ านวน 43 หลักสูตร 
   ระดับปริญาโท จ านวน 5 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 2 หลักสูตร 
ระดับปริญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร 

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

อุตสาหกรรม 
ระดับปริญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร 

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

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ พ ช ร บู ร ณ์ ไ ด้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามค าสั่งที่ 
97/2560 (5.1-3-01) และได้ด าเนินการประชุม
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ร่วมกัน วิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาส/ผลกระทบจาก
ผลการ SWOT ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
มหา วิ ท ย าลั ย  แล ะน า ข้ อ เ สนอแนะขอ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพประกัน
ศึกษาภายในระดับสถาบันประจ าปีการศึกษา 
2558 มาด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงประจ าปี
การศึกษา 2559 

โดยก าหนดให้ น าผลการวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้  และอยู่ ในระดับสู งมา
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และ
ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (5.1-3-02) 

คณะกรรมการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ได้น าเสนอความเสี่ยง จ านวน 4 เรื่อง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ดังต่อไปนี้ (5.1-3-03) 

1. ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
อยู่ในระดับดี (3.01-4.00) ร้อยละ 50 

2. อาจารย์และนักศึกษา ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภาษาอังกฤษ ร้อยละ 60 

5.1-3-01  ค าสั่งที่
97/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 
5.1-3-02  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 27 มกราคม 
2560 
5.1-3-03  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2560 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
(หน้าที่ 4-5) 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

3. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย มีค่า
น้ าหนัก 0.60 ขึ้นไป ร้อยละ 20  

4. ผลการวิจัยได้น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 
50  

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เสนอให้ปรับแก้ข้อความเสี่ยง
เพ่ือให้สอดคล้องต่อการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
ร้อยละ 50 อยู่ในระดับดี 

2. อาจารย์และนักศึกษาร้อยละ 60ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

3. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 มีค่าน้ าหนัก 0.60 ขึ้นไป 

4. ผลการวิจัยได้น าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของรายงานการวิจัยที่มีอยู่ 

ทั้งนี้  ได้ด า เนินการจัดท าเอกสารแผน
บริ หา รคว าม เสี่ ย ง  มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ
เพชรบูรณ์  ประจ าปีการศึกษา 2559 และ
น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2559    
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณา (5.1-3-04) 
      โดยมีการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  ประจ าปี
การศึกษา 2559 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
ตามแผน (5.1-3-05) และด าเนินการติดตาม   
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(5.1-3-06) และได้รายงานผลการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้  

    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง (5.1-3-07)  

5.1-3-04  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2560 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 
(หน้าที่ 11-12) 
5.1-3-05  บันทึกข้อความ 
เรื่อง ขอส่งเล่มแผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
ที่ (กนผ.)79/60 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2560 
5.1-3-06  แผนบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.1-3-07  รายงานสรุปผล
การด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. ความเสี่ยงด้านผลการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรร้อยละ 50 อยู่ในระดับดี 

แต่ละคณะได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อ
ให้ผลการประเมนิคุณภาพของหลักสูตร ร้อยละ 
50 อยู่ในระดับดี ดังนี้ 

1.1 ประชุมชี้แจงการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ และการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

1.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) สู่
มาตรฐานสากล 

1.4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

1 .5 .  กิ จกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิตของคณะให้มีความ
ทันสมัย โดยการประชุมร่วมกันระหว่างคณะและ
สาขาวิชา 

1.6 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือเป็นไปตามความต้องการของชุมชน โดยการ
ประชุมร่ วมกันระหว่ างคณะและหลักสูตร
สาขาวิชา เพื่อหารือแนวทาง 

1 . 7  คณะและหลั กสู ต รส าขาวิ ช า
ด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชนเพ่ือ
น ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1.8 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 

1.9 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

5.1-3-08  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
10/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 
2560 
5.1-3-09  มติการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
10/2560  วันที่ 19 
ตุลาคม 2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1.10 โครงการตรวจติดตามประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2559 ระดับหลักสูตร 

1.11 มีแผนการด าเนินงานการปรับปรุง
หลักสูตร 

1.12 โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ/สายสนับสนุน 

1.13 โครงการส่งบุคลากรเข้าร่ วม
โครงการเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
หลั ก สู ต ร ต า ม เ ก ณฑ์ ม า ต ร ฐ า นห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

1.14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1 .15 โครงการส ารวจและสรรหา
อั ต ร า ก า ลั ง ต า ม ก ร อบ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 - กิจกรรมส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
ปัจจุบันของอาจารย์คณะครุศาสตร์ 

 - กิจกรรมจัดท าหลักเกณฑ์
คุณสมบัติบุคลากรที่จะรับสมัครเป็นอาจารย์เพ่ือ
ทดแทนอัตราที่ขาด 

1.16 กิจกรรมประชุมอบรมสัมมนาการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ และศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 

1.17 กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตรและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรที่ไม่
ผ่านการประเมิน 
          1.18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ผลการด าเนินงาน จากหลักสูตรสาขาวิชา
ทั้ งหมด  49  หลั กสู ต ร  อยู่ ใ นระดั บดี  28 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 57.14 บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

2. ความเสี่ยงด้านอาจารย์และนักศึกษา
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 
โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนิน
ตามกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง ดังนี้ 

  2.1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศั ก ย ภ า พอ าจ า ร ย์ ต า ม เ กณฑ์ ม า ต ร ฐ า น
กระทรวงศึกษาธิการ :  English We Can 

  2.2 โครงการพัฒนาและทดสอบ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

ผลการด าเนินงาน  
1 อาจารย์ร้อยละ 58.56 ผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

2 นักศึกษาร้อยละ 20 ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

3. ความเสี่ ยงด้านการตี พิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 มีค่าน้ าหนัก 
0 . 60  ขึ้ น ไป  โดยสถาบันวิ จั ยและพัฒนา        
ได้ด าเนินตามกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้ 

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
กิจกรรมการเขียนบทความวิจัยเ พ่ือตี พิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 

3 . 2  ป ร ะก าศมห าวิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ
เพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2557 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 
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ผลการด าเนินงาน การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยร้อยละ 21.52 มีค่าน้ าหนัก 0.60 ขึ้น
ไป บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4. ความเสี่ยงด้านผลการวิจัยได้น าไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายงาน
การวิจัยที่มีอยู่  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา       
ได้ด าเนินตามกิจกรรมเพือ่ลดความเสี่ยง ดังนี้ 

4.1 การจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย ซึ่งระบุเงื่อนไขการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

4.2 จัดท าแบบ วจ 003 แบบฟอร์ม
รับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน ผลการวิจัยได้น าไปใช้
ประโยชน์ร้อยละ 84.89 บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

เมื่อได้จัดท าผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ ย ง  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 เรียบร้อย
แล้ว ได้น าผลการด าเนินงาน รายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 (5.1-3-
08) และน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
(5.1-3-09) เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงใน
การจัดท าความเสี่ยงในปีต่อไป 

  4 บริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 
10 ประการที่
อธิบายการ
ด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ทั้ง 10 ประการ ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างเสมอ
ภาค  

5.1-4-01  รายงานผล
การบริหารงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ประจ าปี
การศึกษา 2559  
ผลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
(หน้า 20) 
1. หลักประสิทธิผล 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มีการ
ส ารวจแบบสอบถามการบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลของอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2559 เพ่ือมุ่งที่จะตรวจสอบการบริหารงานของ
อธิการบดีบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล  
 ทั้ ง นี้  ไ ด้ แ จ กแบบสอบถาม ให้ แ ก่
บุ คลากรทั้ ง หมด ในมหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ
เพชรบูรณ์ เพ่ือประเมินผลการบริหารงานของ
อธิการบดี ดังนี้ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา ซึ่ง
ด า ร งต า แหน่ ง อธิ ก า รบดี  ตั้ ง แต่ วั นที่  2 0 
กุมภาพันธ์  2556 – 19 กุมภาพันธ์  2560 
จ านวนทั้งสิ้น 676 ชุด และได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนจ านวนทั้งสิ้น 533 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
78.58 มีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 อยู่ใน
ระดับ ดี 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ลิ้มสุข ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี 
ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน 
จ านวนทั้งสิ้น 676 ชุด และได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนจ านวนทั้งสิ้น 530 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
78.40 มีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 อยู่ใน
ระดับ ดี 

 และมีผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ดังนี้ 

1.  หลักประสิทธิผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน การคลัง ประจ าปี 2558 ซึ่ง
จัดโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ในส่วน
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้าน
ความรับผิดทางละเมิด ประเภทดีเด่น ทั้งนี้ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการก าหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบงาน และมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

(หน้า 135 – 147) 
2. หลักประสิทธิภาพ 
(หน้า 148 – 164) 
3. หลักการตอบสนอง 
(หน้า 165 – 174)  
4. หลักความรับผิดชอบ 
(หน้า 175 – 181)  
5. หลักความโปร่งใส 
(หน้า 182 – 187) 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
(หน้า 188 – 200) 
7. หลักการกระชาย
อ านาจ 
(หน้า 201 – 222) 
8. หลักนิติธรรม 
(หน้า 223 – 235) 
9. หลักความเสมอภาค 
(หน้า 236 – 239) 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(หน้า 240 – 245) 
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มหาวิทยาลัย โดยสังเขป ดังนี้ 
      1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564  โดย กอง
นโยบายและแผน จัดท าขึ้นโดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรจากทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ และการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งผลการ
ด า เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยสามารถ
ด า เนิน งานได้บรรลุ ผลส า เ ร็ จตามตั วชี้ วั ด
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้ งหมด 32 
ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ตัวชี้วัด ไม่
บรรลุตามเป้าประสงค์ 14 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัด
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 68.08 
      2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 อยู่ที่ 
84.88 เป็นการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
      3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
พระราชทานรางวัลที่ 1 รางวัลความถูกต้อง
เรียบร้ อย/การอ่านจั งหวะสม่ า เสมอ เขต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 – 
9 มกราคม 2560 ในงานประพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 

2. หลักประสทิธิภาพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการ
บริหารราชการตามอ านาจและหน้าที่ มีการใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีความ
เหมาะสม ตั้ งแต่การก าหนดนโยบาย การ
พิจารณาอนุมั ติ โคร งการงบประมาณ ให้
ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ  เ พ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยสังเขป 
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ดังนี้ 
      1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดเก็บ
ข้อมูลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE 
SYSTEM)ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เป็นระบบฐานข้อมูล
กลางด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการก าหนด
นโยบาย  แผนงาน  และการส่ ง เสริ มกา ร
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลรวมทั้ งอ านวยความสะดวกแก่
สถาบัน ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR)*และรายงานประจ าปี (Annual 
Report) 
     2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยคณะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุ ตส าหกรรม  ไ ด้ รั บคั ด เ ลื อก ให้ น า เ สนอ
ผลงานวิจัยในกิจกรรม Highlight Stage เรื่อง 
“นวัตกรรมไม้ไผ่ เพ่ืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ 
OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์”ของอาจารย์ขุนแผน 
ตุ้มทองค าในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2559 Thailand Expo 2016 ระหว่างวันที่ 17 
– 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรงเซ็นทาราแกรนด์ 
แ ล ะ บ า ง ก อ ก ค อ น เ ว น ชั น เ ซ็ น เ ต อ ร์ 
กรุ ง เทพมหานคร ทั้ งนี้  ในการจัดแสดงผล
งานวิจัยนี้ มีผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจ านวน
ทั้งสิ้น 92 คน ได้แจกแบบสอบถามผู้เข้าเยี่ยมชม
นิทรรศการของมหาวิทยาลัย โดยผลการแสดง
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก 
     3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
รางวัลองค์กรมีความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2559 ณ ตึกสันติ ไมตรี 
ท า เนี ยบรั ฐบาล โดยกรมบัญชีกลาง  ทั้ งนี้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลใน
มิติด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น  
      4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดท า
โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED 
ในหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ได้รับงบประมาณในการเปลี่ยนหลอด 
LED ทั้งสิ้นกว่า 8 ล้านบาท เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 

3. หลักการตอบสนอง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์บริหารงาน
บนหลักการตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ของสังคม และตอบสนองข้อกฎหมายต่าง ๆ 
รวมถึงการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ 
ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พอสรุปผลการ
ด าเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 
     1.*การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา 12 สิงหา 2559 “อุปสมบทหมู่เฉลิม
พระเกียรติ” 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการเฉลิมพระ
เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 
สิงหา 2559 “อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ”
ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณ
ลานด้านหน้าส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศลอันยิ่งใหญ่ และส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณแด่แม่ของแผ่นดินของปวง
ชนชาวไทย  
     2. กิจกรรมปลูกป่าและกิจกรรมเฉลิมพระ
เกยีติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 ส านักงานอธิการบดี ร่วมกับกองพัฒนา
นักศึกษา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

233 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 “อุปสมบทหมู่
เฉลิมพระเกียรติ” เเละจัดโครงการ“ประชารัฐ
รวมใจปลูกป่าถวายองค์ราชา องค์ราชินี” 
      3. การจัดกิจกรรมตามประเพณี / เทศกาล
ต่าง ๆ ของไทย เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นการ
สร้างสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกันของชาว
ราชภัฏเพชรบูรณ์เช่น กิจกรรมส่งท้ายปี เก่า
ต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 
กิจกรรมวันสถาปนาราชภัฏ กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น  
 ทั้ ง นี้  ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ต่ า ง  ๆ  ข อ ง
มหาวิทยาลัย จะเน้นย้ าการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว
ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็น
การสร้างแรงจูงใจ ความมุ่งมั่นของบุคลากรให้มี
ความเข้มแข็งในการร่วมพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 
      4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้การ
สนับสนุนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออก
เสียงประชามติร่ างรัฐธรรมนูญ ในวันที่  7 
สิงหาคม 2559 โดยมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
สั งคม (Social*Media) ให้ประชาชนศึกษา
เอกสารสรุปย่อสาระส าคัญร่างรัฐธรรมนูญ 
กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ 
และประเด็นค าถามเพ่ิมเติม (Booklet)*ก่อน
ตัดสินใจไปใช้สิทธิออกเสียง 
      5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้
ด าเนินการจัดโครงการ “จุดไฟชีวิต คิดบวก” 
ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 
4 เพ่ือให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต 
มีความคิดแบบสร้างสรรค์ เมื่อในที่ 12 ตุลาคม 
2559  
     6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วม
แปรอักษรเลข ๙ เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
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พรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ
เบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิ
ราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดเพชรบูรณ์  
     7. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 24/2559 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ได้มีการแจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า คณะรัฐนตรี มีมติ เห็นชอบ
มาตรการเ พ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และก าหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการ
เร่งรัดการด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 
     8. จัดท าแนวปฏิบัติการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนนักศึกษาที่
ได้รับการฝึกอาชีพ หรือมีประสบการณ์ท างานที่
ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบู รณ์  สามารถเทียบโอนความรู้ และ
ประสบการณ์กับรายวิชาต่าง ๆ และรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง แนว
ปฏิบัติการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
พ.ศ. 2559 
     9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
มอบหมายจากจังหวัดเพชรบูรณ์ รับผิดชอบการ
แสดงในงานกาชาดมะขามหวาน นครบาล
เพชรบูรณ์ ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 11 
กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 60  ซึ่ ง ท า ง มห า วิ ท ย า ลั ย 
มอบหมายให้ ส านั กศิ ลปะและวัฒนธรรม 
ด าเนินการ นอกจากนี้  ยังมีการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม “นิทรรศการในงาน
กาชาดมะขามหวาน  นครบาลเพชรบู รณ์ 
ประจ าปี 2560” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
ขอ ง หน่ ว ย ง านภ าย ในม หาวิ ท ย าลั ย  1 0 
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หน่วยงาน โดยให้แต่ละคณะ ส านัก สถาบัน    
จัดนิทรรศการแสดงผลงานสลับสับเปลี่ยนกันไป 
 

4.  หลักความรับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่  ตระหนักถึง
ความส าคัญการบริหารงานตามพันธกิจ และการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ มี
ความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การ
งานที่รับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุง
แก้ไขได้ทันท่วงที ยอมรับการตรวจสอบ และ
พร้อมที่ จะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบ 
ปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
     1. การติดตามทวงถามผลการเรียนของ
นักศึกษา 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้ด าเนินการติดตามทวงถามผลการเรียนครั้งที่ 
2 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง มาตรฐานการก ากับและควบคุมการส่งผล
การเรียน เพ่ือเป็นการป้องกันการร้องเรียนจาก
นักศึกษาหรือผู้ปกครอง อันอ้างถึงสิทธิ์ที่พึงได้รับ
จากการให้บริการทางการศึกษา อันจะเกิด
ผลเสียต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
      2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตระหนัก
ต่อปัญหาการซื้อขายปริญญาปลอมผ่านสื่อสังคม 
( Social* Media)* โ ด ย ที่ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ครั้ งที่  15/2559 เมื่ อวันที่  1 0 
สิงหาคม 2559 ได้มีมติให้แจ้งมหาวิทยาลัย หาก
พบการซื้อขายปริญญาปลอมผ่านสื่อสังคม 
( Social* Media) เ พ่ื อ มิ ใ ห้ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ภาพลักษณ์อุดมศึกษาไทย ตลอดจนความเชื่อมั่น
ของสาธารณชนต่อคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษา 
รวมทั้งความเชื่อมั่นต่อองค์กร 
     3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตระหนัก
ถึงปัญหาการตั้งครรภ์ของนักศึกษา โดยที่ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราช
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ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2559 พบว่า มีนักศึกษาตั้ งครรภ์ 
จ านวน 11 ราย และได้หามาตรการแก้ไขปัญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ครั้ งที่  16/2559 เมื่ อวันที่  24 
สิงหาคม 2559 ที่ประชุมได้มีมติให้งดการเรียน
นักศึกษาที่ตั้งครรภ์และเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือ
ท าการตกลงร่วมกัน 
     4. กา รประชุ ม คณะกร รมกา รบริ ห า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 19/2559 
เมือ่วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบ การ
ทบทวนยุทธศาสตร์ และจัดท า Re-profile โดย
เลือกด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส า ข า วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  แ ล ะ ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
      5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ให้
ความส าคัญในเรื่องของปัญหาขยะ เนื่องจากทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดียง เข้ามาบริการ
ไม่บ่อยเหมือนเดิม ประกอบกับบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจ านวนมากขึ้น ท า
ให้มีขยะมากขึ้น จึงมอบรองอธิการบดีฝ่าย
บริหารวางแผนปรึกษาหารือกับคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถึงวิธีการบริหาร
จัดการ โดยให้น างบประมาณเพ่ือการบริหาร
จัดการขยะที่มีอยู่มาด าเนินการ ทั้งนี้ ได้ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 22/2559 เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2559 
      6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดท า
แ น ว ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ที ย บ โ อ น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนนักศึกษาที่
ได้รับการฝึกอาชีพ หรือมีประสบการณ์ท างานที่
ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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เพชรบู รณ์  สามารถเทียบโอนความรู้ และ
ประสบการณ์กับรายวิชาต่าง ๆ และรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง แนว
ปฏิบัติการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
พ.ศ. 2559 
      7 . * ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ เพช รบู ร ณ์ 
ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการ ความร่วมมือการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) โดย
เสนอกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับบันทึก
ข้อตกลง เพ่ือของบประมาณในปี พ.ศ. 2560 
 

5. หลักความโปร่งใส 
 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ พ ช ร บู ร ณ์
ด าเนินการบริหารงานตามที่กฎหมายก าหนด มี
การสรุปผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณ
ในทุก ๆ ไตรมาส สามารถตรวจสอบได้ มีการ
พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม่ าเสมอ พอสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 
       1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างแล้ว รวมถึงพระราชกฤษฎีการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้าน เมืองที่ ดี  พ .ศ .  2546 มาตรา 23 ซึ่ ง
ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสี ยทางสั งคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา
และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะ
ได้รับ 
     2. ก า รประชุ มคณะกรรมการบริ ห า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 15/2559 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้มีการรายงาน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
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2560 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
งบประมารณ 469 ล้านบาท และถูกตัดรายการ
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอก ส าหรับ
งานวิจัยพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     3 . *การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 15/2559 
เมื่อวันที่  24 สิ งหาคม 2559 มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่
ขาดแคลน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง เป็นรอง
ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี หัวหน้างาน
คลัง เป็นกรรมการทั้งนี้ มีจ านวนเงินในการตั้ง
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 1,139,003 บาท 
     4. มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  ได้
ด าเนินการสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ สายสนับสนุนและลูกจ้างชั่วคราว ด้วย
ความโปร่งใสโดยบุคคลภายนอกสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ต และมีกระบวนการ
ด าเนินการเป็นขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ 
     5. ก า รประชุ มคณะกรรมการบริ ห า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 16/2559 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จ านวนทั้งสิ้น 544,607,100 บาท 
โ ด ย ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  
      6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายงาน
ผลการด าเนินงานการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .  2559  ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ครั้ งที่  18/2559 เมื่ อวันที่  22 
กันยายน 2559 
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     7. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2560 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2560 โดยละเอียด โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบ 
รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
      8. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2560 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 มีการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
2560 โดยละเอียด โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบ 
รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
 

