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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลัก ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย   
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การดำเนินการตามภารกิจทั้ง  4 ประการ
ดังกล่าว  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ซ่ึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการ   
ที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล*มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      
เป็นเครื ่องม ือและกลไกพื ้นฐานในการพ ัฒนา*โดยดำเน ินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำน ักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา*(สกอ.)*ซึ่งประกอบด้วย*5*องค์ประกอบ ได้แก่*องค์ประกอบที่*1*การผลิต
บัณฑิต  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจำปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ฉบับนี้
คณะกรรมการที่รับผิดชอบได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2560 อย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561   

ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรและคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทุกท่าน ที่ได้ให้ให้ความร่วมมือร่วมใจ
ดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จนทำให้รายงานการประเมินตนเอง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจำปีการศึกษา 2560  ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี   
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการ มุ่งส่งเสริม

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

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

ในรอบปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา  พบว่า  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ภาพรวมอยู่ในระดับดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 เมื่อจำแนกเป็นชนิดตัวบ่งชี้พบว่า 

1. ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 
2. ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (Process) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 
3. ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 
 และเมื่อจำแนกเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 3.45 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 4.42 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 5.00 
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องค์ประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 3.73 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบื้องต้น 

 
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                    

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

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

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

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

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

 
สถานที่ตั้ง  

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

 
 

 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     
 
สีประจำมหาวิทยาลัย    สีม่วง    
 
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย    ดอกอินทนิล 

 
 
 
 
 

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

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น” 

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

 
การดำเนินการตามโครงสร้าง  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

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

และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 (3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน  4 คน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี  

ผู้อำนวยการสถาบัน  ผู้อำนวยการสำนัก  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ 

 (4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน  4 คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและ
มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (3)  

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

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

คณะละ 1 คน   
 (3)  กรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจำนวนเท่ากับบุคคล

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

จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการของมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งหมด 21 คน   
 
4.  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานสภา

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

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
 
6.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณบดีคณะ ผู้อำนวยการสำนัก /สถาบัน จำนวนทั้งหมด 19 คน   
 

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

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

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

 
 

ภาพที่ 1  โครงสร้างการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 
(1) 

 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 
(2) 

 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ 

(3) 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

(4) 
 

อธิการบดี 
 

คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย 

(6) 
 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) (5) 
 

 
 

รองอธิการบดี 
 

 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

 
 

คณบดี 
 

 
 

สำนักงานคณบดี 
 

 
 

ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน 
 

 
 

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

47 หลักสูตร จำแนกเป็น  ระดับปริญญาตรี  40 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท  5 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก 2 หลักสูตร  ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ระดับ
ปริญญา 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

วันที่ สภา
วิชาชีพ  
รับรอง 

คณะครุศาสตร์ 

ปริญญาตร ี

1 ครุศาสตรบณัฑติ        
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

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

2 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

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

3 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

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

4 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

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

5 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
ภาษาไทย 

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

6 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชาพล
ศึกษา 

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

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
มนุษย์  

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

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

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม  

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

ปริญญาโท 9 หลักสตูรบริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป  

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

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

วันที่ สภา
วิชาชีพ  
รับรอง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ปริญญาตร ี

1 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาเคม ี

พ.ศ. 2529 22 ธ.ค. 2559 - - 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา 

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 - - 

3 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส ์

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 - - 

4 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

พ.ศ. 2560 22 ธ.ค. 2559 - - 

5 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาคณติศาสตร ์

พ.ศ. 2560 25 ธ.ค. 2559 - - 

6 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

7 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาวทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

8 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 - - 

9 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 - - 

ปริญญาโท 10 หลักสตูรวิทยาศาสตร ์
มหาบันฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

พ.ศ. 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 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

วันที่ สภา
วิชาชีพ  
รับรอง 

 5 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

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

6 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พ.ศ. 2559 

28 เม.ย. 2559 
- - 

7 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการอาชีพและ
เทคโนโลย ี

พ.ศ. 2559 25 ส.ค. 2559 - - 

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

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

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

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

บริการ 
พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 กำลังดำเนินการ 

- 

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

ปริญญาโท 11 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

พ.ศ. 2560 กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 
- 

 
ตารางท่ี 2 สาขาวิชาที่ดำเนินการปิดหลักสูตร 

ระดับ
ปริญญา 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 
ปีทีข่อปิด
หลักสูตร 

วันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปิดหลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบปิด

หลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปริญญาโท 1 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

2559 21 ก.ค. 2560 9 ส.ค. 2559 

ปริญญาเอก 2 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

2559 21 ก.ค. 2560 9 ส.ค. 2559 
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ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์*มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 666 คน*แบ่งเป็นสายวิชาการ*จำนวน        

302 คน*สายสนับสนุน จำนวน 364 คน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 (สายวิชาการ) 

คณะ 

สายวิชาการ  
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

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

คณะครุศาสตร ์ - 31 7 - 1 5 - - 1 - -  45 

คณะวิทยาการจัดการ - 46 7 - 2 3 - - - - - - 58 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ 4 46 19 - 3 5 - - 2 - - - 79 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ - 41 11 - 2 4 - - 3 - - - 61 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ - 48 3 1 6 1 - - - - - - 59 

รวม 3 227.5 33.5 1 16 19.5 - 2 4 - - - 302 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2561 

*หมายเหตุ  0.5 หมายถึงอาจารย์ที่ปฏิบัตงิานไม่ถึง 9 เดือน 

 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 (สายสนับสนุน) 

หน่วยงาน 

สายสนับสนนุ 
ข้าราชการพลเรือน / 

ลูกจ้างประจำ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

รวม 
ต่ำกว่า

ตรี 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ต่ำกว่า

ตรี 
ตรี โท เอก ต่ำกว่า

ตรี 
ตรี โท เอก 

คณะครุศาสตร ์ 1 - - - 10 2 - - 1 - - 9 2 - - 25 
คณะวิทยาการจัดการ - - 1 - 8 4 - - 1 - - 5 - - - 19 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ - - 1 - 8 4 - - 1 - - 13 - - - 27 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1 2 1 - 13 1 - - 1 - - 8 1 - - 28 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - 1 - 1 8 4 - - - - - 12 2 - - 28 
สำนักส่งเสรมิวิชาการฯ - - 1 - 14 5 - - - - - - 1 - - 21 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

สำนักวิทยบริการฯ - 1 1 - 15 2 - 1 - - - 8 4 - - 32 
สถาบันวิจัยฯ - - - - 6 4 - - - - - - - - - 10 
สำนักงานอธิการบด ี 4 7 3 - 46 10 2 - 15 5 - 61 5 - - 158 
งานตรวจสอบภายใน
(สังกัดอธิการบดี) 

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

รวม 6 11 8 1 139 38 2 1 20 6 - 117 15 - - 364 
 

       ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 
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ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 6,658 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี*จำนวน 6,542 คน*ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท*จำนวน 88 คน และปริญญาเอก*จำนวน 28 
คน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 5  ข้อมูลนักศึกษา  ปีการศึกษา 2560 

คณะ 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ป.ตรี 
บัณฑิตศึกษา 

รวม 
ป.โท ป.เอก 

1. คณะครศุาสตร ์ 1,424 13 8 1,445 
2. คณะวิทยาการจัดการ 1,318 13 - 1,331 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 735 27 - 762 
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

901 - - 901 

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2,164 35 20 2,219 
รวม 6,542 88 28 6,658 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2561 

 
 
 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

13 
 

 ส่วนที่ 3  
ผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 
 
การประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้กำหนดตัวบ่งชี้

และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 5 องค์ประกอบ    
13 ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียดขององค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 

 
องค์ประกอบใน

การประกัน
คุณภาพสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ค่าเป้าหมาย 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

คะแนน 3.51 

1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 15 

1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบัน
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 15 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 5 ข้อ  
4 คะแนน 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 5 ข้อ  
4 คะแนน 

2.  การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 
 

5 ข้อ  
4 คะแนน 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

3.51 คะแนน 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

 2.50 คะแนน 

3.การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 5 ข้อ 
4  คะแนน 

4. การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  7  ข้อ 
 

5 ข้อ 
4 คะแนน 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือ
การกำกับติดตามผลลัพธ์
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 ระบบกำกับการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ 
มีเกณฑ์มาตรฐาน  5  ข้อ 
 

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

คะแนนที่ได้  =    
 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ*ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ*ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้*แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
ผลการดำเนินงาน 

ในรอบปีการศึกษา 2560*มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เปิดสอนทั้ งหมด 47 หลักสูตร และได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด โดยหลักสูตร
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร*องค์ประกอบที่ 1*จำนวน  45 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ*95.74*และหลักสูตร       
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร*องค์ประกอบที่ 1 จำนวน*2*หลักสูตร*คิดเป็นร้อยละ*4.25*มีผล              
การประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

 

คณะ/หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
คณะครุศาสตร์    

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   ผ่าน 3.40  
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่าน 3.46  
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.25  
4. สาขาวิชาภาษาไทย  ผ่าน 3.45  
5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผ่าน 3.52  
6. สาขาวิชาพลศึกษา   ผ่าน 3.36  
7. สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา  ไม่ผ่าน 0.00  
8. สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ไม่ผ่าน 0.00  

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 จำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบ 
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คณะ/หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
คณะวิทยาการจัดการ    

1. สาขาวิชาการจัดการ ผ่าน 3.34  
2. สาขาวิชาการตลาด ผ่าน 3.39  
3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผ่าน 3.32  

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 3.43  
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผ่าน 3.31  
6. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ผ่าน 3.63  
7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ผ่าน 3.14  
8. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผ่าน 3.14  
9. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผ่าน 3.10  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
1. สาขาวิชาเคมี ผ่าน 3.46  
2. สาขาวิชาชีววิทยา ผ่าน 3.49  
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ ผ่าน 3.40  
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
ผ่าน 3.28  

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผ่าน 3.17  
6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่าน 3.53  
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่าน 3.04  
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่าน 3.05  
9. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผ่าน 3.40  
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผ่าน 3.51  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุสาหกรรม 

   

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผ่าน 3.30  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่าน 3.14  
3. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่าน 3.04  
4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่าน 3.43  
5. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ผ่าน 3.03  
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ผ่าน 3.01  
7. สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผ่าน 3.35  
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คณะ/หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

1. สาขาวิชานิติศาสตร์ ผ่าน 3.32  
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ผ่าน 3.19  
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผ่าน 3.43  
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.69  
5. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผ่าน 3.68  
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผ่าน 3.40  
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผ่าน 3.62  
8. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผ่าน 3.18  
9. สาขาวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น ผ่าน 3.79  
10. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผ่าน 3.65  
11. สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ผ่าน 3.47  
12. สาขาวิชาศิลปกรรม ผ่าน 3.42  
13. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(ภาษาอังกฤษ) 
ผ่าน 3.85  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  151.56  
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 47  
คะแนนที่ได้  3.23  
 
 

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

ประจำปีการศึกษา  2560 
 
 
 
 
 
 
 

 
151.56 

= 3.23 
47 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
3.22 คะแนน 3.22  คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

3.51 
คะแนน 

3.23 คะแนน 3.23 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  0 - 5  
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 =  
ร้อยละ 40  ขึ้นไป 
 
สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได้ =   
 
 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ*กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายใน     
รอบปีการศึกษานั้น*ทั้งนี้*อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า*ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
ในกรณี ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำนวน*302 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน  71 คน       
คิดเป็นร้อยละ 23.51 
 
 
 
 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
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ข้อมูลพื้นฐาน 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 321 306.5 302 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

57 57 71 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก 17.76 18.60 23.51 

คะแนนที่ได ้ 2.22 2.33 2.94 
 

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 71 
X 100 = 23.51 

 302 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
                    คะแนนที่ได้      =        
 
 

เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  
1.2-1-01 รายงานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 23.51 2.94 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 23.51 2.94 คะแนน บรรลุ 
 

 
 
 
 

 23.51 
X 5= 2.94 

 40 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได้ =  
 
 

ผลการดำเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำนวน*302 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 39 คน  
คิดเป็นร้อยละ 12.91 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 321 306.5 302 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 283 264 263 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  32 36.5 33 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  6 6 6 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  - - - 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 38 42.5 39 

รอ้ยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 11.84 13.87 12.91 

คะแนนที่ได ้ 0.99 1.16 1.07 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
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สูตรการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 39 

X 100 = 12.91 
 302 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได้ = 
 
 

เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  
1.3-1-01 รายงานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.3 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละ 15 ร้อยละ 12.91 1.07 ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 12.91 1.08 ไม่บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12.91 
X 5 = 1.08 

 60 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.4) 
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

  1 จัดบริการให้
คำปรึกษา แนะ
แนวด้านการใช้
ชีวิต และการ
เขา้สู่อาชีพแก่
นักศึกษาใน
สถาบัน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการ
ในการให้คำปรึกษา แนะแนวทางการใช้ชีวิต และ
การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1.การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการ ดำเนินการ
ดังนี้  
     1.1. อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมอบหมายให้
คณะต่าง ๆ เป็นผู้กำกับติดตามการดำเนินงาน 
เช่น การคัดเลือกผู้ที่จะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา    
(1.4-1-01) มี การเข้ าพบอาจารย์ที่ ป รึกษ า     
เป็นต้น (1.4-1-02) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำ
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา (1.4-1- 03)  
     1.2. ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา โดย
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา 
เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 กอง
พัฒนาได้จัดทำเป็นโครงการบริการให้คำปรึกษา
ทางด้านวิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 – 
31 มีนาคม 2561 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ 
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ทั้งนี้ห้อง
แนะแนวและให้คำปรึกษา จัดไว้ที่ชั้น 1 อาคาร
กอ งพั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า  แล ะม อบ ห ม าย ให้         
นายณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้ว นักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ  สั งกัดกองพัฒ นานั กศึ กษาเป็ น
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งปีการศึกษา 2560 พบว่า มี

1.4-1-01 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาตลอด
หลักสูตรสำหรับ
นักศึกษาภาคปกติ 
1.4-1-02 แบบบันทึก
การให้คำปรึกษา 
1.4-1-03 คู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษา 
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นักศึกษามาขอรับคำปรึกษา จำนวน  131 คน 
สำหรับประเด็นในการปรึกษา พบว่า มีการ
ปรึกษาทางาด้านวิชาการ ด้านทุนการศึกษาและ
การลงทะเบียน และด้ านการจัดกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ (1.4-1-04) 
     นอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษายังมีช่องทาง
ในการให้คำปรึกษาอีกหลากหลายช่องทาง ได้แก่ 
โทรศัพท์ห้องแนะแนว  056 - 717144, 
Facebook Fan Page กองพัฒนานักศึกษา 
มรภ.เพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news 
และ Facebook หน่วยแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/kodokunnat   
(1.4-1-05)   
2.การให้บริการด้านการใช้ชีวิต ดำเนินการดังนี้ 
     2.1 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพักอาศัย
หอพักนักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
อาศัยอยู่หอพักนักศึกษา เช่น ปัญหาของอุปกรณ์
ภายในห้องพักชำรุด ห้องน้ำชำรุด เป็นต้น ซึ่งมี
นายกิตติพันธ์ พลพันธ์ นักวิชาการศึกษา เป็น
ผู้รับผิดชอบหน่วยบริการหอพักนักศึกษาคอย
ดูแลและให้ คำปรึกษาในการพักอาศัยของ
นักศึกษาหอพัก(1.4-1-06) 
     2.2 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและ
พยาบาล มหาวิทยาลัยมีอาคารฝ่ายพยาบาล 
โดยมี นางสาวณัฐมล  สังเกตดี เป็นรับผิดชอบให้
คำปรึกษาปัญหาเกี่ ยวกับสุขภาพ การปฐม
พยาบาล รวมถึงการให้ยาตามอาการป่วยของ
นักศึกษา และพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่
จำเป็น ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีผู้เข้ารับบริการ
จำนวน 12,440 คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคปวด
หัว ไข้ ไข้หวัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการส่ง
ต่อไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  
จำนวน 16 คน (1.4-1-07) 
     2.3  ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา โดย
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-1-04 สรุปผลการ
ดำเนินโครงการบริการ
ให้คำปรึกษาทางวิชาการ 
และแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2560 
1.4-1-05 เอกสารภาพ
การให้คำปรึกษา 
Facebook กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
Facebook Fan Page 
กองพัฒนานักศึกษา 
มรภ.เพชรบูรณ์ และ 
Facebook หน่วยแนะ
แนวการศึกษา และ
อาชีพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 
1.4-1-06 เอกสารภาพ
การให้คำปรึกษาการ
อาศัยในหอพักนักศึกษา 
1.4-1-07 เอกสารสรุป
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
สุขภาพและอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZzU5clMyaTJBb0U
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
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เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 กอง
พัฒนาได้จัดทำเป็นโครงการบริการให้คำปรึกษา
ทางด้านวิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 – 
31 มีนาคม 2561 โดยให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
ในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย (1.4-1-08) 
     2.4  ด้านทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพชรบู รณ์ ได้มี การดำเนิ นการด้ าน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 4 ประเภท 
ดังนี้ 
          1 . ทุ น อุดหนุ นการศึกษา ซึ่ งส ำนั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ดูแล
นักศึกษาทุน ในปีการศึกษา 2560 มีผู้ได้รับทุน 
จำนวน 106 คนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
               - ประเภททุนเรียนดี มีนักศึกษาที่
ได้รับทุน จำนวน 72 คน 
               - ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท
ความสามารถพิ เศษ มีนั กศึกษาที่ ได้ รับทุน 
จำนวน 17 คน  
                - ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุน
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาที่
ได้รับทุน จำนวน 17 คน (1.4-1-09) 
          2. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นทุนโดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
                - ทุ น ก า ร ศึ ก ษ าต่ อ เนื่ อ ง จ า ก
สำนักงานคณะกรรกมารการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการ
ศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ, โครงการทุน
อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รวม
ทั้งสิ้น 12 ทุน (1.4-1-10) 
                - ทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิ, 
สมาคม, ธนาคาร และบริษัท รวมจำนวน 26 ทุน
ดูแลและรับผิดชอบ โดยหน่วยทุนนักศึกษา กอง
พัฒนานักศึกษา (1.4-1-11) 
          3. ทุนสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา โดย
หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ดำเนิน