6. หลักการมีส่วนร่วม 
 มหาวิ ทย าลั ย ร า ชภั ฏ เพช รบู รณ์ ไ ด้
ด าเนินการเพ่ือให้บุคคลภายในมหาวิทยาลัยได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     1. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการก าหนดแนว
ทางการจัดสรรงบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ง บ ป ร ะม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 0 โ ด ย ใ ห้ ค ณ บ ดี 
ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน ร่วมกันพิจารณาค่า
วัสดุการศึกษา งบประมาณแผ่นดินจัดสรรให้กับ
หน่วยงานที่ไม่มีเงินรายได้ร้อยละ 14 แล้วจึง
น าไปจัดสรรให้คณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์การจัดสรร
ที่คณบดีทั้ง 5 คณะ ได้ตกลงก าหนดเกณฑ์การ
จัดสรรค่าวัสดุการศึกษา โดยจัดตามจ านวน
นักศึกษาร้อยละ 50 และจ านวนค่า SCH ร้อยละ 
50 
     2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยที่ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2559 มอบหมายให้ทุกคณะสืบหา
นักศึกษาที่ตั้งครรภ์ และมอบรายชื่อให้กับรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพ่ือท าหนังสือ
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เชิญผู้ปกครองพบอธิการบดีต่อไป และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2559 ที่ประชุมได้มีมติให้งดการเรียน
นักศึกษาที่ตั้งครรภ์และเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือ
ท าการตกลงร่วมกัน 
     3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้ประสานการให้ใช้อาคาร
และพ้ืนที่ซึ่งเป็นสถานที่จัดตั้งเคาน์เตอร์บริการ
ไปรษณีย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนาม
ใ น บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ร่ ว ม กั บ บ ริ ษั ท  ก ส ท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท แพค
กอน จ ากั ด  เ รื่ อ ง  “นวั ตกรรมการ พัฒนา
สถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิง
การแข่งขันบนเวทีโลก” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2560 ทั้ งนี้  ได้ ผ่ านการ เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 
    5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการ
ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ
สายปฏิบัติการ ครั้ งที่  1/2560 เมื่อวันที่  7 
เมษายน 2560 เพ่ือท าความเข้าใจ ชี้แจง และ
ร่วมแสดงความคิด เห็น เกี่ ยวกับสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีประเด็นเกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีมติเป็น
เอกฉันท์  ที่ประชุมจึงให้น ากลับไปทบทวน
ประเด็นดังกล่าว และให้ประชุมชี้แจงกันอีกครั้ง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
 

7. หลักการกระจายอ านาจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการ
ก าหนดนโยบายการบริหาร เพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกันแก่การบริหารงานตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการกระจาย
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อ านาจให้ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก – สถาบัน บริหารงาน 
โดยสังเขป ดังนี้ 
      1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 
311/2560 เรื่อง มอบหมายงานและมอบอ านาจ
ให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
ดังนี้ 
 มอบหมายงานและมอบอ านาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 มอบหมายงานและมอบอ านาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 มอบหมายงานและมอบอ านาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 มอบหมายงานและมอบอ านาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 มอบหมายงานและมอบอ านาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 มอบหมายงานและมอบอ านาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
     2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 
312/2560 เรื่ อง  มอบหมายงานให้ผู้ ช่ วย
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 
     3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 
1735/2560 เรื่อง การมอบอ านาจหน้าที่ให้
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 
 คณะครุศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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 ส านักงานอธิการบดี 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

8. หลักนิติธรรม 
 มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบู รณ์  ได้
บริหารงานด้วยกระบวนการยุติธรรม ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด โดย ดังปรากฏเป็นรูปธรรมได้ ดังนี้ 
     1. ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตและระดับ
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  พ . ศ .  2 5 48  แ ล ะป ร ะก า ศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการเรียนการ
สอนระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559 ในคราวประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ครั้ งที่  15/2559 เมื่ อวันที่  10 
สิงหาคม 2559 
      2. ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนในการ
ด าเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 
กศ.ปช. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
และคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) ภาคการศึกษาที่ 
1/2559 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 15/2559 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 
      3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรฐานการก ากับและควบคุม
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การส่งผลการเรียน ได้ด าเนินการติดตามทวงถาม
ผลการเรียนครั้งที่ 2 และรายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ครั้ งที่  15/2559 เมื่ อวันที่  10 
สิงหาคม 2559 
      4 .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ พช ร บู ร ณ์ 
ด า เนินการตามพระราชกฤษฎีกา  ว่ าด้ วย 
หลักเกณฑ์และวิธี การการจ่ ายเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 
16 ก าหนดว่า “ให้ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งผู้ใดลาป่วยให้จ่ายเงินประจ า
ต าแหน่งระหว่างลาส าหรับผู้นั้นในปีหนึ่งไม่เกิน 
6 0  วั น ท า ก า ร ”  ทั้ ง นี้  ก ร ณี ข อ ง  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์นุทิศ เอ่ียมใส ซึ่งป่วยเกินก าหนด
ของทางราชการ จึงไม่ได้รับเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่ง 
      5 .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ พช ร บู ร ณ์ 
ด าเนินการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 
      6 .  การประชุ มคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 20/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ได้มี
การก าชับให้คณบดีแต่ละคณะตรวจสอบการลา
ป่วย ลากิจ การขาดราชการ เนื่องจากการลา
ป่วยเป็นอ านาจของคณบดี โดยให้คณบดีก ากับ
ดูแล ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
      7.  ด าเนินการออกประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ พ.ศ. 2559 ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 15 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2554 ข้อ 13 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย 
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การโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน 
พ.ศ. 2552 และประกาศที่เกี่ยวข้องของทั้งสอง
ระบบการศึกษา ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนเหมา
จ่ายระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
พ.ศ. 2556 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
ระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาภาคการศึกษา
เพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. 2556 
 

9. 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. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติ ราชการ และแนวทางปฏิบัติ ในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
      2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2559 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ได้มีการก าชับให้
คณบดีแต่ละคณะตรวจสอบการลาป่วย ลากิจ 
การขาดราชการ เนื่องจากการลาป่วยเป็นอ านาจ
ของคณบดี โดยให้คณบดีก ากับดูแล ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
     3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดท าแนว
ปฏิบัติการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
เ พ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์จากการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตลอดจนนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอาชีพ 
หรือมีประสบการณ์ท างานที่ ได้ เข้าศึกษาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
สามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์กับ
รายวิชาต่าง ๆ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้ โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ พ.ศ. 2559 
      4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้
ด า เนินการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
อาจารย์ ผู้รับจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2560 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง กระบวนการหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินการปฏิบัติ ง าน ของอาจารย์ชาว
ต่างประเทศตามสัญญาจ้าง พ.ศ. 2559 ในการนี้ 
มีอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการ
ต่อสัญญาจ้าง จ านวน 2*คน และไม่ผ่านเกณฑ์ 
ยกเลิกสัญญาจ้าง จ านวน 2 คน 
 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
 มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบู รณ์  ได้
ด าเนินการบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
และการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
กรณีที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลได้ผลเสียของ
บุคคล ดังปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
     1. กา รประชุ ม คณะกร รมกา รบริ ห า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 15/2559 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559ได้มีการอภิปราย
เกี่ยวกับค่าตอบแทนเฉพาะเจ้ าหน้าที่ที่มา
ปฏิบัติงานเสาร์ – อาทิตย์ ของเจ้าหน้าที่คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้ข้อสรุปว่า 
ให้ จ่ ายค่ าตอบแทนเฉพาะ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ม า
ปฏิบัติงานเท่านั้น 
     2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยที่ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2559 ได้ประชุมเพ่ือหามาตรการ
ร่วมกัน ในการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษา 
โดยมอบหมายให้ทุกคณะสืบหานักศึกษาที่
ตั้งครรภ์ และมอบรายชื่อให้กับรองอธิการบดี
ฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษา  เ พ่ือท าหนั งสื อ เชิญ
ผู้ปกครองพบอธิการบดีต่อไป 
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     3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติ ราชการ และแนวทางปฏิบัติ ในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยมีการอภิปรายเกี่ยวกับวงเงินในการเลื่อน
เงินเดือน โดยให้เลื่อนได้ภายในวงเงินไม่เกินร้อย
ละ 2.90 ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ 
ส าหรับการบริหารวงเงินที่กันไว้ร้อยละ 0.10 ให้
ใช้ส าหรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ที่มี
ผลการปฏิบัติงานโดดเด่น โดยอธิการบดีจะ
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา
กลั่นกรอง และเสนอชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน
โดดเด่น ทั้งนี้  ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  17/2559 เมื่อวันที่  7 
กันยายน 2559 
     4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการ
พิจารณาค่าตอบแทนในการด าเนินงานใน
โครงการ กศ.ปช. โดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โดย
ให้ตัดค่าอ านวยการและค่าด าเนินการร้อยละ 50 
ส่ วน เ รื่ องของการปฏิบั ติ ง านยั ง ให้ ปฏิบั ติ
เหมือน เดิม  และอัตรา อ่ืนไม่ตั ด  ส่ วนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน ให้คณะ ส านัก สถาบัน 
พิจารณาหมุนเวียนใหม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการหมุนเวียนเพ่ือ
การปฏิบัติงานภาค กศ.ปช. ของแต่ละหน่วยงาน 
     5. กา รประชุ ม คณะกร รมกา รบริ ห า ร
มหาวิทยาลัย ครั้ งที่  4/2560 เมื่อวันที่  26  
เมษายน 2560 ได้มี ก าร พิจารณาการหา
จุดคุ้มทุนส าหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. อัตรา
การเหมาจ่าย โดยที่ประชุมมีการอภิปรายกัน
อย่างกว้างขวาง โดยมีความเห็นพ้องต้องกันว่า 
หากมีนักศึกษาจ านวน 10 – 15 คน ให้เปิด
ห้องเรียนได้ ส่วนเรื่องค่าตอบแทนเหมาจ่ายของ
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คณะกรรมการให้น าไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
      6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการ
ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ
สายปฏิบัติการ ครั้ งที่  1/2560 เมื่อวันที่  7 
เมษายน 2560 เพ่ือท าความเข้าใจ ชี้แจง และ
ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ ยวกับสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีประเด็นเกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีมติเป็น
เอกฉันท์  ที่ประชุมจึงให้น ากลับไปทบทวน
ประเด็นดังกล่าว และให้ประชุมชี้แจงกันอีกครั้ง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

  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
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 2559 (5.1-5-03) 
  

5.1-5-01  ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้ รับผิดชอบด า เนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2559   
5.1-5-02  แนวทางการ
ด าเนินงานตามระบบการ
จัดการความรู้ตามระบบ 
5.1-5-03  แผนการก ากับ
ติ ด ต า ม  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงาน
ในสถาบันมีการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์  ประจ าปี
การศึกษา 2559 
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         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  ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 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 
                  (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 

5.1 -5 -04  ปฏิทิ นการ
ด า เ นิ น ง า น ก า ร ก า กั บ 
ติดตามการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 
5.1-5-05  บันทึกข้อความ 
ติดตามการด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารความ
เสี่ ย ง  แล ะกา รจั ดก า ร
ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 
2559 
5.1-5-06  โครงการ QA 
– สัญจร : เพ่ือติดตาม 
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา
ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2559 
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            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 9 เดือน 
(ตั้ งแต่  สิ งหาคม 59 – มกราคม 60 )  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 พีย ง ว่ า
ด าเนินการอยู่ ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  แ ล ะ ร า ย ง า น ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-5-07) 
    4 .  ผลการก ากั บติ ดตามครั้ งที่  2  ก า ร
ด าเนินการจัดการความรู้ตามโครงการประชุม
น าเสนอประเด็นการจัดการความรู้ (KM) :เพ่ือ
ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 (5.1-5-08) และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560(5.1-5-09 ถึง 5.1-
5-10) 
         ผลการด าเนินงานทุกหน่วยงานมีการ
ด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานโดยมีผล
การด าเนินงานดังนี้  

5.1-5-07  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 
6/2560 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2560 
5.1-5-08  โครงการ
ประชุมน าเสนอประเด็น
การจัดการความรู้ (KM) :
เพ่ือติดตามการด าเนินงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.1-5-09   สรุปผลการ
ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร
ประชุมน าเสนอประเด็น
การจัดการความรู้ (KM)  
: เ พ่ื อ ติ ด ต า ม ก า ร
ด า เ นิ น ง า น  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2559 
5.1-5-10  รายงานการ
ประชุ มคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
7 / 2 5 6 0  วั น ที่  2 4 
กรกฎาคม 2560 
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หน่วยงาน ประเด็นการจดัการ
ความรู้ประเด็น(KM) 

คณะครุศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน
พัฒนาผู้เรียน 
การทํ าผลงานวิจั ย เพื่ อ
สร้างผลงานทางวิชาการ 

คณะมนุษศาสตร์ ฯ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
การเขียนบทความวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ การพัฒนาเทคนิคการสอน
โดยใช้งานวิจัยมาบูรณา
การกับการสอน 
การจัดการความรู้ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์
ค ว า ม รู้  แ ล ะ ก า ร นํ า
งานวิจัยสู่การตีพิมพ์ และ
กา รนํ า ง าน วิ จั ย ไ ปข อ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร
จัดการ 

การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใน 
แนวปฏิบัติที่ ดีด้ านการ
บ ริ ห า ร ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
เอกสารการเบิกจ่าย 

คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรฯ 

การออกข้อสอบอย่างไรให้
ต ร ง ต ามวั ต ถุ ป ร ะส งค์
รายวิชาและมคอ.3 
กา ร นํ า ผ ล ง าน วิ จั ย ไ ป
บูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนา 

รูปแบบการเขียนหนังสือ
ราชการ 

ส านักส่งเสริม ฯ กา รมี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า ร
ให้บริการการศึกษา 

ส านักวิทยบริการ ฯ การบริหารจัดการด้านการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านการบริการ 
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ส านักงานอธิการบดี การเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักศิลปะฯ การสรุปข้อมูลทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
การเผยแพร ่

     
  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 2559 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 2559 (5.1-6-01) ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม พ.ศ. 2560  
   2. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการส ารวจ
ความต้องการพัฒนามาประกอบการจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 
2559 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 า
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 

5.1-6-01  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 533/2560 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 
2559 
5.1-6-02  แผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 
2559 
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1/2559 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
(5.1-6-03)       
  3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนในการวาง
แผนการก ากับติดตาม โดยมีการติดตามผลการ
ด 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 1 
คน ทั้งมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัด จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการสนับสนุนและได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น สามารถแยกไว้คนละ
หัวข้อได้  คือ ผู้ ได้รับการสนับสนุนให้ ได้รับ
ต าแหน่ง และอีกหนึ่งหัวข้อคือผู้ที่ได้รับต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น  
        ผู้จัดท าได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่
คณะกรรมการเสนอแนะ และน า(ร่าง)แผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 เสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุม
ครั้งที่  8/2560 เมื่อวันที่  23 สิงหาคม พ.ศ. 
2560 (5.1-6-04)  
     5. ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เสนอแนะ และด า เนินการติดตามผลการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ในรอบระยะเวลา 6 
เดือน และ 12 เดือน เพ่ือสอบถามความคืบหน้า 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559  
       จากการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ดังกล่าว ท าให้ผู้จัดท าสามารถจัดท ารายงาน

5.1-6-03  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
5.1-6-04  รายงานประชุม
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
8/2560  เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2560 
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สรุปผลการด าเนินงานแผนบริหารและพัฒนา
บุ คล ากรมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ได ้
     6. น ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 แจ้งให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์รับทราบผลการด าเนินงาน ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
พ.ศ. 2560 (5.1-6-05) 

5.1-6-05  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์รับทราบผลการ
ด าเนินงาน ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 13 
กันยายน พ.ศ. 2560 

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

    ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ พ ช ร บู ร ณ์  ใ ห้
ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยก าหนดนโยบายการประกั 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 อง
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  
 

5.1-7-01  นโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
5.1-7-02  ประกาศ  
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

254 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

       - มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ด้านการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับ
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 2559 ซึ่งมี
บุคลากรจากทุกหน่วยงานเป็นคณะกรรมการ
เพ่ือร่วมวางแผนและด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษารวมถึงสร้างความเข้าใจ ก ากับ 
ติดตาม ประสานและเตรียมการประเมินในระดับ
ต่างๆ (5.1-7-05) 
        - ด าเนินการจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 (5.1-7-06) เพ่ือเป็นกรอบใน
การด าเนินงาน  
        - ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
บุคลากร งบประมาณ สถานที่ เ พ่ือ ให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

         นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัด
โครงการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
        -  โครงการ QA – สัญจร : เพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริม และติดตามผลการประกันคุณภาพ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (5.1-7-07) 
        - โครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและงานกองนโยบายและแผน
ของมหาวิทยาลัย” (5.1-7-08) 
        - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องใช้
งานระบบฐานข้อมูลเ พ่ือพัฒนาการประกัน

5.1-7-03  ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัยประจ าปี
การศึกษา 2559 
5.1-7-04 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน การปะกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย
ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.1-7-05  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 
5.1-7-06  ปฏิทินการ
ด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.1-7-07  โครงการ QA 
– สัญจร : เพื่อติดตาม 
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558 
5.1-7-08  โครงการ “การ
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คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการ
ประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 
Degrees : CHE 3D) ประจ าปีการศึกษา 2559 
(5.1-7-09)         
        - ด าเนินการส่งเสริมโดยจัดส่งบุคลากรทั้ง
ระดับผู้บริหาร ,คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
อบรม ประชุมสัมมนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้  (5.1-7-10)                                                              
          1. เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เ รี ยนรู้ เ รื่ อ ง  ระบบการประกันคุณภาพที่
สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ในวันที่ 29 สิงหาคม 
2559 คือ ผศ.ดร.วินัย  เชื่อมวราศาสตร์, ผศ.ดร.
สมใจ  กงเติม และนางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน  
          2 .  เ ข้ า ร่ ว มป ร ะชุ ม สั ม มน า  เ รื่ อ ง 
“แนวทางในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการทีเป็นเลิศมาใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 4 
พ.ศ. 2559” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คือ 
ผศ.ดร.สมใจ กงเติม และนางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน 
          3. เข้าร่วมประชุม Retreat ผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 2 
กรกฎาคม 2560 คือ ผศ.ดร.สมใจ  กงเติม และ
ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ 
          4. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
ONLINE) วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 คือนางสาว
อารีรัตน์ ใจหนัก และนางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน           
          - จั ดท า คู่ มื อ ก า รป ร ะกั น คุ ณภ า พ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 (5.1-7-11) 
และจัดท าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับสถาบัน-ส านัก (5.1-7-12) เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 
การศึกษา 2559 
 
 
 
 
 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และสร้างเครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและงานกอง
นโยบายและแผนของ
มหาวิทยาลัย” 
5.1-7-09  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
พัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการ
ประเมิน 3 ระดับ (CHE 
QA Online for 3 
Degrees : CHE 3D) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.1-7-10  สรุปรายงาน
บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภาพ 
5.1-7-11  คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.1-7-12  คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับ ส านัก-สถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

256 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

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 2559 ด าเนินการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน 
     2. มีการก ากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
มี ก า รก ากั บติ ดตาม  และราย ง ายผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบเป็นระยะ 
ๆ ดังนี้ 
        1) ติดตามผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  และ
ระดับส านัก สถาบัน โดยใช้แบบฟอร์มการ
ติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในรอบ 6 เดือน พบว่า ในระดับหลักสูตรมี
การด าเนินการตามองค์ประกอบอยู่เกณฑ์ข้อ 1  
คือมีระบบ และข้อ 2 มีการด าเนินการน าระบบ
ไปใช้ แต่ยังไม่มีการประเมินกระบวนการ ส่วนตัว
บ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนี้ 
        - คณะครุศาสตร์มี 8 หลักสูตร ไม่ผ่าน 2 
หลักสูตร (คิดเป็นร้อยละ 25) 
    ส่วนผลการติดตามในระดับคณะ และระดับ
ส านักสถาบันมีผลการประเมินในรอบ 6 เดือน
ดังนี้ 
        - คณะครุศาสตร์  3.09 คะแนน 
       - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.14 
คะแนน 
        - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.19 
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