1.4-1-08  สรุปผลการ
ดำเนินโครงการบริการ
ให้คำปรึกษาทางวิชาการ 
และแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2560 
1.4-1-09  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ต่อเนื่อง ประเภททุน
เรียนดี ทุนความสามารถ
พิเศษ และทุนสร้าง
ชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยแก่
นักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจำภาค
การศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 
1.4-1-10  สรุป
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
จากสำนักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
1.4-1-11  เอกสารสรุป
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
จากมูลนิธิ, สมาคม, 
ธนาคาร และบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
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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โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2560 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุม
ประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย
มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา 228 คน ผลการ
ดำเนินโครงการทำให้นักศึกษาตระหนักถึ ง
พระคุณของผู้ มอบทุนการศึกษ คุณค่าของ
ทุนการศึกษาที่ได้รับ และสามารถนำไปศึกษาต่อ 
และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
นักศึกษาที่ได้รับทุนนั้นเป็นนักศึกษาทุกคณะที่
ข าด แค ลน ทุ น ท รัพ ย์  แ ล ะนั กศึ กษ าที่ ท ำ
คุณประโยชน์ ให้กับสั งคมและมหาวิทยาลัย     
(1.4-1-12) 
          4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   
(กยศ .) โดยหน่ วยกองทุ น เงิน ให้ กู้ ยื ม เพ่ื อ
การศึกษา (กยศ.) ดำเนินการให้คำปรึกษาใน
หลาย ๆ เรื่อง ดังนี้ 
          1. การสมัครขอกู้เงิน 
          2. การกรอกข้อมูลในระบบ e-
Studentloan 
          3. การทำสัญญากู้ยืมเงิน 
          4. การรับเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) (1.4-1-13) 
3. การเข้าสู่อาชีพของนักศึกษา ดำเนินการดังนี้ 
     - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2561 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
นั กศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้ เชิญ
วิท ย ากรจ ากสำนั ก งาน จั ดห างานจั งห วั ด
เพชรบูรณ์ ให้ความรู้เรื่อง “แนะแนวอาชีพให้กับ
นักศึกษา” มีนักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา
เข้าร่วมจำนวน 1,429 คน (1.4-1-14) 
 
     - โครงการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่
อ าชี พ  เมื่ อ วั น ที่  7  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 61  ณ 
หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา

1.4-1-12  สรุปทุน
สนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2560 
1.4-1-13  เอกสารภาพ
การให้คำปรึกษาสำหรับ
ผู้กู้ยืมเงิน และคู่มือการ
ใช้ระบบงานระบบการ
ให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเตอร์เน็ต (e-
Studentloan) สำหรับผู้
กู ้
1.4-1-14  โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ภาคปกติ ประจำปี
การศึกษา 2560 
1.4-1-15  โครงการ
เตรียมความพร้อมก่อน
ก้าวเข้าสู่อาชีพ 
 

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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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ก่อนสำเร็จการศึกษา มีนักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จ
การศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมจำนวน 520 คน
โดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ดังนี้ 
           1.สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ให้ความรู้เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน” 
           2. บริษัท ท็อปกัน จำกัด ให้ความรู้เรื่อง 
“ปัจจุบัน HR ในแต่ละบริษัทใช้เกณฑ์อะไรใน
การเลือกนักศึกษาจบใหม่” และกิจกรรมการ
ทำเรซูเม่ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 
บุคลิกภาพ และการแต่งกาย (1.4-1-15) 

  2 มีการให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่
ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและ 
นอกเวลาแก่
นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษา และคณะต่าง ๆ ได้ดำเนินการ
แจ้งข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และ
นอกเวลา ทุนการศึกษา การสมัครงาน การศึกษา
ต่อ เพ่ือให้นักศึกษาใช้ประโยชน์หลายช่องทาง 
เช่น  
     1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ (1.4-2-01) 
     2. เว็บไซต์ ดังนี้ 
          - เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ http://www.pcru.ac.th  
          - เว็บไซต์คณะต่าง ๆ  
          - เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา 
http://dsd.pcru.ac.th (1.4-2-02) 
     3. สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค ดังนี้ 
          - Facebook Fan Page กองพัฒนา
นักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ มีสมาชิกถูกใจ จำนวน 
6,754 คน 
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news  
          - Facebook หน่วยแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มี
สมาชิก 2,470 คน
https://web.facebook.com/kodokunnat  
(1.4-2-03) 
 

1.4-2-01  เอกสารภาพ
บอรด์ประชาสัมพันธ์ของ
กองพัฒนานักศึกษา 
1.4-2-02  เอกสารภาพ
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  คณะต่าง ๆ 
และกองพัฒนานักศึกษา 
1.4-2-03  เอกสารภาพ
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางสื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

     ซึ่งในปีการศึกษา 2560 กองพัฒนานักศึกษา
ได้สรุปจำนวนแหล่งงานไว้ ดังนี้ 
     แหล่งงานภายนอก ได้แก่ 
          2.1 แหล่งงานเต็มเวลา เช่น สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น (1.4-2-04) 
          2.2 แหล่งงานนอกเวลาเรียน ซึ่งกอง
พัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานประสานงานรับ
แจ้งความจำนงของนักศึกษาที่จะทำงานนอก
เวลาเรียนไว้ และมีนักศึกษาทำงานนอกเวลา
เรียน จำนวน 13 คน ตัวอย่างเช่น 
               1. บริษัท ทองมัลติมีเดียร จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีนักศึกษาทำงานพิเศษ จำนวน 1 คน 
               2. เทสโกโลตัส สาขาเพชรบูรณ์ มี
นักศึกษาทำงานพิเศษ จำนวน 1 คน 
               3. เซเว่นชุมชนหน้าค่ายพ่อขุนผา
เมือง มีนักศึกษาทำงานพิเศษ จำนวน 1 คน 
เป็นต้น (1.4-2-05) 

1.4-2-04  เอกสารภาพ
สำนักงาน 
จัดหางานจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
1.4-2-05  สรุปข้อมูล
นักศึกษาท่ีทำงานนอก
เวลาเรียนระหว่าง
การศึกษา ภายนอก
มหาวิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา 2560 
 

  3 จัดกิจกรรม
เตรียมความ
พร้อมเพ่ือการ
ทำงานเม่ือ
สำเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษา ได้จัดทำโครงการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 
    1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2561 ณ ห้องประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
นั กศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้ เชิญ
วิท ย ากรจากสำนั ก งาน จั ดห างานจั งห วั ด
เพชรบูรณ์ ให้ความรู้เรื่อง “แนะแนวอาชีพให้กับ
นักศึกษา” มีนักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา
เข้าร่วมจำนวน 1,429 คน (1.4-3-01) 
    2. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่
อ าชี พ  เมื่ อ วั น ที่  7  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 61  ณ 
หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
ก่อนสำเร็จการศึกษา มีนักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จ
การศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมจำนวน 520 คน
โดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ดังนี้ 

1.4-3-01 สรุปโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ภาคปกติ ประจำปี
การศึกษา 2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

           1.สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ให้ความรู้เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน” 
           2. บริษัท ท็อปกัน จำกัด ให้ความรู้เรื่อง 
“ปัจจุบัน HR ในแต่ละบริษัทใช้เกณฑ์อะไรใน
การเลือกนักศึกษาจบใหม่” และกิจกรรมการ
ทำเรซูเม่ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 
บุคลิกภาพ และการแต่งกาย (1.4-3-02) 

1.4-3-02 สรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อน
ก้าวเข้าสู่อาชีพ 
 
 
 
 

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

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษา 
ทั้งนี้ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา, 
ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา และด้านจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อ
สำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งมีผลประเมิน
คุณภาพในภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2560 มี
คะแนนคุณภาพเท่ากับ 4.29 คุณภาพอยู่ในระดับ
ดี และจำแนกเป็นแต่ละด้านดังนี้ 
     1. จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา มีคะแนน
คุณภาพเท่ากับ 4.22 คุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่ง
ดำเนินการประเมินคุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่าง
จากนักศึกษา 5 คณะ ชั้นปีที่ 1 - 5 จำนวนทั้งสิ้น 
131 คน (1.4-4-01) 
     2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและ นอกเวลาแก่นั กศึกษา มีคะแนน
คุณภาพเท่ากับ 4.26 คุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่ง
ดำเนินการประเมินคุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่าง
จากนักศึกษา 5 คณะ ชั้นปีที่ 1 - 5 จำนวนทั้งสิ้น 
500 คน (1.4-4-02) 
 

1.4-4-01 รายสรุปผล
การประเมินคุณภาพการ
จัดบริการให้คำปรึกษา 
แนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษา ปีการศึกษา 
2560 
1.4-4-02  รายสรุปผล
การประเมินคุณภาพการ
ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและ นอก
เวลาแก่นักศึกษา  
ปีการศึกษา 2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

     3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีคะแนน
คุณภาพเท่ากับ 4.40 คุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่ง
ดำเนินการประเมินคุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่าง
จากนักศึกษา 5 คณะ ชั้นปีที่ 4 และ 5 จำนวน
ทั้งสิ้น 500 คน ที่เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 
(1.4-4-03) 
     โดยมีข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการ
ประเมิ นคุณ ภาพการจั ดกิจกรรมและการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 
      - อยากให้มีการแนะนำงานพิเศษให้มากข้ึน 
      - อยากให้มีการอบรมวิชาชีพหลักสูตร   
ระยะสั้น 

1.4-4-03  รายสรุปผล
การประเมินคุณภาพการ
จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อ
สำเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา ปีการศึกษา 
2560 

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

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษา ได้นำผลการประเมินการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการให้ แก่นั กศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษา ใน
การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 
(1.4-5-01) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมชั้ น  2  อาคารกองพัฒ นานั กศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  ซึ่ งจากการ
ดำเนินงานพบว่า การดำเนินงานการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 
2560 มีคะแนนประเมินคุณภาพเพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 
 

ด้าน 
ระดับคุณภาพ 

ปี 2559 ปี 2560 
1. ด้านการจัดบริการให้
คำปรึกษา แนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในสถาบัน 

4.20 4.22 

2. ด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ใหบ้รกิารกจิกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและ นอก
เวลาแก่นกัศึกษา 

4.24 4.26 

1.4-5-01 รายงานการ 
ประชุมกองพัฒนา
นักศึกษา ประชุมก่อน
เปิดภาคเรียน  
ปีการศึกษา 2561  
วันที่ 12 กรกฎาคม 
2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ด้าน 
ระดับคุณภาพ 

ปี 2559 ปี 2560 
3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทำงาน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

4.39 4.40 

รวม 4.28 4.29 

 
และจากผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการให้แก่นักศึ กษา ประจำปี
การศึกษา 2560 ซึ่งมีข้อเสนอแนะของนักศึกษา
ที่ต้องการให้มีการดำเนินงานให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
กองพัฒนานักศึกษาจึงได้ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำ
ร่างแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ/
ความคาดหวัง 

กิจกรรม/
โครงการ 

ระยะเวลา 

อยากให้มีการ
แนะนำงาน
พิเศษให้มากขึ้น 

โครงการแนะ
แนวอาชพีและ
บริการแหล่งงาน
พิเศษนอกเวลา
เรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 
2561 

อยากให้มีการ
อบรมวิชาชีพ
หลักสูตรระยะ
สั้น 

โครงการอบรม
วิชาชีพหลกัสูตร
ระยะสั้น 
ประจำปี
การศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 
2561 

(1.4-5-02) 
     ตามความคาดหวังของนักศึกษาที่ตอบการ
ประเมิ นคุณ ภาพการจั ดกิจกรรมและการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษาประจำปีการศึกษา 
2560  
 

 
1.4-5-02 ร่าง
แผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมและการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6 ให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษาและคณะต่าง ๆ จัดให้มีการให้
ข้อมูลและความรู้ที่ เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
ดังนี้ 
     1. การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่าเป็นระยะ ๆ หลายช่องทาง ดังนี้ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

          1.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์กองพัฒนา
นักศึกษา (1.4-6-01) 
          1.2  เว็บไซต์ ดังนี้ 
               - เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ http://www.pcru.ac.th 
               - เว็บไซต์คณะต่าง ๆ  
               - เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
http://dsd.pcru.ac.th (1.4-6-02) 
               เพ่ือบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ให้ศิษย์เก่า 
          1.3 สื่อโซเชียลเน็ตเวริ์ค ดังนี้ 
               - Facebook Fanpage กองพัฒนา
นักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news  
               - Facebook ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ มีสมาชิกท่ีเป็นศิษย์เก่า 
จำนวน 425 คน ที่เห็นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
               - กลุ่มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/groups/40132
5573262555/ มีสมาชิกที่เป็นศิษย์เก่า จำนวน 
722 คน ที่เห็นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (1.4-6-03) 
               จากการดำเนินงานให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ผลการดำเนินงานสรุปได้ว่า 
ศิษย์ เก่ า ให้ ความสนใจในข้อมู ลข่ าวสารที่
ดำเนินการให้แก่ศิษย์เก่า โดยนับจากจำนวนผู้เข้า
ชมในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค แต่ยังถือว่ามีจำนวน
ของสมาชิกของศิษย์เก่าที่ขอเข้าร่วมกลุ่มศิษย์เก่า
น้อยอยู ่
     2. การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
เก่า ดังนี้ 
     โดยกองพัฒ นานักศึกษา มหาวิทยาลั ย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ดำเนิน โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพ เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา มีศิษย์

1.4-6-01 เอกสารภาพ
บอร์ดประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยและกอง
พัฒนานักศึกษา 
1.4-6-02 เอกสารภาพ
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  คณะต่าง ๆ 
และกองพัฒนานักศึกษา 
1.4-6-03 เอกสารภาพ
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางสื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เก่าเข้าร่วมจำนวน 17 คน โดยได้เชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้ ดังนี้ 
           1.สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ให้ความรู้เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน” 
           2. บริษัท ท็อปกัน จำกัด ให้ความรู้เรื่อง 
“ปัจจุบัน HR*ในแต่ละบริษัทใช้เกณฑ์อะไรใน
การเลือกนักศึกษาจบใหม่” และกิจกรรมการ
ทำเรซูเม่ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 
บุคลิกภาพ และการแต่งกาย (1.4-6-04) 

1.4-6-04 สรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อน
ก้าวเข้าสู่อาชีพ 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.4 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.4 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
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 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับ    
ปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

  
 