คะแนน 
       - คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 
3.06 คะแนน 
        - คณะวิทยาการจัดการ 2.29 คะแนน 
        - ส านักงานอธิการบดี 2.50 คะแนน 
        - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.00 คะแนน 
        - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4.50 คะแนน 
        - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  2.00 
คะแนน 
        - สถาบันวิจัยและพัฒนา 3.73 คะแนน 
     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ได้รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย วันที่ 17 มีนาคม 2560 (5.1-7-13) 
        2) การก ากับติดตามในโครงการ QA – 
สัญจร : เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามผล
การประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษาโดยการให้
รายงานผลการด าเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร
คณะและหน่วยงานสนับสนุนวิพากษ์ผลกการ
ประเมินตนเองและแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ ใ น
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับต่าง ๆ  
        3) นอกจากมหาวิทยาลัยได้ท าการก ากับ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานทั้งใน
ระดับหลักสูตรและคณะผ่านระบบออนไลน์โดย
พัฒนาระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย(5.1-7-14) เพ่ือให้
สามารถเห็นความก้าวหน้าและเตรียมความ
พร้อมฐานข้อมูลเพ่ือลงระบบ CHE QA Online 
ในระดับคณะ ท าให้ทุกหน่วยงานตื่นตัวและให้
ความส าคัญ ท า ให้ มหาวิทยาลั ยสามารถ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานผ่านระบบ CHE QA 
Online ได้ทุกหน่วยงาน  
        4) การด าเนินการก ากับติดตามในรอบ 9 
เดือนพบว่ามีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

5.1-7-13 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2560 
5.1-7-14 ระบบก ากับ
ติดตามผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
http://trackqa.pcru. 
ac.th/   
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           - คณะครุศาสตร์ 3.20 คะแนน 
          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3.27 คะแนน 
           - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.58 คะแนน 
          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.53 คะแนน 
           - คณะวิทยาการจัดการ 2.44 คะแนน 
           - ส านักงานอธิการบดี 2.50 คะแนน 
           - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 2.25 คะแนน 
        - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4.50 คะแนน 
        - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  3.17 
คะแนน 
        - สถาบันวิจัยและพัฒนา 3.97 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 
3 มิถุนายน 2560 (5.1-7-15) 
      จากผลการด าเนินงานก ากับติดตาม ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 ในระดับหลักสูตรมีการ
ด าเนินการองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน
จาก 49 หลักสูตร ไม่ผ่านจ านวน 5 หลักสูตร         
      

3. การประเมินคุณภาพ  
        1. มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตร 
คณะ สถาบัน/ส านัก และมหาวิทยาลัย จัดท า
รายงานการด าเนินการในรูปแบบการประเมิน
ตนเองเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ โดยมีการ
ก าหนดแบบฟอร์มการรายงานและจัดประชุม
ชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2560 และ
ก าหนดระยะเวลาในการตรวจประเมิน (5.1-7-
16) ดังนี้ 
        - ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 1-16 และ 
23 สิงหาคม 2560 มีผลการประเมินในภาพรวม

5.1-7-15 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 
6/2560 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2560 
5.1-7-16  รายงานประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2560  
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เฉลี่ยเท่ากับ 2.81 คะแนน (5.1-7-17) 
       - ระดับคณะ เมื่อวันที่ 11 – 15 กันยายน 
2560 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 
4.09 (5.1-7-18) 
       - ระดับสถาบัน/ส านัก เมื่อวันที่  2 – 6 
ตุลาคม 2560 มีผลการประเมิน ระดับดีทุก
หน่วยงานคะแนนเฉลี่ย 4.25 (5.1-7-19) 
        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
กรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย เมื่ อวันที่  4  
ตุลาคม 2560 (5.1-7-20) 

5.1-7-17  รายงานสรุปผล
การประเมินระดบั
หลักสูตร 
5.1-7-18  รายงานสรุปผล
การประเมินระดับคณะ 
5.1-7-19  รายงานสรุปผล
การประเมินระดับสถาบัน/
ส านัก 
5.1-7-20  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2560 วันที่ 4  ตุลาคม 
2560 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
5.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี.
5.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

6 ข้อ 6 ข้อ 4 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 4.27   ระดับดี 
2 คณะวิทยาการจัดการ 3.57 ระดับดี 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.34 ระดับดี 
4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุสาหกรรม 4.06 ระดับดี 
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.09 ระดับดี 

มหาวิทยาลัย 4.09 ระดับดี 
 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี
5.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
4.09 คะแนน 4.09 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี.
5.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
4.07 คะแนน 4.07 คะแนน บรรลุ 

 
 

 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  

จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  

 
4.27 + 3.57 + 4.34 + 4.06+ 4.09  

=   4.07 
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 2559 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 

ในปีการศึกษา 2559  ได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.  2557  ของคณะกรรมการการอุมศึกษา 
ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่ก าหนดให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก 
สถาบันและมหาวิทยาลัย ยึดถือและใช้ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีประสิทธิภาพ
ภายใต้กรอบนโยบาย และหลักการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  โดยมีการ
จัดท าประกาศระบบกลไกในการก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 
2559 (5.3-1-01) เพ่ือการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรและคณะ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และคณะ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 

 

5.3-1-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อ ระบบ
กลไกในการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
กา รประกั น คุณภ าพระดั บมหา วิ ท ย าลั ย  ที่
ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกคณะ สํานัก และ
สถาบัน ร่วมเป็นกรรมการ (5.3-1-02)  

2. มหาวิทยาลัยจัดท าค ารับรองด้านการ
ประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัย และค าสั ่งการ
ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุน ก ากับติดตาม 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัว
บ่งชี้คุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย (5.3-
1-03)  

3. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น
ทรัพยากรต่าง ๆ เ พ่ือให้การด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตาม
ตัวบ่ งชี้ ขององค์ประกอบต่าง ๆ และเพ่ือการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณใน

การสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก ซึ่งในปีการศึกษา 2559  มีอาจารย์ที่ลาศึกษา
ต่อจ านวน 4 คน และสนับสนุนงบประมาณในการ
ท าผลงานทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2559  มี
อาจารย์อยู่ระหว่างการขอต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวน 16 คน และมีอาจารย์ที่ ได้รับการแต่งตั้ง
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 4 คน   

 

ด้านการวิจัย 
    มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนวิจัยให้แต่ละ

คณะดังนี้   
 

คณะ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ภายใน ภายนอก รวม 

เทคโนโลยีการเกษตร 4,968,000 - 4,968,000 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

3,824,100 - 3,824,100 

5.3-1-02  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
410/2560 เรื่อง 
แต่งตั้งกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ประจ าปี
การศึกษา 2559 
(แก้ไข) 
5.3-1-03  ค ารับรอง
การปฏิบัติราชการเพ่ือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2559  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์   
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ครุศาสตร์ 2,117,900 - 2,117,900 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2,776,700 - 2,776,700 

วิทยาการจัดการ 2,607,500 - 2,607,500 

 
ซึ่งมีทุนวิจัยในปีการงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

ทุนวิจัย จ านวนทุน 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 46 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 

51 

ทุนอุดหนุนการวิจัยทุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัย
รุ่นใหม่ 

6 

 
และมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน  190  เรื่อง 

คณะ 
จ านวนงาน
สร้างสรรค ์

จ านวน
งานวิจัย 

รวม 
(เรื่อง) 

ครุศาสตร์ - 21 21 
วิทยาการจัดการ - 25 25 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- 46 46 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- 54 54 

เทคโนโลยี 
การเกษตรฯ 

- 44 44 

ภาพรวม
มหาวิทยาลัย 

- 190 190 

 
นอกจากทุนวิจัยที่จัดสรรให้กับคณะแล้ว

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังได้มีการ 
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 
     - หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุนให้
ค าปรึกษาแก่ นักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป 
น าผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ก้าวไปสู่เชิงพาณิชย์  
     -  มีเว็บบอร์ดคลินิกวิจัยเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัยระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย  

นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

     -  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 

- มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัย
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ 
เ พ่ือ เป็น เวที ในการน า เสนอผลงานวิ จั ยและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและ
วิชาการ และได้รับเชิญจาก ผศ.ดร.พัชริน ด ารงกิตติ
กุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้นจ านวน 517 คน ประกอบด้วย คณาจารย์และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 433 คน 
บุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 84 คน 
โดยมีบทความวิจัยเข้าร่วมน าเสนอทั้งสิ้น 140 
บทความ 

ด้านการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้กับ

คณะ  โดยมีจ านวนโครงการบริการวิชาการในแต่ละ
คณะดังนี้ 

คณะ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ครุศาสตร์ 12 560,00 

วิทยาการจัดการ 9 310,00 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7 310,00 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

13 310,00 
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เทคโนโลยีการเกษตรฯ 13 340,00 

ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

5 1,170,000 

ภาพรวมมหาวิทยาลยั 59 3,000,000 
 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน  725,000*บาท โดยส านักศิ ลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับคณะได้มีการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม จ านวน 24 โครงการ   
 

ด้านการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ในปีการศึกษา 
2558 โดยด าเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เช่น 

1. โครงการประชุม  QA – สัญจร : เพื่อ 
สนับสนุน ส่ ง เสริมและติดตามผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ  ประจ าปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 23 
– 27 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

- เพ่ือเป็นการ สนับสนุน ส่งเสริม และ
ติดตามพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

- เ พ่ือเป็นการกระตุ้น  แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

- เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

- เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ก า ร
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ และสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย  

4. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้คุณภาพของ
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องค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

5. มหาวิทยาลัยจัดท าเครื่องมือในการ
ก ากับติดตามการด า เนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย และด าเนินการก ากับติดตามผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

6. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับต่าง 
ๆ ในการประชุมของผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนาการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ิมเติม
อย่างต่อเนื่อง 

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

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจ าปี
การศึกษา 2559  (5.3-2-01) เพ่ือท าหน้าที่ในการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก   

โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 รอบ 
6 เดื อน โดยด า เนินการติดตามเมื่ อวันที่  24 
มกราคม  ถึ ง  3  กุ มภา พันธ์  2 560  จากการ
ด าเนินงานติดตามดังกล่าวพบว่าหลักสูตรและคณะ
ยั ง ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ที่ ต่ า                
ซ่ึงคณะกรรมการติดตามได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้ 
 ข้อสังเกตระดับหลักสูตร ในภาพรวม 

1. หลักสูตรมีการเขียนผลการ 
ด าเนินงานที่เป็นเชิงบรรยายว่าท าอะไรไปบ้าง ส่วน
ใหญ่เป็นลักษณะโครงการ   

2. หลักสูตรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีการ 
เขียนผลการด าเนินงานในเชิงกระบวนในประเด็น
ของการประเมินกระบวนการ การปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน   

5.3-2-01  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
410/2560 เรื่อง 
แต่งตั้งกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ประจ าปี
การศึกษา 2559 
(แก้ไข) 
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3. หลักสูตรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีการ 
เขียนแนวทางปฏิบัติที่ดีในประเด็นต่างๆ 

4. ประเด็นของการรับนักศึกษาและ 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  หลักสูตรส่วน
ใหญ่มีระบบ กลไก มีการน าระบบ กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ  และมีการประเมินกระบวน พร้อมทั้ ง
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ แต่ยังไม่ได้สรุปผล
จากการปรับปรุงที่เห็นเป็นรูปธรรม 

5. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
ในประเด็นของการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  นั้น ส่วนใหญ่
หลักสูตรมีการก าหนดระบบ กลไก พร้อมทั้งน าไป
ปฏิบัติแต่ยังขาดในเรื่องของการประเมินระบบและ
กลไก การปรับปรุงและพัฒนากระบวนจากผลการ
ประเมิน 

6. ผลที่เกิดกับนักศึกษา ในเรื่องของ 
การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงาน
หลักสูตร รวมถึงการจัดการขอร้องเรียนของ
นักศึกษานั้น หลักสูตรส่วนใหญ่ มีการรายงานผล
การด าเนินงานที่ครบถ้วนทุกเรื่องและมีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 

7. การบริหารและพัฒนาอาจารย์   
ส่วนใหญ่ทุกหลักสูตรมีการก าหนดระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีระบบการบริหาร
อาจารย์ มีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบที่ชัดเจน  มี
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

8. คุณภาพอาจารย์  หลักสูตรส่วน 
ใหญ่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกที่
น้อยหรือบางหลักสูตรไม่มีเลย อาจารย์ประจ า
หลักสูตรส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีการ
ท าผลงานทางวิชาการท่ีน้อยมาก 

9. ผลที่เกิดกับอาจารย์ในเรื่องของ 
การคงอยู่ การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
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ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการบริหารงานหลักสูตร 
หลักสูตรส่วนใหญ่ มีการรายงานผลการด าเนินงานที่
ครบถ้วนทุกเรื่อง และมีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่
ดีขึ้น แต่เฉพาะในบางเรื่องเท่านั้น 

10. ทุกหลักสูตร มีการก าหนดระบบ  
กลไก เก่ียวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมในเรื่องของการ
ก าหนดผู้สอน  การก ากับ ติดตาม การตรวจสอบ
แผนการเรียน การจัดท า มคอ. 3 และมคอ. 4  มี
การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาและการทพนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมแต่ยัง
ขาดการประเมินกระบวนที่ชัดเจน 

11. การประเมินผู้เรียน ทุกหลักสูตรมี 
การก าหนดระบบ กลไก มีการก ากับการประเมินผล
การเรียน ตามกรอบ TQF  ก าหนดระยะเวลาการ
จัดท าและส่ง มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7  ที่
ชัดเจน   

12. ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรส่วนยังด าเนินการไม่ได้ร้อยละ 80 เพราะ
เนื่องจากมีบางประเด็นยังไม่ถึงระยะเวลาที่ต้อง
ด าเนินการ 

13. การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ 
หลักสูตรในส่วนที่มีก าหนดระบบ กลไก การ
สนับสนุนที่ชัดเจน มีการประเมินความต้องการของ
นักศึกษาและอาจารย์ ในหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่ ง
สนับสนุน ความพอเพียงและความเหมาะสมที่
ชัดเจน   
 จากข้อสังเกตดังกล่าว งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ได้ท าการวิ เคราะห์
หลักสูตรที่ ได้ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ ในระดับ
คุณภาพน้อย โดยแยกเป็นรายคณะดังนี้ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มีหลักสูตรทั้งหมด 7 หลักสูตร มี
หลักสูตรที่ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพ
น้อย จ านวน 6 หลักสูตร  ได้แก่ 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
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สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตร

ทั้งหมด 10 หลักสูตร  มีหลักสูตรที่ผลการประเมิน
เฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพน้อย  จ านวน 1 หลักสูตร  
ได้แก่  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

คณะครุศาสตร์   มีหลักสูตรทั้ งหมด 8 
หลักสูตร  มีหลักสูตรที่ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับคุณภาพน้อย  จ านวน 1 หลักสูตร  ได้แก่  
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์        
มีหลักสูตรทั้งหมด 15 หลักสูตร  มีหลักสูตรที่ผล
การประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพน้อย  จ านวน 
3 หลักสูตร  ได้แก่   

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คณะวิทยาการจัดการ  มีหลักสูตรทั้งหมด 
9 หลักสูตร  มีหลักสูตรที่ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับคุณภาพน้อย  จ านวน 5 หลักสูตร  ได้แก่   

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 

คณะกรรมการติดตามได้ให้ข้อสังเกตจาการติดตาม
ในระดับคณะ  ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  ใน 
บางคณะ พบว่ายั งมีหลักสูตรที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกและด ารง 
ต าแหน่งทางวิชาการน้อยในทุกคณะ 

3. การให้บริการนักศึกษาปริญญาตรี  มีการ 
ด าเนินการที่ยังไม่ครบทุกกิจกรรมที่ก าหนดของ
เกณฑ์  การประกันคุณภาพ 

4. กิจกรรมนักศึกษา  โดยรวมยังเป็นแค่ 
โครงการที่จะมีการด าเนินงาน  ควรเร่งด าเนินการ
เพ่ือให้ทันกับช่วงเวลาการประกันคุณภาพ  และขาด
การประเมินผลส า เร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินการแล้ว 

5. จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ใน 
ทุกคณะ มีจ านวนที่ตีพิมพ์/เผยแพร่น้อย เมื่อเทียบ
กับจ านวนอาจารย์ประจ าในคณะ 

6. การบริหารจัดการของคณะในบางเรื่องตาม 
เกณฑ์การประกันคุณภาพ  เช่น การบริหารความ
เสี่ยง กาจัดการความรู้  (KM) แผนบนิหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรทั้ งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

7. ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร   
ควรตรวจสอบว่ามีการด าเนินการ ทั้งด้านควบคุม
คุณภาพ การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ และ
พัฒนาคุณภาพครบทั้งกระบวนการหรือไม ่

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ได้น าผลการติดตามการด าเนินงานการประกัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

271 
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2559  รอบ 6 เดือน เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือ
รับทราบผลการติดตามดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560  (5.3-2-02) 

และการติดตามผลการด า เนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดบัคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 รอบ 9 เดือน  
ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2560  (5.3-2-03) 

5.3 -2 -02   รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้ งที่  3/2560 เมื่ อ
วันที่ 17 มีนาคม 2560 
5 . 3 -2 -03  ร าย ง าน
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้ งที่  6/2560 เมื่ อ
วั น ที่  1 3  มิ ถุ น า ย น 
2560  

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

มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรัพยากร
ต่าง ๆ เ พ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้
ขององค์ประกอบต่าง ๆ และเพ่ือการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณใน

การสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก ซึ่งในปีการศึกษา 2559  มีอาจารย์ที่ลาศึกษา
ต่อจ านวน 4 คน และสนับสนุนงบประมาณในการ
ท าผลงานทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2559      
มีอาจารย์อยู่ระหว่างการขอต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวน 16 คน และมีอาจารย์ที่ ได้รับการแต่งตั้ง
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 4 คน   

 

ด้านการวิจัย 
    มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนวิจัยให้แต่ละ

คณะดังนี้  (5.3-3-01)  

คณะ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ภายใน ภายนอก รวม 

เทคโนโลยีการเกษตร 4,968,000 - 4,968,000 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

3,824,100 - 3,824,100 

ครุศาสตร์ 2,117,900 - 2,117,900 

5.3-3-01  รายงาน
สรุปเงินอุดหนุนทุน
วิจัยภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2,776,700 - 2,776,700 

วิทยาการจัดการ 2,607,500 - 2,607,500 

 
ซึ่งมีทุนวิจัยในปีการงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

ทุนวิจัย จ านวนทุน 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 46 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 

51 

ทุนอุดหนุนการวิจัยทุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัย
รุ่นใหม่ 

6 

 
และมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน  190  เรื่อง 

คณะ 
จ านวนงาน
สร้างสรรค ์

จ านวน
งานวิจัย 

รวม 
(เรื่อง) 

ครุศาสตร์ - 21 21 
วิทยาการจัดการ - 25 25 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- 46 46 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- 54 54 

เทคโนโลยี 
การเกษตรฯ 

- 44 44 

ภาพรวม
มหาวิทยาลัย 

- 190 190 

 
นอกจากทุนวิจัยที่จัดสรรให้กับคณะแล้ว

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังได้มีการ 
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 
     - หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุนให้
ค าปรึกษาแก่ นักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป 
น าผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ก้าวไปสู่เชิงพาณิชย์  
     -  มีเว็บบอร์ดคลินิกวิจัยเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัยระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย  

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

- มีแหล่งค้นคว้าทางด้านงานวิจัย โดยมีการ
จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลวิจัย 

- มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัย
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ 
เ พ่ือ เป็น เวที ในการน า เสนอผลงานวิ จั ยและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและ
วิชาการ และได้รับเชิญจาก ผศ.ดร.พัชริน ด ารงกิตติ
กุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้นจ านวน 517 คน ประกอบด้วย คณาจารย์และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 433 คน 
บุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 84 คน 
โดยมีบทความวิจัยเข้าร่วมน าเสนอทั้งสิ้น 140 
บทความ 

ด้านการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้กับ

คณะ  โดยมีจ านวนโครงการบริการวิชาการในแต่ละ
คณะดังนี้ (5.3-3-02) 

คณะ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ครุศาสตร์ 12 560,00 

วิทยาการจัดการ 9 310,00 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7 310,00 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

13 310,00 

เทคโนโลยีการเกษตรฯ 13 340,00 

5.3-3-02  รายงาน
สรุปจ านวนโครงการ
บริการวิชาการและ
งบประมาณในการ
บริการวิชาการ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

5 1,170,000 

ภาพรวมมหาวิทยาลยั 59 3,000,000 
 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 725,000 บาท โดยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับคณะได้มีการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม จ านวน 24 โครงการ  (5.3-3-03) 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ในปีการศึกษา 
2558 โดยด าเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เช่น 

2. โครงการประชุม  QA – สัญจร : เพื่อ 
สนับสนุน ส่ ง เสริมและติดตามผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ  ประจ าปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 23 
– 27 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

- เพ่ือเป็นการ สนับสนุน ส่งเสริม และ
ติดตามพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