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

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 ครั้ง
ที่ 1 / 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน  2560 ณ 
ห้องประชุมชั้น  2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (1.5-1-01) เพ่ือ
พิจารณาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ผ่ านการประชุมสภา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 
โดยมีตัวแทนนักศึกษา 2 คน ที่ได้เข้าร่วมประชุม
พิจารณาแผนดังกล่าว ดังนี้ 
     1. นายกองค์การนักศึกษา จำนวน 1 คน 
     2. ตัวแทนนักศึกษา จำนวน 1 คน 
     ในการประชุมดังกล่าว ในวาระที่  5.9  แนว
ทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2560 ได้มีการพิจารณาการจัด
กิจกรรมจัดของนักศึกษาตามที่แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษานี้ โดยในแผนมีกิจกรรม/โครงการ 
จำนวน  โครงการ ซึ่งแผนดังกล่าวยังได้กำหนด
วัตถุประสงค์ของแผน 1 ข้อ ดังนี้ 
          1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ครบทั้ง 5 ด้าน 
     นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน
ดังกล่าว 3 ข้อ ดังนี้ 
          1.1 จำนวนโครงการตามกรอบมาตรฐาน

1.5 -1 -01  รายงานการ
ประชุ มคณ ะกรรมการ
กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 
ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 
ครั้งที่  1 / 2560 เมื่อวัน
จั น ท ร์ ที่  1 9  มิ ถุ น าย น  
2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

คุณวุฒิ ครบ 5 ด้าน 
          1.2 จำนวนโครงการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
          1.3 จำนวนนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ   
รอ้ยละ 80 ของเป้าหมายของโครงการ (1.5-1-02)  
     และยั งจัดทำระบบและกลไกการส่ ง เสริม
กิจกรรมนักศึกษา (1.5 -1-03) เป็นแนวทางการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาด้วย 

     โดยผลจากการประชุมพิจารณาแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2560 มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้กองพัฒนานักศึกษา
เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือกับ 5 คณะ 
เพ่ือให้เกิดกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ กิจกรรมอาเซียน 
กิจกรรม Thailand 4.0 

1 .5 -1 -02  แผนการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2560 
1.5-1-03 ระบบและกลไก
การส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

  
 

2 ในแผนการจัด
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาให้
ดำเนิน
กิจกรรมใน
ประเภท
ต่อไปนี้ให้
ครบถ้วน 
- กิจกรรม
ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ท่ี
กำหนดโดย
สถาบัน 
- กิจกรรม
กีฬา หรือการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 
- กิจกรรม
บำเพ็ญ
ประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกองพัฒนา
นักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม ที่ดำเนินการ
โดยนักศึกษา กิจกรรม 5 ประเภท โดยกำหนดให้
นักศึกษาจัดกิจกรรม ตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด
ไว้  และนำระบบ PDCA ไปใช้ ในขั้นตอนต่าง ๆ     
ในการจัดกิจกรรม โดยโครงการที่เขียนต้องประกอบ
ไปด้วย 
     1. หลักการและเหตุผลที่อ้างถึงผลการประเมิน
หรือแผนการจัดกิจกรรมเดิมที่มหาวิทยาลัยมีข้อมูล
ให้ตามประกาศ 
     2. ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมชัดเจน 
     3. มีการระบุตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรมโดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
     4. ระบุกลุ่มเป้าหมาย 
     5. ระบุวิธีการประเมินความสำเร็จของกิจกรรม 
ทั้งนี้โดยดูตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้เป็นหลักฐาน 
     6. มี ก ารติ ด ต าม ผ ลแล ะป ระ เมิ น ผ ลก าร
ดำเนินงานตามที่ระบุไว้ 
     7. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมและรวบรวม
ผลการดำเนินงานเพ่ือนำข้อมูลมาประกอบจัดทำ
โครงการในปีถัดไป 
     โดยในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้ดำเนิน
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
- กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

กิจกรรมหรือโครงการ 5 ประเภทครบถ้วน ดังนี้ 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึ งประสงค์  ที่ กำหนดโดยมหาวิทยาลัย  ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ด้าน ดังนี้ 
     1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
     1.2 ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 
     1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
     1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1.5-2-01) 
     ซึ่ งได้ ดำเนิ นกิจกรรม/โครงการ ที่ ส่ งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จำนวน 5 โครงการ 
ดังนี้ 
     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้นำนักศึกษากับทักษะการประกัน
คุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 – 4 
มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 53 คน รับผิดชอบโดยสภา
นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 3 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
     2. ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 
     3. ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 คือ 
53 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 จำนวน 53 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.25 (ระดับมาก) (1.5-2-02) 
     - โครงการอบรมผู้นำ รับน้องและประชุมเชียร์
อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 
22-24 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวนผู้เข้าร่วม

1.5-2-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูณ์  
พ.ศ. 2557 
1.5-2-02 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้นำ
นักศึกษากับทักษะการ
ประกันคุณภาพ ประจำปี
การศึกษา 2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

โครงการ 305 คน รับผิดชอบโดยสภานักศึกษา    
ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
     2. ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา  
     3. ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
     4. ด้ านที่  5 ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัว เลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 คือ 
305 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 จำนวน 305 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.22 (ระดับมาก) (1.5-2-03) 
     - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่ อ
พัฒนาคุณ ภาพชี วิตนั กศึกษาให ม่  ประจำปี
การศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 – 3 วันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 
2560 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ,065 
คน รับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา องค์การ
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ ซึ่ง
สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย 2 ด้าน ดังนี้ 
     1 .* ด้ า น ที่ *1*คุ ณ ธ ร รม *จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
     2. ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     3. ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 88 คือ 
1,065 คน บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จำนวน 1,200 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.38 (ระดับมาก) (1.5-2-04) 
 

1.5-2-03 สรุปโครงการ
อบรมผู้นำ รับน้องและ
ประชุมเชียร์อย่าง
สร้างสรรค์ ประจำปี
การศึกษา 2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

     - โครงการปฐมนิ เทศนั กศึ กษาชั้ นปี ที่  1      
และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมประกาย
เพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,240 คน รับผิดชอบโดยองค์การ
นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 2 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
     2. ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 99.2 
คือ 1,240 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จำนวน 1,300 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.38 (ระดับมาก) (1.5-2-05) 
     - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560 
ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จำนวนผู้ เข้าร่วมโครงการ 1 ,429 คน 
รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 2 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 
     2. ด้านที่ 3 ทักษะทางปญัญา 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 119 คือ 
1 ,429 คน  บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จำนวน 1,200 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.25 (ระดับมาก) (1.5-2-06) 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการ
ดำเนินโครงการ 1 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และการแข่งขัน
กีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 "สีสัน
แห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์" วันที่ 13 
- 18 ม ก ร าค ม  2 5 61  ณ  ส น าม โช ค รั ต น ชั ย 

1.5-2-04  สรุปโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2560 รุ่นที่      
1 – 3 
1.5-2-05  สรุปโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 
1และประชุมผู้ปกครอง 
ประจำปีการศึกษา 2560 
1.5-2-06  สรุปโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
ภาคปกติ ประจำปี
การศึกษา 2560 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 1,329 คน รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 88.6 
คือ 1,329 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จำนวน 1,500 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.46 (ระดับมาก) (1.5-2-07) 
3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการค่ายราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านดงลึก 
และลานอเนกประสงค์ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 85 คน 
รับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การ
นักศึกษา 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 121 คือ 
85 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 จำนวน 70 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.32 (ระดับมาก) (1.5-2-08) 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี
การดำเนินโครงการ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่ อ
พัฒนาคุณ ภาพชี วิตนั กศึกษาใหม่  ประจำปี
การศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 – 3 วันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 
2560 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัย   
ราชภั ฏ เพชรบู รณ์  จำนวนผู้ เข้ าร่ วมโครงการ     
1 ,065 คน รับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจากทั้ ง 5 
คณะ สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 88 คือ 
1,065 คน บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จำนวน 1,200 คน 
 

1.5-2-07  สรุปโครงการ
แข่งขันกีฬาน้องใหม่และ
การแข่งขันกีฬาระหว่าง
คณะ ประจำปีการศึกษา 
2560 "สีสันแห่งสาย
สัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมือง
เกมส์" 
1.5-2-08  สรุปโครงการ
ค่ายราชภัฏอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.38 (ระดับมาก) (1.5-2-09) 
     - โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยนักศึกษา ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 - 10 กันยายน 
2560 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัย   
ราชภั ฏ เพชรบู รณ์  จำนวนผู้ เข้ าร่ วมโครงการ     
1,009 คน รับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา     
สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 84 คือ 
1,009 คน บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด คือ 
1,200 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.36 (ระดับมาก) (1.5-2-10) 
     - โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนั กศึกษา  
สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา
คณะ 5 คณะ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หน่วยเลือกตั้งหน้า
หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จำนวนผู้ เข้าร่วมโครงการ 1,315 คน 
รับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา และสภา
นักศึกษา นักศึกษา 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 109 คือ 
1,315 คน บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด   
คือ 1,200 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.34 (ระดับมาก) (1.5-2-11) 
 
     - โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมมาภิบาล มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิต
ไทยไม่โกง ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่  14 
มี น าค ม  2561  ณ  ห อป ระชุ ม ป ระก ายท อ ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวนผู้ เข้าร่วม

1.5-2-09  สรุปโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2560  
รุ่นที่ 1 – 3 
1.5-2-10  สรุปโครงการ
อบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย
นักศึกษา ตามค่านิยมหลัก 
12 ประการ ประจำปี
การศึกษา 2560 
1.5-2-11 สรุปโครงการ
เลือกตั้งนายกองค์การ
นักศึกษา  สมาชิกสภา
นักศึกษา และประธาน
สโมสรนักศึกษา 5 คณะ 
ภาคปกติ  
ประจำปีการศึกษา 2561 
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โครงการ 1,107 คน รับผิดชอบโดยกองพัฒนา
นักศึกษา สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 110 คือ 
1,107 คน บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 ของจำนวน คือ 1,000 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.07 (ระดับมาก) (1.5-2-12) 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการ
ดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการรับขวัญน้องใหม่ด้วยหัวใจอินทนิล 
ประจำปีการศึกษา 2560 “อินทนิลช่อที่ 41” วันที่ 
15 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทายาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 1,240 คน รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95 คือ 
1,240 คน  บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จำนวน 1,300 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.33 (ระดับมาก) (1.5-2.13) 
     - โครงการพิธีไหว้ครู “วันทา กตัญญุตา บูชา
คณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 
สิ งห าคม 2560 ณ  หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 1,174 คน รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90.3 
คือ 1,174 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จำนวน 1,300 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.41 (ระดับมาก) (1.5-2.14) 
     - โครงการวิ่งอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และ
พิธีรับเข็มตรามหาวิทยาลัย  “คนของพระราชา 
ข้าของแผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 

1.5-2-12 สรุปโครงการ
อบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  
และธรรมมาภิบาล 
มหาวิทยาลัยโปร่งใส 
บัณฑิตไทยไม่โกง 
ประจำปีการศึกษา 2560 
1.5-2-13 สรุปโครงการ
รับขวัญน้องใหม่ด้วยหัวใจ
อินทนิล ประจำปี
การศึกษา 2560 “อินทนิล
ช่อที่ 41” 
1.5-2-14 สรุปโครงการ
พิธีไหว้ครู “วันทา 
กตัญญุตา บูชา
คณาจารย์” ประจำปี
การศึกษา 2560 
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30  กั น ย ายน  2560  แ ล ะ  4  ตุ ล าค ม  2560             
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทายาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จำนวนผู้ เข้าร่วมโครงการ 1 ,239 คน 
รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา  
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 73 คือ 
1,239 คน บรรลุ เป้ าหมายจากเป้ าหมายของ
โครงการร้อยละ 80 จำนวน 1,300 คน 
          - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คือ 4.52 (ระดับดีมาก) (1.5-2-15) 
6. กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา โดยมีการดำเนินโครงการ 
จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอด
บุหรี่ และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 
2560 ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  จำนวนผู้ เข้าร่วมโครงการ 461 คน
รับผิดชอบ โดยกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา 
และองค์การนักศึกษา 
     สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
          - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 115 คือ 
461 คน บรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ 80 จำนวน 400 คน (1.5-2.16) 

1.5-2-15 สรุปโครงการวิ่ง
อัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร และพิธีรับเข็มตรา
มหาวิทยาลัย  “คนของ
พระราชา ข้าของแผ่นดิน” 
ประจำปีการศึกษา 2560 
1.5-2-16 สรุปโครงการ
มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า 
ปลอดบุหรี่ และรณรงค์
ป้องกันแก้ไขปัญหายา 
เสพติด ประจำปีการศึกษา 
2560 
 

  
 

3 จัดกิจกรรมให้
ความรู้และ
ทักษะการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาแก่
นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ อพัฒนา
ศักยภาพผู้นำนักศึกษากับทักษะการประกัน
คุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 – 4 
มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
จำนวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 53 คน รับผิดชอบโดยสภา
นักศึกษา ซึ่งโครงการ ดังกล่าวมีกิจกรรมที่ให้ความรู้ 
คว าม เข้ า ใจ  และทั กษ ะการประกัน คุณ ภ าพ
การศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
     1.1 ด้านความรู้ การประกันคุณภาพสำหรับ
นักศึกษา ดังนี้ 
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          โดยการบรรยายเรื่อง งานกิจกรรมทำ
อย่างไรให้สอดคล้องกับประกันคุณภาพ ซึ่ง 
          - เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาศึกษา 
          - ความรู้เรื่องกระบวนการประกันคุณภาพ 
          - จัดกิจกรรมให้ตรงการกับการประกัน
คุณภาพ 
     1.2 ด้านทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 
          - กิจกรรมการเขียนโครงการโดยการนำ
กระบวนการ PDCA มาใช้ในการเขียนโครงการและ
ดำเนินโครงการ 
     นอกจากให้ความรู้ และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพแล้ว ยังให้ความรู้เรื่อง “การเสริมสร้างและ
พัฒ นาบุ ลคิ กภาพผู้ น ำนั กศึ กษา” และ“ผู้ น ำ 
กิจกรรม กับ การเรียน”อีกด้วย (1.5-3-01) 
     ภายหลังการอบรมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษาแล้ว นักศึกษาได้นำ
กระบวนการ PDCA ไปใช้โดยนักศึกษาเป็นผู้เขียน
โครงการ ดำเนินงานตามแผน ได้ทำการประเมิน
โครงการและปรับปรุงการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ด้วยตนเอง เช่น 
     1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เ พ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 
2560  
     2. โครงการรับขวัญน้องใหม่ด้วยหัวใจอินทนิล 
ประจำปีการศึกษา 2560 “อินทนิลช่อที่  41”     
เป็นต้น 

1.5-3-01 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้นำ
นักศึกษากับทักษะการ
ประกันคุณภาพ ประจำปี
การศึกษา 2560 
 

  
 

4 ทุกกิจกรรมที่
ดำเนินการ มี
การ
ประเมินผล
ความสำเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 
และนำผลการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ ์ โดยกอง
พ ัฒ น า น ัก ศ ึก ษ า  ด ำ เน ิน ก า ร ป ร ะ เม ิน ผ ล
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทุก
กิจกรรม เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป โดยองค์การนักศึกษา
และคณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษาได้
ดำเนินการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
ปีการศึกษา 2560 พบว่าการดำเนินงานตามแผน

1.5-4-01 รายงานสรุปผล
การประเมินความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ ปี
การศึกษา 2560  
1.5-4-02 รายงานการ
ประชุมสภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ประเมินมา
ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน
ครัง้ต่อไป 

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที ่ก ำหนด ค ือ  ดำเน ินการจ ัดก ิจกรรมพ ัฒ นา
นักศึกษา จำนวน 12 กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พ ัฒนาคุณภาพชีว ิตน ักศ ึกษาใหม่ ประจำป ี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
โดยกองพ ัฒ นาน ักศ ึกษ า จ ัด โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เพื ่อพ ัฒนาค ุณภาพชีว ิต 
ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อละลายพฤติกรรม 
สร ้างท ัศนคต ิที ่ด ีต ่อมหาว ิทยาล ัยฯ  ก ่อน เข ้า
ห้องเรียน ณ หอประชุมประกายเพชร เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต นักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียน  
ทุกปี เพื ่อให ้น ักศ ึกษาใหม่เกิดความรัก ความ
ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยฯ มีความสัมพันธ์ที ่ด ีต่อ
อาจารย์ รุ ่นพี่ และเพื่อน ได้รู ้จักอาคารสถานที ่  
อีกทั ้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความ
พ ร ้อ ม ใ ห ้ก ับ น ัก ศ ึก ษ า ใ ห ม ่ใ น ก า ร เ ข ้า รั ่ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