- เ พ่ือเป็นการกระตุ้น  แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

- เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

- เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ก า ร
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ และสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
(5.3-3-04) 

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 
 

  4 น าผลการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะที่ผ่านการ

มหาวิทยาลัยโดยความรับผิดชอบของงาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้น าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ (5.3-4-01) น าเสนอในที่

5.3-4-01 รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

พิจารณาของ
กรรมการระดับ
สถาบัน  เสนอ
สภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อการ
ประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2560 
( 5 . 3 -4 -02 )  เ พ่ื อ รั บ ท ร าบ และ พิ จ า ร ณา ใ ห้
ข้อเสนอแนะ  และน าผลการประเมินดังกล่าวพร้อม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
10/2560 เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2560 ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะตาม
สรุปมตทิีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  : พิจารณารายงานผลการ
ประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจ าปี
การศึกษา 2559  สภามีมติส าคัญดังนี้  เห็นชอบ 
รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ  ประจ าปี ก า รศึ กษา  255 9  โ ดย ให้ น า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาด าเนินการในรอบปีถัดไป  ซึ่งข้อเสนอแนะ
มีดังนี้   

ข้อเสนอแนะ  ระดับหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินควรท าแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับ รวมถึง
ควรมีมาตรการที่ออกโดยมหาวิทยาลัยในการก ากับ
หลักสูตรที่มีคะแนนระดับคุณภาพน้อย 
        ข้อเสนอแนะ  ระดับคณะสภามหาวิทยาลัย
ให้ข้อเสนอแนะว่าทุกคณะควรมีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือจะได้เพ่ิมงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่เพิ่มขึ้น (5.3-4-03) 

หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา  2559  
5.3-4-02  รายงาน
การประชุมคณะ
กรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 
4 ตุลาคม 2560 
5.3-4-03 รายงานการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยและมติที่
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2560 วันที่ 19 
ตุลาคม 2560 

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

ในปีการศึกษา 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
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 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะ คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้
พิจารณาและมีข้อเสนอแนะตามสรุปมติเวียนการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง  
เสนอเพ่ือพิจารณา*: พิจารณารายงานผลการ
ประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจ าปี
การศึกษา 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
หลักสูตรและคณะร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น  มีระบบและท างานตามเวลาที่
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

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 ากว่าระดับดี  (5.3-5-01) 

จากการด า เนินการแก้ ไขปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย*พบว่าในปี
การศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น   
ซึ่ งการประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมมีคะแนนรวมทุกหลักสูตร ดังนี้ 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
ผลรวมของค่าคะแนน
ประเมินของทุก
หลักสตูร 

61.60 126.43 137.77 

จ านวนหลักสตูร
ทั้งหมดที่สถาบัน
รับผิดชอบ 

48 48 49 

คะแนนเฉลีย่ที่ได ้ 1.28 2.63 2.81 
 

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 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
คณะครุศาสตร ์ 3.22 4.02 4.32 

5.3-5-01 รายงานการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยและมติที่
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2560 วันที่ 19 
ตุลาคม 2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

3.21 4.28 
4.39 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 3.25 3.89 4.08 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ 3.29 3.83 4.08 
คณะวิทยาการจัดการ   3.30 3.84 3.57 

ภาพรวม 
มหาวิทยาลัย 

3.25 3.97 4.09 
 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยจะ
เร่งด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 ตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน  เพ่ือส่งผลให้เกิดผลการ
ด าเนินงานที่สูงขึ้น 

  6 มีผลการประเมิน
คุณภาพทุก
หลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 
1 การก ากับ
มาตรฐาน 

ในรอบปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ เปิดสอนทั้งหมด 49 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  45 หลักสูตร  คิดเป็น
ร้อยละ 91.84 และหลักสูตรที่ ไม่ ผ่ าน เ กณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 4 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 8.16  (5.3-6-01) 

5.3-6-01  รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา  2559 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

5.3 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี.
5.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน ไมบ่รรลุ 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 
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 

137.77 

2.81  

 
2.81 

คะแนน 
 

 
2.81 

คะแนน 
 

 

 
49 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
อาจารย์ประจ า
สถาบันมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
15 

 
57 x 100 18.60x5/40  

= 2.33 
 

2.33 
คะแนน 

 

2.33 
คะแนน 

 
 

 

306.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารย์ประจ า
สถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
15 

 
42.5 x 100 

13.87x5/60  
= 1.16  

1.16 
คะแนน 

1.16 
คะแนน 

 

 

306.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  
การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน  

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน  

 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/5) 

3.26
คะแนน 

 

3.26 
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 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน  

 

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 

 
18.91 

3.78  
3.78

คะแนน 
3.62 

คะแนน 
 

 

5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/3) 

4.59
คะแนน 

 
4.54 

คะแนน 
 

 

 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การ
บริการวิชาการแก่
สังคม 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน  

 

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  

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/1) 

5 
คะแนน 

5 คะแนน  
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

281 
 

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 5.1 การ
บริหารของ
สถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์
ของคณะ 

5 ข้อ 
 

7  ข้อ  
5 

คะแนน 
4 คะแนน  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผล
การบริหารงาน
คณะ 

3.51  
คะแนน 

20.44 
4.09  

4.09 
คะแนน 

4.07 
คะแนน 

 
 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
ระบบก ากับการ
ประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

5 ข้อ 
 

5  ข้อ  
4 

คะแนน 
3 คะแนน   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/3) 

4.36
คะแนน 

3.69 
คะแนน 

 
 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/13) 

4.09
คะแนน 

3.92 
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 1.75 5.00 2.81 3.26 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
2 3 5.00 5.00 3.62 4.54 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 3 - 3.50 4.07 3.69 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 13 3 7 3     
ผลการประเมิน 2.83 4.57 3.50 3.92 การด าเนินงานระดับดี 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ
พอใช้ 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ
พอใช้ 

ระดับ 
ดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 

 ในรอบปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา  พบว่า  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ภาพรวมอยู่ในระดับดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98  และเม่ือจ าแนกเป็นชนิดตัวบ่งชี้พบว่า  

1. ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า (Input) มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้   มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 
2. ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (Process) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 
3. ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  

และเม่ือจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 4.54 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.69 

 
ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินได้ระบุถึง จุดเด่นและข้อเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้ทุกหลักสูตรที่ยังไม่ได้มาตรฐาน (ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่าน)  หรือมีผลการ 
ประเมินน้อยกว่า 3.01 เสนอแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2560  และการก ากับ ติดตาม 
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ประเมินผลเป็นระยะ ๆ 

2. การจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ควรก าหนดกิจกรรมโดยให้คณะ/หลักสูตร ได้มีส่วนร่วม  
ลดความซับซ้อนในการจัดกิจกรรม  
   
รายนามคณะกรรมกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  อยู่มี   ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พราม  อินพรม   กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ  วิชชวุรนันท์  กรรมการ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา   กรรมการ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  กรรมการและเลขานุการ 
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การวางแผนและการประเมิน  (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  

ประจ าปีการศึกษา 2559 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 

คะแนนประเมนิ
โดย 

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูร
โดยรวม 
 

3.51  
คะแนน 

 
137.77 

2.81  
2.81 

คะแนน 
2.81 คะแนน  

 

49 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
อาจารย์ประจ า
สถาบันมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

ร้อยละ 
15 

 
57 x 100 18.60x5/4

0  
- 2.33 

 
2.33 

คะแนน 
 

2.33 คะแนน 
 

 

 

306.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารย์ประจ า
สถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

ร้อยละ 
15 

 
42.5 x 100 

13.87x5/6
0  
- 1.16 

 
1.16 

คะแนน 
1.16 คะแนน  

 

306.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  
การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน  

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
กิจกรรม
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน  

 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/5) 

3.26
คะแนน 

3.26 คะแนน  
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนประเมนิ
โดย 

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  
เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  
 

3.51  
คะแนน 

 
25 

5  
5 

คะแนน 
5 คะแนน  

 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย 
 

2.50 
คะแนน 

 
18.91 

3.78  
3.78

คะแนน 3.62 คะแนน  

 

5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/3) 

4.59
คะแนน 

4.54 
คะแนน 

 
 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  
การบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน  

 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/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  

 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/1) 

5 
คะแนน 

5 คะแนน  
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนประเมนิ
โดย 

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  
การบริหารของ
สถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์
ของคณะ 

5 ข้อ 
 

7  ข้อ  
5 

คะแนน 
4 คะแนน  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  
ผลการบริหารงาน
คณะ 

3.51  
คะแนน 

20.44 
4.09  

4.09
คะแนน 

4.07 คะแนน  
 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
ระบบก ากับการ
ประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

5 ข้อ 
 

5  ข้อ  
4 

คะแนน 
3 คะแนน   

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/3) 

4.36
คะแนน 

3.69 
คะแนน 

 
 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/13) 

4.09
คะแนน 

3.92 
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 าเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
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 1.75 5.00 2.81 3.26 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 3.62 4.54 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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 - 3.50 4.07 3.69 การด าเนินงานระดับดี 

รวมตัวบ่งช้ี 13 3 7 3   
ผลการประเมินเฉลี่ย 2.83 4.57 3.50 3.92 

การด าเนินงานระดับดี 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
พอใช้ 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ
พอใช้ 

ระดับ 
ดี 
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จุดเด่นและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ปรับปรุง 4 หลักสูตรทีไม่ได้มาตรฐาน 

 
2. อาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิปริญญาเอกยังมี

จ านวนน้อย 
3. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยัง

มีน้อย 
 

1. ควรปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ 
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 

2. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อ 
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในการจัดท า
ผลงานทางวิชาการให้ชัดเจน มีการติดตาม
และประเมินผลเป็นระยะ ๆ 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการงานวิจัยที่ดี โดยมี
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย และให้
ความส าคัญกับการวิจัยโดยการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยโดยก าหนดประเด็นการจัดสรร
เป็น การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การสร้าง สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ และทุน
วิจัยสถาบัน และสนับสนุนงบประมาณในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการติดตามผลลัพธ์ 
ผลกระทบ หรือการใช้ประโยชน์จากการวิจัยทั้ง
ประเด็นการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการสร้าง 
สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโดยบูรณาการกับการ
บริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่สามารถ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบประมาณ
สนับสนุนจากงบประมาณภายในของ
มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก 
 
 
 

2. ระดับผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ยังคงเป็นการ
ตีพิมพ์จากรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติเป็นส่วนใหญ่ และเป็น
ผลงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ด้วยจ านวนหนึ่ง 