ได ้ด ำ เน ิน การป ระ เม ินความสำเร ็จต าม
วัตถุประสงค์ของโครงการจากการสังเกต ซึ่งไม่
สามารถวัดได้โดยตรงได้ เป็นการสังเกตตัวแทน
นักศึกษาที ่เข้าร่วมโครงการ พบว่า นักศึกษามี
พฤติกรรมให้ความสนใจ กระตือรือร้นในการรับ
ฟ ังการบ รรยายของว ิท ยากรที ่ป ล ูกฝ ัง ให ้ก ับ
นักศึกษาในขณะเดียวกันที่นักศึกษาได้ทำกิจกรรม
น ันทนาการนั ้นน ักศ ึกษาม ีพฤต ิกรรมที ่แสดง
ออกมาอย่างเห็นได้ชัด คือ นักศึกษาจับกลุ่มทำ
กิจกรรมโดยแสดงท่าทางรักใคร่ปรองดองกัน 
สมัครสามัคคีกัน และให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมอย่างสนุกสนาน นอกจากนี ้น ัก ศึกษา
ติดต่อใช้บริการหน่วยงานมหาวิทยาลัยได้อย่าง
ถูกต้อง สังเกตจากการมารับบริการของนักศึกษา 

2. โครงการรับขวัญน้องใหม่ด ้วยหัวใจ
อินทนิล ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกองพัฒนานักศึกษาได้
ดำเนินการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ขอ งโครงการ โด ยการส ัง เกตพฤต ิก รรมและ

สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ 
ห้องประชุมศรีชมภู 
อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
พบว่า นักศึกษามีกิริยาท่าทาง น้ำเสียงที่ตื ่นเต้น 
ก ับกิจกรรมที ่ได ้ร ่วม  น ักศึกษาได ้บอกว ่า เป ็น
กิจกรรมประเพณีที่ดีงาม ทำให้เกิดความผูกพันกับ
ครู อาจารย์ รุ่นพ่ีกับรุ่นน้องมีความผูกพันกัน รู้สึก
อบอุ่นที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ รุ่นพ่ี
เป็นกันเอง คอยให้คำแนะนำรุ่นน้องเสมอ 

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ
ประชุมผู ้ปกครอง ประจำปีการศ ึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความสำเร็จตาม
ว ัต ถ ุป ระส งค ์ข อ ง โค ร งก า ร  โด ยก าร ส ัง เก ต
พฤติกรรมของนักศึกษา จากการแต่งกายของ
น ัก ศ ึก ษ า ที ่ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ก ฎ ร ะ เบ ีย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย และจากสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
ค ณ ะ ทั ้ง  5 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 ้าร่วมโครงการ 
พบว่า ผู ้ปกครองให้ความสนในที่จะเข้ามารับฟัง
ข ้อม ูล ข ่าวส ารที ่เกี ่ย วข ้อ งก ับน ักศ ึกษ าในรั ้ว
มหาวิทยาลัยในระดับมาก 

 

สังเกตจากการเข ้าร ่วมในหอประช ุมที ่ม ี
จ ำ น ว น เต ็ม ห อ ป ร ะ ช ุม แ ล ะ พ ฤ ต ิก ร ร ม ที ่
กระตือรือร้นที ่จะรับฟังข้อมูลข้าวสารจากคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ 

4. โครงการพิธีไหว้ครู วันทา กตัญญุตา 
บ ูชาคณ าจารย ์ ป ระจำป ีก า รศ ึกษ า  2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษาได้ดำเนินการประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการสังเกต พบว่า
นักศึกษามีพฤติกรรมให้ความสำคัญกับกิจกรรม
ไหว้ครู นักศึกษาศรัทธาและเคารพครูบาอาจารย์
ที่ได้สั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้ความรู้แก่
นักศึกษา และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
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กับตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษา
บอกว่า นอกจากจะมีพ่อแม่คอยอบรมสั่งสอนแล้ว 
ก็ยังมีอาจารย์คอยสั่งสอบ อบรม ให้ความรู้ สอน
ให้เป็นคนดี สอนให้รู ้ผ ิดชอบชั ่วดี และเมื ่อจบ
การศึกษาก็ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วย 
จึงทำให้น ักศึกษาศรัทธาและเคารพอาจารย์ผู ้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เป็นบัณฑิตมีความรู้สู้งาน
และพร้อมที ่จะเผชิญกับโลกภายนอกหลังจาก
สำเร็จการศึกษา 

5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยนักศึกษา ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ประจำปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการ
ป ระ เม ิน ค ว ามส ำ เร ็จ ต าม ว ัต ถ ุป ระส งค ์ข อ ง
โค รงการ  โดยการส ัง เกต  พบ ว ่าน ัก ศ ึกษ าม ี
พฤต ิกรรมให ้ความสำค ัญก ับก ิจกรรม  อยู ่ใน
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ  ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย นักศึกษามี
ความสนใจในการรับฟังการบรรยายของวิทยากร 
และมีส่วนร่วมในการตอบคำถามจากวิทยากร 
น ักศึกษาได ้แสดงความคิดเห ็นในการเข้าร ่วม
กิจกรรมว่าได้อะไรบ้างวงจากการทำกิจกรรม เช่น 
จากการฟ ังบ รรยายของว ิท ย ากร ท ำ ให ้เก ิด
จิตสำนึกที่ดี มีความตั้งใจที่จะเรียนให้จบภายใน
ระยะเวลาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้  นักศึกษามี
ความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที ่การงานอย่าง
ต่อเนื ่อง สม่ำเสมอ อดทน ไม่ท ้อถอยเมื ่อพบ
อุปสรรค ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้
สติป ัญญาแก้ปัญหา จนเกิดผลงานสำเร็จตาม
คว าม มุ ่งห ม าย  น ัก ศ ึกษ าย ึด มั ่น ใน ระ เบ ีย บ 
ข้อบังคับและข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัย สังเกตได้
จากการแต่งการที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่
ใส ่กางเกงยีน   ใส่รองเท้าแตะ0 เอาเสื ้อเข้าใน
กางเกง กระโปรง ทุกครั้งที่มาเรียนและมาติดต่อ
ราชการ 

6. โครงการพ ิธ ีวิ ่งอ ัญ เช ิญตราพระราช
ลัญจกร และพิธ ีร ับเข็มตราพระราชลัญจกร 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจำปี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการประเมิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยการ
สังเกตพฤติกรรมในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม และ
การสัมภาษณ์นักศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า 
นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมพิธี
อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ซึ ่งเป็นตราประจำ
พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลเดชที่ทรงพระราชทานให้กับชาวราชภัฏ 
น ัก ศ ึกษ าม ีค ว ามภ าคภ ูม ิใจที ่ ได ้เป ็น คน ของ
พระราชา ข้าของแผ่นดิน โดยสังเกตจากการแต่ง
ก ายข อ งน ักศ ึก ษ าด ้ว ย ช ุด น ัก ศ ึก ษ าแล ะต ิด
เครื่องหมายตราพระราชลัญจกรอย่างเปิดเผยเห็น
ได้อย่างชัดเจน และจากการสัมภาษณ์ตัวแทน
นักศึกษาที ่เข ้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาบอกว่า 
เรียนที่ไหนไม่สำคัญ เรียนราชภัฏเพชรบูรณ์ก็เป็น
เจ้าคนนายคนได้ แต่ที ่เลือกเรียนที ่นี ่เป้าหมาย
ไม่ได้อยากเป็นเจ้าคนนายคน แต่เลือกเรียนที่นี ่
เพราะศรัทธาว่าสถาบันแห่งนี้ผลิตบัณฑิตให้เป็น
คนที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีของสังคม 
เป็นบัณฑิตที่มีความรู้สู้งาน เท่านี้ก็สามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วมหาวิทยาลัย ได้
มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมทุกโครงการ โดยได้นำผลการประเมินมา
ทบทวนเพื ่อปรับปรุงการดำเนินงานครั ้งต ่อไป 
ดังต่อไปนี้ 

- หลังเสร็จสิ้นโครงการ ได้จัดประชุมร่วมกับ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบ
งานกิจการน ักศึกษ า คณะกรรมการองค ์การ
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา*เพื่อนำเสนอผล
การประเมิน ตลอดจนสรุปปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดโครงการ และให้ข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการครั้งต่อไป 

- นำผลที่ได้มาจากการประชุมมาสรุป เพื่อ
นำไปปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

- ก ่อนการดำเน ิน โครงการ ได ้จ ัดประชุม
ร ่วมก ับ รองคณ บด ีฝ ่ายก ิจการน ักศ ึกษ าและ
ผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา คณะกรรมการ
องค ์การน ักศ ึกษา และสโมสรน ักศ ึกษา เพื ่อ
เตรียมการและหาแนวทางในการดำเนินโครงการ
นั้น ๆ โดยได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสรุปผลโครงการในครั้งที่ผ่านมามา
ประกอบการเตรียมการจัดโครงการ 

7. โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และการ
แข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 
2560 “สีสันแห่งสายสัมพันธ์  ลูกพ่อขุนผาเมือง
เกมส์” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการประเมินความสำเร็จ  
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
นักศึกษาที ่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีระเบียบ
วินัยในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา แข่งขันกีฬาภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด กรรมการตัดสินกีฬาแต่ละ
ประเภท มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ตัดสิน
กีฬาตามกฎ กติกาการแข่งขัน หลังจากที่จบการ
แข่งขันกีฬานักศึกษามีน้ำใจเป ็นนักกีฬา รู ้แพ้     
รู้ชนะ และรู้อภัย การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
จัดขึ้นระหว่างหลังเลิกเรียนซึ่งเป็นเวลาว่าง ทำให้
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออก
กำลังกาย ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และยัง
ส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ก ีฬ าด ังกล ่าวพ ัฒ นาศ ักยภ าพ  พ ัฒ นาท ักษ ะ
ความสามารถไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ในระดับสากล อีก
ทั้งผู้ฝึกสอนกีฬาแต่ละประเภทของมหาวิทยาลัย
ได้คัดเลือกตัวนักกีฬาไปฝึกซ้อมเพื่อ เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ต่อไป 

ข ้อ เสนอแนะจากการส ัมภ าษณ ์ต ัวแทน
นักศึกษา 5 คณะ นักศึกษามีความต้องการอยาก
ให้จัดการแข่งขันกีฬาที่มีความหลากหลาย ซึ่งจาก
เดิมจัดให้มีการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล
ชาย/ฟุตซอล ชาย -หญ ิง/ตะกร้อ  ชาย -หญ ิง/
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

แฮนด์บอล ชาย -หญิง/บาสเกตบอล ชาย -หญิง 
และวอลเลย์บอล ชาย-หญิง อยากให้เพ่ิมเติมกีฬา 
เปตอง/แบตมินตัน/เทเบิลเทนนิส/วอลเลย์บอล
ชายหาด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคน
อ่ืนที่สามารถเล่นกีฬานั้น ๆ 

8. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 
สมาช ิกสภาน ักศ ึกษา และประธ านสโมสร
น ักศ ึกษาคณ ะ 5 คณ ะ ภาคปกต ิ ประจำป ี
การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการประเมิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย
การการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเข้า
มาใช้ส ิทธิเล ือกตั ้งด ังกล่าว โดยนักศึกษาทั ้ง 5 
คณะให้ความร่วมมือมาลงคะแนนเลือกตั้งตั ้งแต่
เวลา 08.00 – 15.00 น. ซึ ่งจากการสัมภาษณ์
ตัวแทนนักศึกษาที ่มาใช้สิทธิ ์เลือกตั ้งได้บอกว่า 
ได้มาทำหน้าที ่ของนักศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภายในมหาวิทยาลัย คือการออก
เสียงการเลือกตั ้งแบบประชาธิปไตย เพื ่อให้ได้
ตัวแทนนักศึกษาเข้ามาทำหน้าที่แทนนักศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ซึ่งเป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

9. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกงประจำปี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการประเมิน
ความสำ เร ็จ ต ามว ัตถ ุป ระส งค ์ของโครงการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นอีก ๑ สถาบัน
ทางการศึกษาที่ได้เห็นความสำคัญกับการสร้าง
ค่านิยม “บัณฑิตไทยไม่โกง” ให้เกิดขึ ้นกับนิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีการเพ่ิมเติมให้นำ
หลักความโปร่งใส มาใช้ในการบริหารจัดการดูแล
มห าว ิท ย าล ัย  “ม ห าว ิท ย าล ัย โป ร ่ง ใส ” เป ็น
มาต รการสำค ัญ ที ่จ ะช ่ว ยป ้อ งก ัน ก ารท ุจ ร ิต
คอรัปชั่น ช่วยให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติมีความ
ร ับ ผ ิดช อบ  และม ีก ารป ฏ ิบ ัต ิง านห ร ือม ีก าร
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้าง
ความเป็นธรรมแก่ผู ้รับบริการอย่างทั ่วถึง ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมาตรการ 
แนวทาง และกิจกรรมในการสร้างความโปร่งใสให้
เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ 
และสร้างแนวความคิด จิตสำนึก และค่านิยม ที่
ถูกต้อง  ดีงาม ในการดูแลรับผิดชอบต่อตนเอง 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ต่อไป 

10 . โ ค ร ง ก า ร ป ัจ ฉ ิม น ิเท ศ น ัก ศ ึก ษ า  
ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการ
ป ระ เม ิน ค ว ามส ำ เร ็จ ต ามว ัต ถ ุป ระส งค ์ข อ ง
โครงการ โดยการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ พบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้น
ในให้สัมภาษณ์และการตอบ สนใจในการรับฟัง
การบรรยายจากวิทยากร อีกทั ้งนักศึกษาที ่เข้า
ร่วมยังให้ความสนใจกับหน่วยงานที่มาออกบูทรับ
สมัครงานภายในหอประชุมที่ได้จัดกิจกรรมและมี
น ักศ ึกษาสนใจยื ่น ใบสม ัครงานก ับหน ่วยงาน
ธนาคารกรุงเทพ และบริษัทประกันที่มารับสมัคร
งาน 

 
ข้อ เสนอแนะในการจ ัดกิจกรรมจากการ

ส ัมภาษณ ์ต ัวแทนนักศึกษา น ักศ ึกษาม ีความ
ต้องการอยากจะให้มีหน่วยงานที่หลากหลาย เข้า
มาจัดบูทรับสมัครงานในวันที ่จัดโครงการอบรม
เตรียมความพร้อมบัณฑิตให้นักศึกษาที่คาดว่าจะ
สำเร็จการศึกษา 

11. โครงการประชุมรวมพลังขับเคลื ่อน 
มหาว ิทยาล ัยปลอด เหล ้า  ปลอดบ ุห รี ่ และ
รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการประเมิน
ความสำ เร ็จ ต ามว ัตถ ุป ระส งค ์ของโครงการ  
ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร ว ม พ ล ัง ข ับ เค ลื ่อ น  ให ้เป ็น
สถานศึกษาปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และรณรงค์
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้บริหาร คณาจารย์  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

บุคลากร และนักศึกษา  ร่วมประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกัน สร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ 
ให้นักศึกษา บุคลากร ลด ละ เลิกเหล้า 

12. โครงการค่ายราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษาได้ดำเนินการประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการค่ายราชภัฏอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการส ัมภาษณ ์น ักศ ึกษาที ่เข ้าร ่วม
โครงการ พบว่า นักศึกษามีความรู้สึกดีใจที่ได้มา
ทำงานจิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนที่
ร้องขอให้มาพัฒนา รวมถึงการทำงานร่วมกันของ
นักศึกษาที่มาจากต่างคณะ ซึ่งแสดงออกถึงความ
ส าม ัค ค ีข อ งน ัก ศ ึก ษ าม ห าว ิท ย าล ัย ร าช ภ ัฏ
เพชรบูรณ์ ทั ้งนี ้มีการวางแผนการทำการพัฒนา
โรงเรียนและชุมอย่างเป็นระบบ และขั้นตอนใน
การทำงานโดยการทำงานได้ผลการทำงานตามที่
วางแผนไว้ร่วมกันได้อย่างดีด้วย 

  
 

5 ประเมิน
ความสำเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผนการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษาได้จัดการประชุมสภานักศึกษา องค์การ
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ สมัยสามัญ 
ครั้งที่  1/2561 วันที่  4 เมษายน 2561 ณ ห้อง
ป ระชุ มศรี ชมภู  อาคารสำนั ก งานอธิก ารบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 
     1. ประธานสภานักศึกษา  
     2. นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ 
     3. ประธานสโมสรนักศึกษา 5 คณะ 
     4. สามชิกสภานักศึกษา 
     โดยมีที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
     1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
     3. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
     4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 5 คณะ 
     5. นางสาวณัฐพร ชำนิกล้า 
     6. นางสาวเนตรชนก เพียภูเขียว 
     เพ่ือประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2560 ในการประชุมครั้งนี้  มีผลการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ประเมินวัตถุประสงค์ของแผน ซึ่งผลการประเมิน
สรุปได้ ดังนี้ 
     1. มีการดำเนินโครงการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ครอบ 5 ด้าน 
     ทั้ งนี้ จากผลการดำเนินงานแสดงให้ เห็นว่า 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2560 บรรลุเป้าหมายความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน ที่ได้กำหนดไว้ (1.5-5-01) 
(1.5-5-02) 
     นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
ประจำการศึกษาปี 2561 ดังนี้ 
     -  ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

1.5-5-01  รายงาน
สรุปผลการประเมิน
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรม ปีการศึกษา 
2560 
1.5-5-02 รายงานการ
ประชุมสภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ 
ห้องประชุมศรีชมภู 
อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

 
  

 
6 นำผลการ

ประเมินไป
ปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุง
การจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนา
นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้นำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้จาการประชุมสภา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 
ภาคปกติ  สมัยสามัญ  ครั้ งที่  1/2561 วันที่  4 
เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีชมภู  อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ซึ่งการประชุมครั้งนั้นมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     1. การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการสร้าง
รายได ้
     2. การจัดกิจกรรมเพ่ือส่ งเสริมทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
     3. การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการ
ออมเงิน 
     4 . การจัดกิจกรรม เพ่ื อส่ งเสริมทั กษะการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
     ซึ่งได้นำข้อเสนอแนะมาเขียนโครงการเพ่ิมเติม
จากการดำเนิ น งานกิจกรรม พัฒ นานั กศึ กษ า 
ประจำปีการศึกษา 2560 มาเขียนในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

53 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการธนาคารขยะ 
     2. โครงการอินทนิลสร้างสรรค์น้อมนำศาสตร์
พระราชา 
     3. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สีขาว 
ปลอดเหล้า บุหรี่ (1.5-6-01) 
     และนำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561 (1.5-6-02) เข้าที่ประชุม
คณ ะกรรม ก ารด ำ เนิ น งาน กิ จก ารนั ก ศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 
2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ 
ห้องประชุมชั้น  2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ในระเบียบวาระการประชุมเรื่องเสนอเพ่ือทราบ ที่ 
4.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2561(1.5-6-03) 

1.5-6-01 รายงานการ
ประชุมสภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ 
ห้องประชุมศรีชมภู 
อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
1.5-6-02 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561 
1.5-6-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 2561 
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 
สิงหาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.5 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.5 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ   
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์
ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

   มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ เพ ช รบู รณ์ โด ย
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางใน
การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชบูรณ์ ทำหน้าที่บริหารงานวิจัยให้
เป็นไปตามระบบและกลไกของการบริหาร
งานวิจัย จึงได้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัย ประกอบด้วยระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
      1) ระบบสารสนเทศงานวิจัย (2.1-1-01) 
เป็นระบบสารสนเทศที่จัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของทุน อุดหนุน
งานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ให้ อยู่ ใน รูป แบบของสารสน เท ศและสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้น
ข้อมูลด้านงานวิจัยต่าง ๆ  ได้สะดวก รวดเร็ว 
และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานด้าน
งานวิจัยให้แก่ผู้สนใจ ได้นำองค์ความรู้ด้าน
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยมีรายละเอียดของ
ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย ดังนี้ 
         (1) รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2561 
         (2) รายงานสรุปผลจำนวนโครงการวิจัย 
และจำนวนงบประมาณสนับสนุน แสดงข้อมูล
ย้อนหลัง 4 ปี 
 

2.1-1-01  ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
         (3 ) ราย งานสรุ ป ผลข้ อมู ล สถานะ
โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
- 2561 
         (4 ) ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ข้ อ มู ล ก า ร
เจริญ เติบโตของนักวิจัย (นั กวิจัยรุ่น ใหม่ ) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2561 
          (5) รายงานสรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2556 – 
2561 
     ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้สรุปผลข้อมูล
สารสนเทศด้านงานวิจัย เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์
ในการบริห ารจัดการงานวิจั ย  เสนอเพ่ื อ
พิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ในวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
         (1) การประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2560 ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ระเบียบวาระการประชุมที่ 
5 .1  การเบิ กจ่ าย เงินทุน อุดหนุนการวิจั ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2.1-1-02) 
         (2) การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พั ฒ น า  ค รั้ ง ที่  1 / 2 5 6 1  เมื่ อ วั น ที่  2 1 
พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระเบียบวาระ
การประชุมที่ 5.5 เรื่อง จำนวนเงินอุดหนุนการ
วิ จั ย ต่ อ นั ก วิ จั ย แ ล ะ อ าจ า ร ย์ ป ร ะ จ ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (2.1-1-03) 
         (3) การประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 
2561 ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ระเบียบวาระการประชุมที่ 
5 .3 รายงานผลการจัดสรรเงินสนับสนุ น
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  งบประมาณ
แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
(2.1-1-04) 
          จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ครั้งที่ 1/2561 พบว่า ในบางคณะมี
ผลคะแนนการจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยและ

2.1-1-02  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2560 
2.1-1-03  รายงานการ
ประชุมบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ครั้งที่ 1/2561 
2.1-1-04  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ 
1/2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
งานสร้างสรรค์ จำนวนน้อยกว่าเกณฑ์การ
ประเมิน  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึ งได้ จัด
โครงการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือ
พั ฒ น าชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น จ ากแห ล่ งทุ น
ภายนอก” ระหว่างวันที่  8 -9 พ.ค. 61 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งทำให้มีผล
คะแนนเพิ่มสูงขึ้น (2.1-1-05)    
      2) การเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการงานวิจัยที่ เป็นทุนอุดหนุนงานวิจัยที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2.1-1-06) 

2.1-1-05  เล่มสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการ “การ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพ่ือพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นจาก
แหล่งทุนภายนอก” 
2.1-1-06 ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแห่งชาติ 
 

  2 สนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการ
วิจัยฯหรือห้อง
ปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัยฯ หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คำปรึกษา
และสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย
ฯ 
- สิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือการ
รักษาความ
ปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยใน

   มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา และทุกคณะ มีการ
สนับสนุน พันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 
   - ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ยฯห รือห้ อ ง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือ  ศูนย์ให้คำปรึกษาและ
สนับสนุน การวิจัยฯ ได้แก่ 
      1) แปลงเกษตรผสมผสานเพ่ือการ
เรียนรู้  อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ
ด้านคหกรรม ห้องคอมพิวเตอร์  และห้อง
เ ค รื่ อ ง มื อ ป ฏิ บั ติ ก า ร  โ ด ย ค ณ ะ
เท ค โน โล ยี ก า ร เก ษ ต รแ ล ะ เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม (2.1-2-01) 
      2) ห้องศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ และจัดให้มี wi-fi 
และคอมพิวเตอร์ เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้ แก่นั กวิจั ย โดยคณ ะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (2.1-2-02) 
      3 )  ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ท า ง
วิ ท ย าศ าส ต ร์  ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า รป ฐ ม วั ย 
ห้องปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ และห้องสื่อ
และนวัตกรรมการศึกษา โดยคณะครุศาสตร์ 
(2.1-2-03) 
      4) ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มี
ความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละ

2.1-2-01  ภาพถ่ายแปลง
เกษตรผสมผสานเพ่ือการ
เรียนรู้ อาคารปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ห้องปฏิบัติการด้าน 
คหกรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.1-2-02  ภาพถ่ายห้อง
ศูนย์ให้คำปรึกษาและ
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 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการ
ที่ส่งเสริมงานวิจัย 
เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัด
แสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting 
professor) 

ประเภท โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2.1-2-04) 
      5) ห้องปฏิบัติการสารสนเทศเพ่ือให้
นั ก วิ จั ย สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ าน ก าร วิ จั ย ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ ณ ห้องสารสนเทศและการสืบค้น 
504 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่กำหนดเวลาเปิด -ปิด 
และมีบุคลากรกำกับดูแล ห้องปฏิบัติการนิเทศ
ศาสตร์ ห้องธุรกิจจำลองทางการท่องเที่ยว โดย
คณะวิทยาการจัดการ (2.1-2-05) 
      6) มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่าน 
Facebook Fanpage สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ม ห าวิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์ , Line 
Application งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ และเว็บบอร์ดคลินิกวิจัย เพ่ือให้
คำปรึกษาด้านงานวิจัยระหว่างผู้เชี่ยวชาญและ
นักวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (2.1-2-06)  
   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ ได้แก่ 
      1 ) ห้ อ งสมุ ด และระบบ ห้ อ งสมุ ด
อัตโนมัติ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุน
การวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัย
และวารสารทางการวิจัย และเป็นฐานข้อมูล
การการยืม-คืน เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(2.1-2-07) 
      2) ห้องสมุดคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (2.1-2-08) 
      3) ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (2.1-2-09) 
      4) ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์คณะ
ครุศาสตร์ (2.1-2-10) 
      5) ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าข้อมูล
และมีห้องแนะแนวให้คำปรึกษา และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย โดยมีการจัดทำเว็บไซต์
เพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนในการค้นคว้าข้อมูลการ
ทำวิจัย และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลมีการติดตั้ง

2.1-2-05 ภาพถ่ายห้อง
สารสนเทศและการสืบค้น 
504 อาคารคณะวิทยาการ
จัดการ 
2.1-2-06 ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร/ให้
คำปรึกษา ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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
คอมพิวเตอร์ 
คณะครุศาสตร์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ืออำนวยความสะดวก 
โด ย ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี          
(2.1-2-11) 
      6) แหล่งค้นคว้าทางด้านงานวิจัย โดย
มีการจัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่ง
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการสืบค้น
ข้ อมู ล วิ จั ย  โด ยสถาบั น วิ จั ย แล ะ พั ฒ น า        
(2.1-2-12)  
      7) มี ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ. 2554 เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์
จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (2.1-2-13) 
    - สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภั ย ในการวิจั ยฯ  เช่ น  ระบบ
เทคโนโลยีสารสน เทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
      1) การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือรักษา
ความปลอดภัย แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวรยาม
เฝ้ า ร ะ วั ง รั ก ษ าค ว าม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ใน
ห้องปฏิบัติการ มีป้ายคำเตือนและคู่มือการใช้
งานเครื่องมือ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2.1-2-14) 
      2) มี ระบบ เทคโนโลยีสารสน เทศ
บริหารงานวิจัยเพ่ือคุ้มครองสิทธิ์ในการเป็น
เจ้าของผลงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ โดย
จัดทำฐานข้อมูลในการค้นคว้าการวิจัย ซึ่ ง
ปรากฏบทความเพียงบางส่วน หากผู้สนใจ
ต้องการค้นคว้าข้อมูลต้องขอรหัสผ่านกับผู้ดูแล
ระบบจึงสามารถเข้าสืบค้นจากฐานข้อมูลวิจัย
ได้ โดยคณะ   ครุศาสตร์ (2.1-2-15) 
      4) มีระบบรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยี โดยป้องกันการดาว์นโหลดรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์  โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
    - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

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 
2.1-2-14 ภาพถ่ายระบบ
รักษาความปลอดภัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.1-2-15 เว็บไซต์ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อ
คุ้มครองสิทธิ์ในการเป็น
เจ้าของผลงานวิจัยของ
คณะครุศาสตร์ 
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      1) มีการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เพ ชรบู รณ์  ครั้ งที่  5 
“งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”
ประจำปี 2561 ในวันที่  8-9 มีนาคม 2561    
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นเวทีในการนำเสนอ
ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ ยนความคิด เห็ น
ทางด้านงานวิจัยและวิชาการ (2.1-2-16) และ
ได้รับเชิญจาก ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.*ธิดา
รักษ์ บุญมาส เป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ 
เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีผู้เข้าร่วม วันที่ 8 มีนาคม 2561 จำนวน 
218 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย 
อาจารย์ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 86 คน และบุคคล
ทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
จำนวน 132 คน และวันที่ 9 มีนาคม 2561 
จำนวน 210 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ 
นั ก วิ จั ย  อ าจ ารย์  แ ล ะนั ก ศึ กษ าภ าย ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 77 คน 
และบุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จำนวน 133 คน โดยมีบทความวิจัย
เข้าร่วมนำเสนอท้ังสิ้น 142 บทความ 
      2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรู้  เรื่อง “การสร้างผลงานวิจัยสู่
การใช้ประโยชน์สังคมชุมชนและผลิตผลงาน
เพ่ือสู่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”ในวันที่ 24 – 
25 มกราคม  2561 ณ  ห้องประชุม  222  ชั้น 
2   อ าค าร  2   ค ณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (2.1-2-17) 

2.1-2-16 รายงานผลการ
ดำเนินโครงการการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 
ประจำปี 2561 
2.1-2-17 รายงานผลการ
ดำเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้  เรื่อง “การสร้าง
ผลงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์สังคมชุมชนและ
ผลิตผลงานเพ่ือสู่เข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 

  3 จัดสรรงบประมาณ
ของ สถาบัน เพ่ือ
เป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางใน
การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
ค ณ บ ดี ทั้ ง  5  ค ณ ะ  ผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  แ ล ะ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
สังคมศาสตร์ โดยทำหน้าที่กำหนดนโยบาย 
วางแผน บริหารจัดการ กำกับ ติดตาม การ
ด ำ เนิ น ง าน วิ จั ย  ร ว ม ไป ถึ งก า ร จั ด ส ร ร
งบ ป ร ะ ม าณ ส นั บ ส นุ น ง าน วิ จั ย  ซึ่ ง ใน
ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2561 มี การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ดังนี้ 
 1) งบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ 
 1.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 
ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุ ท ธศ าสตร์ ข องป ระ เท ศ  (2.1-3-01) 
ประกอบด้วย 
 1.1.1 โครงการวิจัยที่สามารถเปน็แนวทาง
ในการกำห นดน โยบ ายขอ งภ าครั ฐแล ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน 14 โครงการ 
จำนวนเงิน 1,607,760 บาท 
 1.2.2 โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ใน
การพัฒ นาชุ มชนและสั งคม  จำนวน  29 
โครงการ จำนวนเงิน 6,308,890 บาท 
 1.2 โครงการวิจัยเพ่ือสร้างและสะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ (2.1-3-02) ประกอบด้วย 
 1.2.1 โครงการวิจัย พ้ืนฐานเพ่ือสร้าง
สะสมองค์ความรู้ ด้ านวิชาการเชิ งลึ กที่ มี
ศักยภาพตามสาขาการวิจัย จำนวน 7 โครงการ 
จำนวน 917,200 บาท 
 1.2.2 โครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือ
ต่อยอดเพ่ือนำไปแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน จำนวน 7 โครงการจำนวน 
1,108,800 บาท 
 2) งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พิจารณาโดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 - ทุ น อุดห นุ น การวิ จั ยป ระ เภ ท วิ จั ย
สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 6 โครงการ 
จำนวนเงิน 100,000 บาท (2.1-3-03) 
 - ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัยสถาบัน 
จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงิน 100 ,000 

2.1-3-01  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
หรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความ
มั่นคงและคุณภาพชีวิต
ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ 
2.1-3-02  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างและ
สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ 
2.1-3-03  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัยสนับสนุนนักวิจัย
รุ่นใหม่ งบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
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บาท (2.1-3-04) 
 ในระดับคณะได้มีการจัดสรรทุนวิจัย ดังนี้ 
 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนอุดหนุนงานวิจัย
จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000 บาท 
(2.1-3-05) 
 - คณะครุศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือเป็นทุนอุดหนุนงานวิจัยจำนวน 9 โครงการ 
งบประมาณ 36,000 บาท (2.1-3-06) 
 - คณ ะวิท ยาก ารจั ด ก าร  ได้ จั ด ส รร
งบประมาณเพ่ือเป็นทุนอุดหนุนงานวิจัยจำนวน 
8 โครงการ งบประมาณ 96,000 บาท (2.1-3-
07) 
 - ค ณ ะ เท ค โน โล ยี ก า ร เก ษ ต รแ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือเป็นทุนอุดหนุนงานวิจัยจำนวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 30,000 บาท (2.1-3-08) 