1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการจัดสรร
งบประมาณวิจัยโดยพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
หรือส่งเสริมนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยรับงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก ทั้งจากแหล่งทุนวิจัยระดับชาติ 
แหล่งทุนวิจัยเฉพาะทาง และแหล่งทุนวิจัย
จากองค์กรในท้องถิ่น 

2. ควรเน้นพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับ
บุคลากรในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็นการ
กระตุ้นหนุนเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย
และยกระดับคุณภาพการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีโครงการบริการวิชาการจ านวนมาก (57 

โครงการ)  ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
 
 

2. มีโครงการให้บริการวิชาการท่ีส่งผลดีต่อภาค
เกษตร คือ โครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นปุ๋ย
อินทรีย์ ณ อบต.บ้านโคก ซึ่งสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนและขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ๆ 

1. การคัดเลือกชุมชนเป้าหมายควรก าหนดในจุด
เล็ก เช่น อบต. หรือต าบล หมู่บ้าน เพื่อให้
การวางแผนการพัฒนาชุมชนปรากฏผลการ
ด าเนินงานที่เด่นชัด 

2. ควรมีแผนการให้บริการวิชาการ  โดยเน้น
ความต่อเนื่องและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนเป้าหมาย  ทั้งนี้อาจมีเป้าหมายหลาย
ชุมชน  โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักเป็น
หน่วยงานระดับคณะหรือส านัก 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ดูแลพันธกิจ
หลักด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบ
สาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม 

3. มีการรวบรวมศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้
ที่ดีข้ึน 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรเขียนรายงานตามวงรอบของการประเมิน และ

ควรรายงานการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่
วัดความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ประเด็นความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร 
 
 

มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ความเสี่ยงที่วิกฤตมาก
มาด าเนินการแก้ไขก่อนเพ่ือลดระดับความเสี่ยงนั้น 
การก าหนดความเสี่ยงต้องระบุปัจจัยจากภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ชัดเจน 
มหาวิทยาลัยต้องรีบด าเนินการจัดท าแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี 2560-2564) โดยน า
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ก าหนด
เป้าหมายและแผนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน 
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ส าหรับค านวณสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของแต่ละ
หลักสูตร รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2559 

 
 

ล าดับ 
ชุด

ข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

1 

จ า
นว

นห
ลัก

สตู
ร (

7) 

จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 49 
2  -ระดับปรญิญาตร ี 42 
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 6,868 
15  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 6,782 

16  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
17  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 58 

18  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
19  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก  28 

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 306.5 
21  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4 
22  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 245.5 

23  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 57 
24 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 264 

25  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 3 
26  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 227.5 
27 -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 33.5 

28 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 36.5 
29  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 1 

30  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 16 
31  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 19.5 
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ล าดับ 
ชุด

ข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

32 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 6 
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 2217/๒๕๕9 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

        -------------------------------- 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึง
แต่งตั ้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2559  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  มาตรา 47 และ 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังรายชื่อแนบท้าย
ค าสั่งนี้  โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ก ากับดูแล  มีหน้าที่ในการก ากับดูแลด าเนินงานและเขียนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา
2559 พร้อมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 2. ผู้จัดเก็บข้อมูล  มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิงจากการด าเนินงานที่
ผ่านมาและเขียนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

 
    สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย  เชื่อมวราศาสตร์) 
  รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

  อธิการบดี 
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เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ที่  2217/2559 
เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย
ปี

กำรศึกษำ 
2559 

รำยช่ือ 
ผู้ก ำกับดูแล 

รำยช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และการคลัง 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
2. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  อาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
15 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 

งานการเจ้าหน้าที่ 
๑. นายยอดชาย  สายทอง 
๒. นางสาวรัชดาภรณ์  ชูชื่น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
15 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 

งานการเจ้าหน้าที่ 
๑. นายยอดชาย  สายทอง 
๒. นางสาวมธุรส  มีหล้า 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
2. ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
3. ผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
๑. นางสาวณัฐมน  สังเกตุดี  
๒. นางสาวส าเนียง  สุขเมือง      
๓. นายชาติวัชร์  สังข์ต้อง   
๔. นางสาวพรรณณิชา  แสงนก 
๕. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรีแก้ว 
๖. นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ 
๗. นางสาวชนาพรรธน์  จันดา 
๘. นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
2. ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
3. ผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
๑. นางบัณฑิยา  สังข์ต้อง  
๒. นางสาวณัฐพร  ช านิกล้า 
๓. ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์  ขอมน้อย 
๔. นางสาวเนตรชนก  เพียภูเขียว 
๕. นางสาวระวิพันธ์  แตงตรง 
๖. นางสาวธิวาเฉลิม จันทิมา 
๗. นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย
ปี

กำรศึกษำ 
2559 

รำยช่ือ 
ผู้ก ำกับดูแล 

รำยช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
2. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ณัฐพล  ชัยทวิชธานันท์ 
2. อาจารย์ตรีชฎา  อุทัยดา 
3. นายเกื้อกูล  พิมพ์ดี 
4. นายบรรจง  สุรินทร ์
5. นางสาวปิยนันท์  โอ่ค า 
6. นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน 
8. นางสาวภัสราภรณ์ เกตุแก้ว 
9. นางสาวรมิดา  สายทอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
2. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ณัฐพล  ชัยทวิชธานันท์ 
2. อาจารย์ตรีชฎา  อุทัยดา 
3. นายเกื้อกูล  พิมพ์ดี 
4. นางสาวปิยนันท์  โอ่ค า 
5. นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย ร้อยละ  

15 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
2. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ณัฐพล  ชัยทวิชธานันท์ 
2. ตรีชฎา  อุทัยดา 
3. นายเกื้อกูล  พิมพ์ดี 
4. นางสาวปิยนันท์  โอ่ค า 
5. นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
2. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ตรีชฎา  อุทัยดา 
2. นางรัดดา ส าราญพันธุ์ 

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ ท่ี  4.1  ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
2. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3. รองผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรมฝ่ายบริหารและ

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. นางอรอุมา  เมืองทอง 
2. นางนิภา  พิลาเกิด 
3. นายพิทักษ์  จันทร์จิระ 
4. นางสาวมนชยา  คลายโศก 
5. นายภัทรพล  พิมพา 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย
ปี

กำรศึกษำ 
2559 

รำยช่ือ 
ผู้ก ำกับดูแล 

รำยช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

สารสนเทศ 
4. รองฝ่ายผู้อ านวยการส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรมฝ่ายส่งเสริม
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
5. รองผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรมฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6. นายวิโรจน ์ หุ่นทอง 
7. นางสาวปวีณา  บัวบาง 
8. นางอมรรัตน์  กาละบุตร 
9.  นางสาวสุพิชญา  พูนมี 
10. นางสาวมัลลิกา  อุฤทธิ์ 
11. นางสาวณัฐวดี  แก้วบาง 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  การบริหาร
ของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

6  ข้อ 

  

       เกณฑ์ข้อ 1 พัฒนา
แผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศ
นของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย    
ของแผนกลยุทธ์ 

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และการคลัง 
2. ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
3. ผู้อ านวยการกองนโยบายและ
แผน 

กองนโยบายและแผน 
๑. นางสาวไพรินทร์  เดชะ 
๒.นางสาวศิรินภา  จั๋นโปแว่น 
๓. นายสัพพัญญู  ปิ่นพิทักษ์ 

       เกณฑ์ข้อ 2 การก ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
คณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบ ไปด้วย
ตนทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหาร หลักสูตร ประสิทธิภาพ 

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และการคลัง 
2. ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
3. ผู้อ านวยการกองนโยบายและ
แผน 

กองนโยบายและแผน 
๑. นางสาวไพรินทร์  เดชะ 
๒.นางสาวศิรินภา  จั๋นโปแว่น 
๓. นายสัพพัญญู  ปิ่นพิทักษ์ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย
ปี

กำรศึกษำ 
2559 

รำยช่ือ 
ผู้ก ำกับดูแล 

รำยช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 
 
        เกณฑ์ข้อ 3  ด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม  

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และการคลัง 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย   
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ 
5. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
6. ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
7. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

กองนโยบายและแผน 
๑. นางสาวปาริชาติ  ยศปาน 
๒. นางสาวกัญญ์ชุลี  เยาวพินด์ 

       เกณฑ์ข้อ 4  บริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ ง  10 ประการที่
อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
 

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และการคลัง 
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๑. นางสาววันวสิาข์  ชูบุญราษฎร์ 

        เกณฑ์ข้อ 5  การก ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่ วยงานในสถาบั นมี การ
ด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 
 

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และการคลัง 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
2. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

        เกณฑ์ข้อ 6  การก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนา

- 
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย   

งานการเจ้าหน้าที่ 
๑. นายยอดชาย  สายทอง 
๒. นางสาวรัชดาภรณ์  ชูชื่น 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย
ปี

กำรศึกษำ 
2559 

รำยช่ือ 
ผู้ก ำกับดูแล 

รำยช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

บุคลากรสายวิชาการ  และสาย
สนับสนุน   

3. ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 

        เกณฑ์ข้อ 7  การก ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในสถาบันมีการ
ด าเนินงานด้านการประกัน 
คุณภาพภายในตามระบบและ
กลไกที่สถาบันก าหนด 
ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ   

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และการคลัง 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
2. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ผลการ
บริหารงานของคณะ 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และการคลัง 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
2. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระบบก ากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และการคลัง 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
2. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภฏัเพชรบูรณ์ 
ที่ 2038/๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบัน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕59  

…………………………………………………… 
 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ก าหนดจัดโครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕59  ระหว่างวันที่  30 – 31  ตุลาคม  ๒๕60 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ที่ก าหนดไว้ว่า*“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
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 ๒๕๕9 
ดังต่อไปนี ้
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  อยู่มี  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พราม  อินพรม  กรรมการ 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ  วิชชุวรนันท์  กรรมการ 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา  กรรมการ 
 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  กรรมการและเลขานุการ 
 

 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  10  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  ลิ้มสุข) 
                                             รักษาราชการ แทนอธิการบด ี
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คณะผู้จัดท า 
 
 คณะที่ปรึกษา 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา      
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและจัดหารายได้        
  คณบดีคณะครุศาสตร์  
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
  ฝ่ายวิเคราะห์ จัดพิมพ์  และตรวจสอบข้อมูล 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
   นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน    
   นางอาทิตยา  ฉิมมา  
   นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 
   นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
 
  ฝ่ายออกแบบปก 
   นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 
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