2.1-3-04  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัยสถาบัน 
งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.1-3-05 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประเภททั่วไป ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.1-3-06 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนงานวิจัย
ประเภทการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.1-3-07 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุน
สนับสนุนงานวิจัยภายใน
คณะวิทยาการจัดการ 
ประเภททั่วไป ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.1-3-08 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
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เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

  4 จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ใน
การประชุม
วิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

     มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เพชรบู รณ์ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตี พิมพ์ ในวารสาร
ระดับชาติห รือนานาชาติ  และการขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา โดย
งบ ป ระม าณ ก อ งทุ น ส นั บ สนุ น ก ารวิ จั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ได้มาจาก
ทุนอุดหนุนงานวิจัยวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
จำนวน 10% (2.1-4-01) 
 มีการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือใช้เป็นกลไก
และหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรงบประมาณใน
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย (2.1-4-02) 
 นั กวิ จั ย ส าม ารถขอรับ งบ ป ระมาณ
สนับสนุนได้ตามขั้นตอนของกองทุนสนับสนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กำหนด 
โดยการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนมีการ
บริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (2.1-4-03 และ 2.1-
4-04) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 
2559 – กันยายน 2560) คณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและจัดการ
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า  จ ำ น ว น ทั้ ง สิ้ น 
153,761.50 บาท (2.1-4-05) สรุปได้ดังนี้ 
 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและระดับนานาชาติ มีจำนวน 3 
เรื่อง ได้แก่ 
 1) อาจารย์ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์ เรื่อง 

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  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ท่ี 962/2560 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
2.1-4-04  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ท่ี 2441/2560  
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
2.1-4-05  สรุปผลการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย จาก
เงินกองทุนอุดหนุนการ
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
The suitable stocking density to growth 
of macroalgae Spirogyra spp. And its 
ability of ammonia nitrogen removal  
ใ น ว า ร ส า ร  International Journal of 
Agricultural Technology 2016 Vol.12(3) : 
533-543 อ ยู่ ใน ฐ าน ข้ อ มู ล  TCI ก ลุ่ ม ที่  1 
(ISSN : 1686-9141)ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 
3,000 บาท 
 2) อาจารย์ ดร. กมลฉัตร  กล่อมอ่ิม เรื่อง 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา : 
รายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้
ส ำห รับนั กศึ กษ าวิช าชีพ ครู   ใน วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่  18 
ฉบั บที่  4 ตุ ล าคม  - ธัน วาคม  2559อยู่ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (ISSN : 0859-5127) 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3,000 บาท 
 3) อาจารย์ ดร. ณัฐตะวัน   
ลิ้มประสงค์ เรื่อง นวัตกรรมการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ในวารสารวิชาการ Veridian E-
Journal, Silpakorn University ฉ บั บ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับ 1 มกราคม - เมษายน 
60 อยู่ ในฐานข้อมูล  TCI กลุ่ มที่  1  (ISSN : 
1906-3431) ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3,000 
บาท 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของการ
นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ จำนวน 23 เรื่อง ได้แก่ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
ปิยรัตน์  มูลศรี เรื่อง Preparation of Micro-
Porous Fibroin Membrane by Emulsion 
Method ในการประชุมวิชาการ The 8 th 
International Science, Social Science, 
Engineering and Energy Conference VIII 
(I-SEEC 2017)  วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2560  
ณ The A-ONE Royal Cruise Hotel, 
Pattaya Beach, Chonburi, Thailand 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 14,062 บาท 
 2) อาจารย์จีรพรรณ  พรหมประเสริฐ 
เรื่ อ ง  The Awareness of Correct English 
Pronunciations of Business English Major 
Students at Phetchabun Rajabhat 
University ใน ก ารป ระชุ ม วิ ช าก ารระดั บ
น าน าช าติ  The 10 th IEEE International 
Conference on Ubi-media Computing 
and Workshops วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2560  
ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 17,122 บาท 
 3) อาจารย์ขุนแผน  ตุ้มทองคำ เรื่อง 
ก า รศึ ก ษ าแ ล ะ พั ฒ น าบ ร รจุ ภั ณ ฑ์ เ พ่ื อ
สิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัด
เพชรบูรณ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น   ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ธันวาคม 59 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 5,200 บาท 
 4) อาจารย์ เดชา  ด้วงมาก เรื่อง การ
พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบ
ก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดเพชรบูรณ์   ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ธันวาคม 59  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 5,200 บาท 
 5) อาจารย์สุวิมล  เทียกทุม เรื่อง การเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจ
รูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์   ในการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 55 วันที่ 31 
มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 60 ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3,804 บาท 
 6) อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์  เดือนหงาย 
เรื่อง อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดใน
เด็ กปฐมวัย  เขตอำเภอหล่ ม เก่ า  จั งห วัด
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
เพชรบูรณ์ ในการประชุมทางวิชาการ พะเยา
วิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 26 - 27 มกราคม 2560  
ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 6,632 บาท 
 7 ) อาจารย์ อภิ วัฒ น์   ค ำภี ระ  เรื่ อ ง 
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับและ
ไม่ได้รับการปรับความรู้พ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏจอมบึง
วิ จั ย  ค รั้ ง ที่  5  วั น ที่  1  มี น า ค ม  2 5 6 0            
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 5,244 บาท 
 8) อาจารย์ธนภัทร  มะณีแสง เรื่อง การ
พัฒนาวิธีการทำขนมทองม้วน โดยประยุกต์ใช้
ระบบวิธีการวัดเวลา ในการประชุมวิชาการ
ระดั บ ช าติ ราชภั ฏ จอม บึ งวิ จั ย  ค รั้ งที่  5       
วันที่ 1 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 
6,144 บาท 
 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ   
วันแต่ง เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องคัด
แยกขนาดละมุดแบบเพลาวางคู่ ในการประชุม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ครั้งที่ 55  วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
กรุงเทพฯ 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3,804 บาท 
 10) อาจารย์พรทวี  กองร้อย เรื่อง การ
บริหารจัดการน้ำ เพื่อการเพาะปลูกมะม่วงพันธ์
น้ ำดอกไม้ด้วยแนวคิด วอเตอร์ ฟุตพริ้นท์  
กรณีศึกษา มะม่วงน้ำดอกไม้ของชุมชนดงมูล
เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการ
ประชุมทางวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6  
วันที่ 26 - 27 มกราคม 2560  ณ หอประชุม
พญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 5,832 บาท 
 11) อาจารย์อิสระ  ตั้งสุวรรณ์ เรื่อง ผล
ของการใช้ปุ๋ ยสดเพ่ือปรับปรุงสมบั ติทาง



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

66 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
กายภาพและเคมีของดินต่อมะม่วงน้ำดอกไม้    
สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์  ในการประชุมทางวิชาการ พะเยา
วิจัย ครั้งที่ 6  วันที่ 26 - 27 มกราคม 2560  
ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 5,832 บาท 
 12) อาจารย์พรทิศา  ทองสนิทกาญจน์ 
เรื่อง การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล   
ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 วันที่ 
29 - 31 พฤษภาคม 60 ณ โรงแรม ดีวารี จอม
เทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี ได้รับเงินสนับสนุน
จำนวน 7,604 บาท 
 13) อาจารย์ชูเกียรติ  โพนแก้ว เรื่อง การ
ประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่า
ผลรวมประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิด
จากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม ในการ
ประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  
2560 ครั้ งที่  22 (AMM2017) วันที่  2 - 4 
มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8,420 บาท 
 14) อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ เรื่อง การ
ประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาขนม
ทองม้วนในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ครั้งที่ 10  วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 60  
ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัด
ชลบุรี ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 7,604 บาท 
 15) อาจารย์นฤมล  วันน้อย เรื่อง การ
ประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนในเขตพ้ืนที่  จังหวัดเพชรบูรณ์และ
ผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบ
กำลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย ในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10  
วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 60 ณ โรงแรม ดีวารี 
จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรีได้รับเงิน
สนับสนุนจำนวน 7,904 บาท 
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 16) อาจารย์ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร เรื่อง 
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อ่ิมแบบเร็ว  
ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10  
วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 60  
ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัด
ชลบุรี ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 6,014 บาท 
 17) อาจารย์การันต์  ผึ่งบรรหาร เรื่อง 
ศึ ก ษ าช นิ ด แ ล ะป ริ ม าณ ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ ต่ อ
องค์ประกอบผลผลิตบางประการของอ้อยพันธุ์
ขอนแก่น 3 ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ครั้ งที่  10  วันที่  29 - 31 พฤษภาคม 60       
ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัด
ชลบุรี ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 6,014 บาท 
 18) อาจารย์ปิยพงศ์  บางใบ เรื่อง สืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน
ลุ่มแม่น้ ำป่ าสัก จั งหวัด เพชรบูรณ์  ในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ 
ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3,970 บาท 
 19) อาจารย์สุชิรา  นวลกำแหง เรื่อง 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของ
รัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่  7 "มหาวิทยาลัยเพ่ือรับ ใช้สั งคม...พลั ง
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0" วันที่ 6 - 7 
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครราชสีมา 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3,030 บาท 
 20) อาจารย์จินตรัตน์  แสงศิริ เรื่อง การ
ถอดบทเรียนเป็นหนังสือภาพจากการศึกษาภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพของอาหาร
ธรรมชาติในป่าภูเขา ในการประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ช าติ  ค รั้ งที่  1 
มห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ย เอ็ ด  วั น ที่  1 3 
กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ไดร้ับเงินสนับสนุนจำนวน 6,392 บาท 
 21) อาจารย์นทีธร  นาคพรหม เรื่อง การ
พัฒนาชุดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สำหรับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เว ล า รู้ ใน ก ารป ระ ชุ ม วิ ช าก ารน ำ เส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้ งที่  17    
วันที่  21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 2,260 บาท 
 22) อาจารย์อโณทัย  พลเยี่ยม  เพชรแสง 
เรื่ อ ง การ พัฒ นาหลั กสู ต รฝึ กอบรมค่ าย
ภ าษ า อั งก ฤษ เพ่ื อ พั ฒ น าทั ก ษ ะก าร พู ด
ภาษาอังกฤษสำหรับนั กศึ กษ าสาข าวิช า
ภาษาอังกฤษ  ในการประชุมวิชาการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17   
วันที่  21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 2,260 บาท 
 23) อาจารย์สุภาพร  วิสุงเร เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนางั่วเหนือ 
หมู่ที่  11 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์  ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่  2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560  
ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  วิทยาเขต      
ศรีราชา ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 4,413.50 
บาท 

  5 มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินโครงการ
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และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและ
กำลังใจตลอดจน
ยกย่องอาจารย์
และนกัวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
กำลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดีเด่น ดังนี้ 
     1) จัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือ
ท้องถิ่น ในวันที่   23 – 24 มกราคม 2561      
ณ ภูแก้ว รีสอร์ท แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อำเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ ใน ค วาม ส ำคั ญ แ ล ะ
กระบวนการดำเนินงานวิจัย สำหรับนักวิจัย
หน้าใหม่ โดยมีนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทัง้สิ้น 9 คน ประกอบด้วย  
     - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จำนวน 1 คน   
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 
2 คน   
     - คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 คน   
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จำนวน  4 คน  (2 .1 -5 -01) และได้ จัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย
สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จัดทำข้อเสนอโครงการ
และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย จำนวน 6 ทุน (2.1-5-02) 
     2) โครงการการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ตี พิ ม พ์ เผ ยแพ ร่  ระห ว่ า งวั น ที่  1 2  – 1 3 
กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นั กวิ จั ยมี ความรู้ ความเข้ า ใจ ในการเขียน
บทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
และนานาชาติ และผลักดันให้นักวิจัยมีผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ (2.1-5-03) และมีคณาจารย์จาก
คณะต่างๆ เข้าร่วมดังนี้  
     (1 ) คณ ะ เท ค โน โลยี ก าร เกษ ตร และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 คน 
     (2 ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จำนวน 7 คน 
     (3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จำนวน 5 คน 

2.1-5-01  สรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือท้องถิ่น 
2.1-5-02  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัยสนับสนุนนักวิจัย
รุ่นใหม่ งบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
2.1-5-03  รายงาน
สรุปผลโครงการการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

70 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
     (4) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 คน 
     การประเมินผลสำเร็จของโครงการ นักวิจัย
ได้ผ่านการอบรม จำนวนทั้ งสิ้น 15 คน มี
นักวิจัยจำนวน 4 คน หรือคิ ดเป็นร้อยละ 
26.67 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
การนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย (2.1-5-04) ดังนี้ 
     (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. กฤษติญา    
มูลศรี จำนวน 2 เรื่อง คือ 
         - แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
         - The Elements of Causal Factors 
Affecting Customer’s Satisfaction at 
Hotels and Resorts 
วารสาร  PSAKU International Journal of 
Interdisciplinary Research 
Kasetsart University 
     (2) อาจารย์อาทิตย์  หู้เต็ม จำนวน 2 เรื่อง 
คือ 
         - Evaluation of Specific Heat 
Capacity and Entropy of Particle Bound 
Harmonics Oscillator Cosine 
Asymmetric Potential by Partition 
Function วารสาร Applied Mechanics 
and Materials Scimago 
         - Determine the specific heat 
capacity, the entropy, and the standard 
deviation of particle vibration bound-
state under the anharmonic oscillator 
asymmetric potential by partition 
function method 
วารสาร Applied Mechanics and Materials 
Scimago 
     (3) อาจารย์เจษฎาพร  ปาคำวัง 
         - Theory Mathematics and 
Physics Model Fitting of Kinematic 

2.1-5-04  ผลสำเร็จของ
โครงการการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
Parameter for Usain Bolt 100 Metres 
Sprint at Beijing Olympic Games 2008 
วารสาร Applied Mechanics and Materials 
Scimago 
     (4) อาจารย์พิสิษฐิกุล  แก้วงาม จำนวน 3 
เรื่อง คือ 
         - English Language Requirements 
and Workers’ English Development for 
Phetchabun Entrepreneurs 
The 11th International Conference of 
Humanities and Social Sciences 
(HUSOC) Network “Embodying World’s 
New Conditions and Values” 
25 – 26 July 2018 
At Imperial Mae Ping Chiang Mai, Chiang 
Mai, Thailand 
         - Juvenile Offenders 
The 11th International Conference of 
Humanities and Social Sciences 
(HUSOC) Network “Embodying World’s 
New Conditions and Values” 
25 – 26 July 2018 
At Imperial Mae Ping Chiang Mai, Chiang 
Mai, Thailand 
         - การเตรียมความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์      
ต่อสภาวะโลกาภิวัตน์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ : พ้ืนถิ่นโขง ชี มูล 
ครั้งที่ 3  25 – 26 ตุลาคม 2561 
ณ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
     3 ) จั ด โค ร งก า ร ก า ร เขี ย น ข้ อ เส น อ
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นจาก
แหล่งทุนภายนอก ในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 
2561 ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ มีนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 59 คน  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ดำเนินการติดตามผลสำเร็จของโครงการ พบว่า
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
มีอาจารย์จำนวน 13 คนสามารถส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก โดยส่งข้อเสนอโครงการทั้งหมด
จำนวน 21 เรื่อง และอาจารย์ที่ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับงบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอกได้รับการสนับสนุน จำนวน 2 คน 
โดยมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง
ทุ น ภ า ย น อ ก  จ ำ น ว น  6 0 0 ,000 บ า ท         
(2.1-5-05) 
     4) มีการสร้างขวัญและกำลั งใจให้กับ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติของนักวิจัย (2.1-5-06) ในโครงการเชิดชู
เกียรตินักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 
     (1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่  
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์  มูลศรี 
     (2 ) คณ ะเทคโน โลยี  การเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้แก่  อาจารย์ศานต์  
พานิชสิติ 
     (3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้แก่  อาจารย์จีรพรรณ  พรหมประเสริฐ 
     (4) คณะวิทยาการจัดการ  ได้แก่  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย 
     (5) คณะครุศาสตร์  ได้แก่ อาจารย์ ดร. 
กมลฉัตร  กล่อมอ่ิม 

2.1-5-05 รายงานสรุปผล
โครงการการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นจาก
แหล่งทุนภายนอก 
2.1-5-06  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง รางวัล
เชิดชูเกียรตินักวิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคม
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 
2560 

  6 มีระบบและกลไก
เพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี
นำไปใช้ประโยชน์
และดำเนินการ
ตามระบบที่
กำหนด 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีระบบ
และกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ โดยมี
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย 
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554 
เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษา
สิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักศึกษา และคณะ
ในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือ
ท ำธุ รกิ จที่ เป็ น ผลจากงานวิ จั ย  โดย เป็ น
หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
(2.1-6-01)มีระบบคุ้มครองของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ (2.1-6-02) 
(2.1-6-03) 

2.1-6-01 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย การ
จัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ. 2554 
2.1-6-02 Flow chart 
ระบบการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้
ประโยชน์ 
2.1-6-03 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 2279/2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินตามระบบการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นำไปใช้ประโยชน์ 6 ขั้นตอน ดังนี้  
     1. วางแนวทาง ขั้นตอนการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขั้นตอนการ
ขอรับบริการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี
ขั้นตอนการขอรับบริการยื่นจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพ่ือให้บริการแก่ผู้ วิจัย ผู้ประดิษฐ์
ส ร้ า งส รรค์ ผ ล งาน ที่ มี ค วามป ระสงค์ ข อ        
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (2.1-6-04) 
      2. จัดทำเอกสารเพ่ือขอรับการคุ้มครอง
สิทธิ์ ดังนี้ 
        - แบบฟอร์มขอรับบริการจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทสป.01(2.1-6-05) 
        - แบบฟอร์มเปิดเผยการประดิษฐ์และ
แสดงความจำนงให้จดทะเบียนสิทธิบัตร/      
อนุสิทธิบัตร ทสป.02 (2.1-6-06) 
         - แบบฟอร์มหนังสือสัญญาโอนสิทธิ
ขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร(2.1-6-07) 
     3. สนับสนุน ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการสนับสนุน 
ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ ดังนี้ 
        - มี ป ระก าศม ห าวิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2561 ในข้อ 
11-14 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์หรือนำไปสู่การดำเนินการขอรับความ
คุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ว่าด้วยทรัพย์สินทาง
ปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
ฯลฯ (2.1-6-08) 
         - ดำเนินการขอรับการยกเว้นเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
(2.1-6-09) 
         - จัดเล่มคู่มือการขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ. 2558 (2.1-6-10) 
         - จัดโครงการส่งเสริมความรู้และจัดการ
งานทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนและ

เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1-6-04 Flow chat 
ขั้นตอนการขอรับบริการ
ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1-6-05 แบบฟอร์ม
ขอรับบริการจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทสป.01 
2.1-6-06 แบบฟอร์ม
เปิดเผยการประดิษฐ์และ
แสดงความจำนงให้      
จดทะเบียนสิทธิบัตร/   
อนุสิทธิบัตร ทสป.02 
2.1-6-07 แบบฟอร์ม
หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
ขอรับสิทธิบัตรและ      
อนุสิทธิบัตร 
2.1-6-08 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พ.ศ. 2561 
2.1-6-09 หนังสือ ที่ พณ 
0702/560 เรื่อง การ
ขอรับการยกเว้นเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสำหรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
2.1-6-10 เล่มคู่มือการขอ
จดทรัพย์สินทางปัญญา 
พ.ศ. 2558  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ท้องถิ่น ให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญ ญ าเพ่ื อสร้ างความตระหนั กและเห็ น
ความสำคัญของการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา
ให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT203 อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ (2.1-6-11) 
      4. ดำเนินการขอรับการคุ้มครองสิทธิ์   
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการขอรับการ
คุ้มครองสิทธิ์ ตามขั้นตอนการขอรับบริการยื่น
จดทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้บริการแก่ผู้วิจัย 
ผู้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานที่มีความประสงค์
ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน    
2 ราย 3 ผลงาน ได้แก่  
        1) ผศ.ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
ผลงาน ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ 
ซึ่ งได้รับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรียบร้อยแล้ว 
        2 ) อาจารย์  ว่าที่ ร้อยตรี  ศั กดิ์ ศิ ริชั ย      
ศรีสวัสดิ์ ผลงาน เครื่องฉีกก้านใบยาสูบ และ
เค รื่ อ งผ่ าข้ า วห ล าม  ซึ่ งอ ยู่ ร ะห ว่ า งก าร
กระบวนการรับรองจากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา (2.1-6-12) 
     5. รวบรวมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ได้รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ทั้งหมด  2 ประเภท 4 ผลงาน 
ได้แก่ (2.1-6-13) 
       1) ประเภทอนุสิทธิบัตร    
        - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9250 แผ่นเกราะกัน
กระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 
        - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9799 ชุดตัดแป้งทำ
ขนมผิงลงถาด ของของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 
        - อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13804 ชุดคัดขนาด

2.1-6-11 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง บริหาร
งานวิจัยและบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561                          
2.1-6-12 ใบขอรับบริการ
จดทรัพย์สินทางปัญญา 
ของ ผศ.ธรรม์ณชาติ วัน
แตง่ และอาจารย์ ว่าที่
ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย   
ศรีสวัสดิ์ 
2.1-6-13 1. อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250 แผ่นเกราะกัน
กระสุนจากวัสดุคาร์บอน
ไฟเบอร์  
2. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 
9799 ชุด 
ตัดแป้งขนมผิงลงถาด 
3. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 
13804 ชุดคัดขนาดละมุด
แบบเพลาหมุนวางคู่ 
4. ประเภทลิขสิทธิ์  ได้แก่  
ตามคำขอแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์เลขที่ 353184 
ประเภทศิลปกรรม ชื่อ
ผลงาน ลวดลายผ้าจาก
ข้อมูลท้องถิ่นวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบูรณ์ ของ
อาจารย์ฤทัยทิพย์       
รัตน์พันธ์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ 
       2) ประเภทลิขสิทธิ์  ได้แก่  ตามคำขอ
แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่  353184 ประเภท
ศิลปกรรม ชื่อผลงาน ลวดลายผ้าจากข้อมูล
ท้องถิ่นวัฒนธรรมจังหวัด เพชรบู รณ์  ของ
อาจารย์ ฤทัยทิพย์  รัตน์พันธ์ 
     6. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครอง
สิทธิ์เผยแพร่ผลงานทางเว็ปไซค์  (2.1-6-14) 
http://research.pcru.ac.th  

2.1-6-14 : 
http://research.pcru.ac
.th 
 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้
ที2่.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
5 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้
ที2่.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
5 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2) 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี   ปัจจัยนำเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

สูตรการคำนวณ 
 
 คะแนนที่ได้ =    
 

 

ผลการดำเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ

ประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วย
งานวิจัยในสถาบัน 

 

ลำดับ คณะ 

จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค ์

จำนวน
อาจารย์
ประจำ

ทั้งหมดและ
นักวิจัย 

(ไม่นบัผู้ลา
ศึกษา 

ต่อเต็มเวลา) 

จำนวนเงิน
เฉลี่ยต่อคน 

(บาท) 
ผลลัพธ ์ คะแนน 

ภายใน ภายนอก รวม 

1 

เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(กลุ่ม
วิทย์) 

2,564,800 150,000 2,714,800 54 50,274.07 4.19 

3.90 

 

เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(กลุ่ม
มนุษย์) 

90,000 - 90,000 5 18,000 3.60 

2 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี 2,637,100 322,500 2,959,600 57 51,922.81 4.33 4.33 

3 ครุศาสตร ์ 1,279,200 - 1,279,200 45 28,426.67 5.68 5 

4 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ 1,518,000 90,000 1,608,000 79 20,354.43 4.07 4.07 

5 วิทยาการจัดการ 2,175,600 581,175 2,756,775 57 38,835.09 7.77 5 

คะแนนที่ได ้  4.46 

 
ผลรวมของผลการประเมนิเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  

จำนวนคณะและหนว่ยงานวิจยัทั้งหมดของสถาบัน  
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คะแนนที่ได้ =  
 

คะแนนที่ได้ =    4.46 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
2.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
4.41 คะแนน 4.41 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
2.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
4.46 คะแนน 4.46 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 

เอกสาร/หลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  

2.2-1-01 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
2.2-1-02 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
2.2-1-03 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยทุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2.2-1-04 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยทุนวิจัยสนับสนุนวิจัยสถาบัน 
2.2-1-05 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย 

ประเภทวิจัยการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.2-1-06 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภท
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.2-1-07 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.2-1-07 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะ
วิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(3.90+4.33+5+4.07+5) = 22.30 
           5                      5 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3    ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (สกอ. 2.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด
ไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด
ไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด
ไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 

คะแนนที่ได้ =   

 
 
ผลการดำเนินงาน : 

ในรอบปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและ
นักวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 180 เรื่อง  สรุปได้ดังนี้ 

 
กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

ลำดับ คณะ 
จำนวนงานสร้างสรรค์(ค่าน้ำหนกั) จำนวนงานวิจัย(ค่าน้ำหนกั) รวม 

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

1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

0 0 0 0 0 36 1 0 3 8 48 18.00 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

            

 - สายวิทย ์ 0 0 0 0 0 29 1 0 0 3 33 9.20 
 - สายมนุษย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.80 
3 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
0 9 2 0 0 21 6 1 2 0 41 13.60 

4 คณะครุศาสตร ์ 0 0 0 0 0 16 0 1 3 1 21 7.20 

 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  

จาํนวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบนัน  
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ลำดับ คณะ 
จำนวนงานสร้างสรรค์(ค่าน้ำหนกั) จำนวนงานวิจัย(ค่าน้ำหนกั) รวม 

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

5 คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 14 0 3 1 0 18 5.40 
มหาวิทยาลัย 0 9 2 0 0 116 8 5 10 12 162 54.20 

 
 

ลำดับ คณะ 
จำนวนงาน
สร้างสรรค์  

จำนวนงานวิจัย(ค่าน้ำหนัก) รวม 
(เรื่อง) 

ผลรวม 
ถ่วงน้ำหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

0 36 1 0 3 8 48 29.51 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

        

 - สายวิทย ์ 0 29 1 0 0 3 33 17.04 
 - สายมนษุย ์ 0 0 0 0 1 0 1 16.00 
3 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
11 21 6 1 2 0 41 17.22 

4 คณะครุศาสตร ์ 0 16 0 1 3 1 21 16.00 
5 คณะวิทยาการจัดการ 0 14 0 3 1 0 18 9.31 

มหาวิทยาลัย 11 116 8 5 10 12 162 105.08 
 
สรุปผลการดำเนินงาน 

ลำดับ คณะ 
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 

จำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด 

ร้อยละ
ผลงาน 

คะแนน บทความ
วิจัย 

งาน
สร้างสรรค์ 

รวม 

1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

18.00 0.00 18.00 61 29.51 4.92 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

      

 - สายวิทย์ 9.20 0.00 9.20 54 17.04 2.84 
 - สายมนุษย ์ 0.80 0.00 0.80 5 16.00 4.00 
3 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
8.80 4.80 13.60 79 17.22 4.31 

4 คณะครุศาสตร์ 7.20 0.00 7.20 45 16.00 4.00 
5 คณะวิทยาการจัดการ 5.40 0.00 5.40 58 9.31 2.33 

มหาวิทยาลัย 49.40 4.80 54.20 302 105.08 18.98 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (18.00*100)/61  = (29.51*5)/30 = 4.92 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร         สายวิทย ์ (9.20*100)/54  = (17.04*5)/30 = 2.84 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      สายมนุษย์ (0.80*100)/5  = (16.00*5)/20 = 4.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (13.60*100)/79  = (17.22*5)/20 = 4.30 
คณะครุศาสตร์    (7.20*100)/45  = (16.00*5)/20 = 4.00 
คณะวิทยาการจัดการ   (5.40*100)/58  = (9.31*5)/20 = 2.33 
 

คะแนนที่ได้ = 
 4.92+3.42+4.30+4.00+2.33 

= 
18.97 

= 3.79 
 5 5 

 
 
เอกสาร/หลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-0-01 แบบสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-2 การเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทักษะการคำนวณวิชาเคมีเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับวิธีการสอน
และมีผลการเรียนต่างกัน 

เสาวภา  ชูมณี การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 
21 กรกฎาคม 2560 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  
วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

0.20 

2.3-0-3 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ปริมาณสารหอม (2-
อะเซทิล-1-ไพโรลีน), ความหลากหลายของชนิดสาร
ระเหย ปริมาณแป้งทนย่อยปริมาณกรดแกมมาอะมิ
โนบิวทิริก (กาบา)และปริมาณแอนโทไซยานิน 

เสาวภา  ชูมณี การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
2 – 4 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัย   ราชภัฎอุดรธานี 

0.20 

2.3-0-4 การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในจังหวัด
เพชรบูรณ์เพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ 

รุจิรา  คุ้มทรัพย์ การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 
21 กรกฎาคม 2560 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  
วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

0.20 

2.3-0-5 การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เรื่อง 
โครงสร้างโมเลกุลและการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนสำหรับนักศึกษาเคมี 

วิไลพร  ปองเพียร วารสารรัชตภาคย์ 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-6 การถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน

เพ่ือพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 
พรทวี  กองร้อย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
0.20 

2.3-0-7 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ผังความคิดทางปัญญา วิชาระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เจษฎาพร  ปาคำวัง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4  
10 มีนาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-8 การศึกษาทรัพยากรชุมชนเพ่ือเป็นฐานการเสริมสร้าง
ทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ดวงจันทร์  สีหาราช การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 
24 พฤศจิกายน 2560 

0.20 

2.3-0-9 การศึกษาปัญหาและพฤติกรรมการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ประยูร  ไชยบุตร การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-10 พัฒนาสื่อเสริมการเรียนเรื่องอุปกรณ์ไอซีทีน่ารู้
ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม 

เขมปริต  ขุนราชเสนา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-11 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีบน
เครือข่ายด้วยวิธีการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เขมปริต  ขุนราชเสนา การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 45 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 
2-3 ธันวาคม 2560  

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2.3-0-12 ความพึงพอใจในการใช้ปูนแดงกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ของประชาชนบ้านน้ำก้อเศษ หมู่ที่ 10  ต.น้ำก้อ อ.
หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

สุภาพร  วิสุงเร การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-13 Opium in the hmong culture นฤมล  จันทร์มา การประชุมวิชาการสารเสพติด ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
4 สิงหาคม 2560 
ณ จังหวัดขอนแก่น 

0.20 

2.3-0-14 ลักษณะของฝิ่นในชาวม้งจังหวัดเพชรบูรณ์ นฤมล  จันทร์มา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-15 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยท้องถิ่นกับชุนชนใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออก ต.นางั่ว อ.เมือง  
จ.เพชรบูรณ์ 

กมล  อยู่สุข การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-16 ผลของการปรับสมดุลร่างกายด้วยมณีเวชต่ออาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ 

เพชรธยา  แป้นวงษา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-17 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะของโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ของคนไทย การศึกษาระดับชาติ 

ไพฑูรย์  สอนทน การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่16 
30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561  
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพฯ 

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-18 การศึกษาอัตราชุกภาวะพร้องเอนไซม์กลูโคส 6 

ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนสในนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 

กัญญารัตน์  เดือนหงาย การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่1 “เทิดพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ สู่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
17 – 18 สิงหาคม 2560  
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส โรมแรมดิเอ็ม
เพลส เชียงใหม่ 

0.20 

2.3-0-19 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมการบริโภค 
ผักและผลไม้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน: กรณีศึกษา 
เขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

กัญญารัตน์  เดือนหงาย การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่1 “เทิดพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ สู่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
17 – 18 สิงหาคม 2560  
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส โรมแรมดิเอ็ม
เพลส เชียงใหม่ 

0.20 

2.3-0-20 สมบัติบางประการของ 3-ไฮเพอร์กราฟเอกรูป ที่มี
อันดับ n และขนาดอย่างน้อย n/2 

กฤตวิทย์  ลิ่มกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
22 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 

0.20 

2.3-0-21 การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีท่ีมีข้อมูลสูญ
หายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม 

ชูเกียรติ  โพนแก้ว The 22nd Annual Meeting in Mathematics 
(AMM 2017)  
Department of Mathematics, Faculty of 
Science  
Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 
 

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-22 ตัวประมาณค่าแบบช่วงสำหรับการประมาณค่าเฉลี่ย

ประชากรกรณีท่ีมีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบ
เฉพาะบางคำถาม 

ชูเกียรติ  โพนแก้ว The 22nd Annual Meeting in Mathematics 
(AMM 2017)  
Department of Mathematics, Faculty of 
Science  
Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 

0.20 

2.3-0-23 การศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับและไม่ได้รับ
การปรับความรู้พ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ 

อภิวัฒน์  คำภีระ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
1 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง 

0.20 

2.3-0-24 ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน
บริเวณน้ำตกธาราเอราวัณจังหวัดเพชรบูรณ์ 

กาญจน์  คุ้มทรัพย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-25 สัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดในพ้ืนที่น้ำตกธาราเอราวัณ
ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กาญจน์  คุ้มทรัพย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-26 ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวันใน
สวนรุกขชาติหนองนารี อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

กาญจน์  คุ้มทรัพย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-27 การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ 

กาญจน์  คุ้มทรัพย์ การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 
21 กรกฎาคม 2560 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  
วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

2.3-0-28 การใช้สารสกัดจากรากยอเป็นสารต่อต้านพฤติกรรม
การกินอาหารในนกพิราบ 

กาญจน์  คุ้มทรัพย์ การประชุมวิชาการ ที่ประชุม 
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.) ประจาปี พ.ศ. 2560 “การวิจัยสห
วิทยาการ”  
23 – 25 พฤศจกิายน 2560  
ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

0.20 

2.3-0-29 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในมะม่วง
บางสายพันธุ์โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl 

สุรเชษฐ  เอ่ียมสำอาง การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 
21 กรกฎาคม 2560 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  
วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

0.20 

2.3-0-30 การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองด้วยเทคนิค 
อาร์เอพีดี 

สุรเชษฐ  เอ่ียมสำอาง การประชุมวิชาการ ที่ประชุม 
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.) ประจาปี พ.ศ. 2560 “การวิจัยสห

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
วิทยาการ”  
23 – 25 พฤศจิกายน 2560  
ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

2.3-0-31 สภาพนิเวศวิทยาและแหล่งที่อยู่อาศัยปูป่าสกุล 
Thaipotamon ในจังหวัดเพชรบูรณ ์

พวงผกา  แก้วกรม 
 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย  
ครั้งที่6 
26 – 27 มกราคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

0.20 

2.3-0-32 การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของพืช
สมุนไพรไทยบางชนิด 

พวงผกา  แก้วกรม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 

0.20 

2.3-0-33 การศึกษาลักษณะภายนอกและคาริโอไทป์ของปูป่า 
(Thaipotamonholthuisi) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

พวงผกา  แก้วกรม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 

0.20 

2.3-0-34 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดควายเก้าแม่ 
(HiptagecandicansHook.f.) 

พวงผกา  แก้วกรม การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรี
อีสาร ครั้งที่ 5  26 พฤศจิกายน 2560  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

0.20 

2.3-0-35 ผลของไคโตซานจากปูน้ำจืดสกุล Thaipotamon ต่อ
การเจริญเติบโตและลดปัญหาโรครากเน่าจากเชื้อ 
Sclerotium sp. ของข้าว 

พวงผกา  แก้วกรม การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 
26 พฤศจิกายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

0.20 

2.3-0-36 ความหลากหลายทางชีวภาพทางไลเคนในอุทยาน
แห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3 

พวงผกา  แก้วกรม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4  10 มีนาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-37 ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวันใน

สวนรุกขชาติหนองนารีอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ธนาวรรณ สุขเกษม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-38 Production of Biodiesel from Used 
Vegetable Oil by Using Calcium Oxide 
Catalyst0 

ศศิกานต์ 
ปานปราณีเจริญ 

The 2 IEEE Internationnal Conference on 
Science and Technology 
7 - 8 December 2017 
Faculty of Science and Technology 
Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi 

0.40 

2.3-0-39 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ของลูปินิ
ฟอลินจากลำต้นชะเอมเหนือ 

กมล อยู่สุข วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(TCI กลุ่มท่ี 1) ฉบับที่ 3  
กันยายน – ธันวาคม 2560 

0.80 

2.3-0-40 Preparation of micro-porous fibroin 
membrane by emulsion method 

ปิยรัตน์ มูลศรี SNRU Journal of Science and Technology, 
9(3) 

0.80 

2.3-0-41 คุณสมบัติทางกล และทางกายภาพของแผ่นฟิล์ม
บริโภคจากเปลือกข้าวโพด 

ธนาวรรณ สุขเกษม KHONKAENAG R. J.45 SUPPL .1, (2017) 0.80 

2.3-0-42 Effect of Gamma Irradiation on 2-Acetyl-1-
pyrroline Content 

เสาวภา ชูมณี GABA Content and Volatile Compounds of 
Germinated Rice (Thai Upland Rice), Plant, 
6(18), (2017), p. 2 – 12  

1.00 

2.3-0-43 Low Pressure DC-Plasma System for the 
Modification of Polymeric Membrane 
Surfaces 

ฉลาด ยืนยาว Sains Malaysiana, 46(5), (2017), p. 783 – 793 1.00 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-44 Surface Modification of Psf/Tio 2 Membranes 

Using Silane Coupling Agents and Dc Plasma 
Technique 

ฉลาด ยืนยาว Malaysian Journal of Analytical Sciences, 
21(2), (2017), p. 372 – 380  

1.00 

2.3-0-45 Comparison of the Mathematics and Physics 
Models Fitting of Velocity Time-Dependent 
for Usain Bolt in the 100 Metres Sprint 

อาทิตย์ หู้เต็ม Journal of Biominetics, Biomaterials and 
Biomedical Engineering  
Vol. 31, (2017), p. 11-21 Online : 30 March 2017 

1.00 

2.3-0-46 Identification of adulteration in uncooked 
Jasmine rice by a portable low-cost artificial 
olfactory system 

เกรียงไกร ทิมศร Measurement, 108, (2017), p. 67 – 76  1.00 

2.3-0-47 Structures and Properties of buffer layers 
with nanometer thickness for PBCMO/YBCO 
epitaxial multilayers 

ชนัญ ศรีชีวิน Science Dirct, (2017) 1.00 

2.3-0-48 Structures and properties of N-doped TiO2 
nanotubes arrays synthesized by the 
anodization method for hydrogrn production  

ชนัญ ศรีชีวิน Science Dirct, (2017) 1.00 

2.3-0-49 Biological Aspects of Channalimbata (Cuvier, 
1831) in Ta Bo – Huai Yai Wildlife Sanctuary, 
Phetchabun Province, Thailand 

กาญจน์ คุ้มทรัพย์ Sains Malaysiana, 46(6), (2017), p. 851-858 1.00 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 

2.3-0-50 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ธนภัทร  วรปัสสุ การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 
26 – 27 มกราคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

0.20 

2.3-0-51 ปริมาณมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คลอ
เลอร์ (Eudriluseugeniae) ที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า (Brassica 
alboglabra) ในสภาพโรงเรือน 

นุชจรี  ทัดเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 
26 – 27 มกราคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

0.20 

2.3-0-52 ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของดินต่อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 
ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

การันต์  ผึ่งบรรหาร การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 
26 – 27 มกราคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

0.20 

2.3-0-53 สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูก
ดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2 – 20 
สัปดาห์ 

จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-54 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการเจริญเติบโตของกบ
แปลงเพศ 

ปิยพงศ์  บางใบ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-55 การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล พรทิศา   
ทองสนิทกาญจน์ 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 10 
29 – 31 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี 

0.20 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

91 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-56 ศึกษาชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบ

ผลผลิตบางประการของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 
การันต์  ผึ่งบรรหาร การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 10 
29 – 31 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี 

0.20 

2.3-0-57 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อน
แช่อิ่มแบบเร็ว 

ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 
29 – 31 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี 

0.20 

2.3-0-58 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องมือประมงพ้ืนบ้านลุ่ม
แม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปิยพงศ์  บางใบ การประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที ่17 
21 กรกฎาคม 2560 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ 
ริเวอร์วิว 

0.20 

2.3-0-59 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการ
เจริญเติบโตของกระดอม 

อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0.20 

2.3-0-60 การพัฒนาระบบคำสั่งเสียงผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ือ
ควบคุมไฟภายในบ้านแบบเครือข่ายไร้สายสำหรับ
ผู้สูงอายุ 

ศิริวรรณ  พลเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-61 การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพ่ือ
การประหยัดพลังงานในอาคาร 

กฤษฎิ์พนธ์ 
พรรณรัตนชัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4  10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-62 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทนในเขตพ้ืนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกำลังไฟฟ้า
ภาคเหนือประเทศไทย 

นฤมล  วันน้อย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 10 
29 – 31 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี 

0.20 

2.3-0-63 พฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อ
ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

สุชิรา  นวลกำแหง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
2 – 3 ธันวาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

0.20 

2.3-0-64 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

สุชิรา  นวลกำแหง Thailand Research SYMPOSIUM 2017 
23 – 27 สิงหาคม 2560  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ กทม. 

0.20 

2.3-0-65 การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

สนธยา  วันชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 
28 – 29 กันยายน พ.ศ. 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

0.20 

2.3-0-66 ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยแผ่นเสียงผ่าน
แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ 

วรชัย  ศรีสมุดคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 
26 – 27 มกราคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

0.20 

2.3-0-67 ระบบส่องสว่างพลังงานสนามแม่เหล็ก ณัฐพล  ภู่ระหงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4  10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-68 การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ ของเครือข่าย

เกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ : ภายใต้
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
สู่ตลาด โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-69 การสร้างระบบเตือนอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลาก ยศวรรธน์  จันทนา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-70 แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ 

วาสนา  วงศ์ษา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-71 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวง
กุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีชุบอโนไดซ์ 

สุวิมล  เทียกทุม การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

0.20 

2.3-0-72 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุด
แบบเพลาหมุนวางคู่ 

ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

0.20 

2.3-0-73 การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม วิทยา  หนูช่างสิงห์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4  10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-74 การพัฒนาวิธีการทำขนมทองม้วนโดยประยุกต์ใช้

ระบบวิธีการวัดเวลา 
วิทยา  หนูช่างสิงห ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจองบึง 

ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

0.20 

2.3-0-75 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาขนม
ทองมว้น 

หทัยนุช  จันทร์ชัยภูม ิ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 
29 – 31 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี 

0.20 

2.3-0-76 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง เอราวัณ  ชาญพหล การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 
26-27 มกราคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

0.20 

2.3-0-77 สำรวจปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของฝักมะขาม
หวานที่มสี่วนในการตัดสินใจออกแบบ สร้างแบบร่าง
ต้นแบบการคัดแยกฝักมะขาม 

ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-78 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชัก
มดลูกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

บุษบากร  คงเรือง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-79 The Development of English Correction 
Software for Teaching Correct Pronumciation 
to Pupils in A Primary School at Nhong Mae 
Na School, Nhong Mae Na, Khao Kho, 
Phetchabun 

ศิริวรรณ  พลเศษ The 10th International Conference of HUSCO 
Network on “Dynamics of Humanities and 
Social Science in Cross-Border Societies” 
2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

0.40 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-80 วิศวกรรมความปลอดภัย บุญรอด  ทองสว่าง ตำราประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับการ

อนุมัติตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามคำสั่งที่ 
160/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 

1.00 

2.3-0-81 ไมโครคอนโทรลเลอร์ สนธยา  วันชัย ตำราประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับการ
อนุมัติตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามคำสั่งที่ 
161/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 

1.00 

2.3-0-82 การสื่อสารดาวเทียม กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตน
ชัย 

ตำราประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับการ
อนุมัติตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามคำสั่งที่ 
2437/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

1.00 

 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 

2.3-0-83 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมใน
วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Cisco aspire 
networking academy edition 

ศานต์  พานิชสิติ RMUTSB Acad. J. (HUMANTIES AND SOCIAL 
SCIENCE) 2(1) 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

0.80 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 

2.3-0-84 ความต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  
อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ภาณุวัชร์  นิรานนท์ และ
นงลักษ์  ยุทธศิลปเสวี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4  10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-85 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ   คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

พิมพ์ชญา  กรอุตตมา  
เครือวัลย์  อินทรสุข  
และปริศนา  แก่นโท 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4  10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-86 การปฏิรูปสู่รัฐสยามสมัยใหม่ผ่านพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เกรียงไกร  ทองจิตติ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4  10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-87 การศึกษาความพร้อมของเทศบาลเมืองจังหวัด
เพชรบูรณ์ในการบริหารจัดการชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โดมธราดล  อนันตสาน  
สุภชัย  ตรีทศ  และ 
จิรโรจน์  บุญราช 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-88 การศึกษาคำศัพท์ภาษาไทหล่ม  กรณีศึกษาอำเภอ
หล่มสัก  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สมพิศ  สายบุญชื่น  และ
สดุดี  คำมี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-89 การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์  ต่อสภาวะโลกาภิวัตน์
ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น 

ธันยมัย  รังสิกรรพุม  
เหมือนฝัน  จันสาร
โสภณ  พัชยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560 

0.20 
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เลือดชัยพฤกษ์  และ 
พิสิษฐิกุล  แก้วงาม 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

2.3-0-90 การเมืองในการปฏิรูปการศึกษาไทย : วิเคราะห์
ความขัดแย้งในการจัดโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการ 

ธานี  สุขเกษม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-91 การศึกษาความต้องการศึกษาต่อและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคม
ศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

อภินันท์  ทะสุนทร  และ
สวรรค์  ยมสีดา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มนีาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-92 แคนลีซู  หมู่บ้านเพชรดำ  จังหวัดเพชรบูรณ์ รัฐธนินท์  รวีฉัตรพงศ์  
กิจติยา  รวีฉัตรพงศ์  
เกรียงไกร  ทองจิตติ  
และประยูร  ลิ้มสุข 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-93 การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำ
กิน  กรณีศึกษา  ปัญหาที่ดินรอส.  อำเภอเขาค้อ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วุฒิพงศ์  บัวช้อย  
สุชาติ  ศรียารัณย  
ประภาส  ปิ่นตบแต่ง  
และจุมพล  หนิมพานิช 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-94 ทัศนคติทางการเมืองของประชาชน : ศึกษากรณี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อภิไท  สอนทอง   
สุกาญดา  ทองคำ  และ
โดมธราดล  อนันตสาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-95 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน  และ

แนวทางการพัฒนาบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ชญาณ์นันท์  ณัฐภัคร
ปฐมภพ  รัตน์ลวดี   
โบสุวรรณ  และธิดารักษ์  
ลือชา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 
10 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.20 

2.3-0-96 แนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  ตำบลนาป่า  
อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

นนทชา  ชัยทวิชธานันท์  
และยศวดี  นิรารมย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย   
ครั้งที่  3  ประจำปี  พ.ศ.2560   
23 - 24  มีนาคม  2560 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

0.20 

2.3-0-97 การถอดบทเรียนเป็นหนังสือภาพจากการศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และใช้ประโยขน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติในป่า
ภูเขา  บ้านห้วยสนามทราย  อำเภอน้ำหนาว  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จินตรัตน์  แสงศิริ  และ 
จิดาภา  คำตื้อ 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ไทยแลนด์ 4.0”     
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันที่ 13  กรกฎาคม  
2560 

0.20 

2.3-0-98 การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

มนัสนันท์  ปิ่นพิทักษ์  
และนงลักษณ์  อานี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้านการบริหาร
กิจการสาธารณะ  ภายใต้ประเทศไทย 4.0  ณ  
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 4  สิงหาคม  2560 

0.20 

2.3-0-99 การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการธุรกิจสปาใน
เขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชุติมา  อ่ำทอง การประชุมสัมมนาวิชาการ  การนำเสนอผลงานวิจัย
ระดบัชาติ  เครือข่ายบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ  ครั้งที่ 17  ณ  ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง  วังจันทน์ริเวอร์วิว  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  วันที่  21  กรกฎาคม  2560 

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-100 ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเป็นมัคคุเทศก์

ของผู้ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

วันวิสาข์  หมื่นจง การประชุมสัมมนาวิชาการ  การนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ  เครือข่ายบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ  ครั้งที่ 17  ณ  ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง  วังจันทน์ริเวอร์วิว  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  วันที่  21  กรกฎาคม  2560 

0.20 

2.3-0-101 การพัฒนาทักษะการแปลคำความหมายหลายนัย
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

รัชนีวรรณ  ประยงค์กุล การประชุมสัมมนาวิชาการ  การนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ  เครือข่ายบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ  ครั้งที่ 17  ณ  ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง  วังจันทน์ริเวอร์วิว  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  วันที่  21  กรกฎาคม  2560 

0.20 

2.3-0-102 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
เทศบาลตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิภารัศมิ์  พรพฤฒิพันธุ์ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย  
ประจำปี  พ.ศ.2560  “Thailand  4.0  นวัตกรรม
และการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ณ  ศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  (ส่วนวังจันทน์)  วันที่  23 – 24  
มีนาคม  2560 

0.20 

2.3-0-103 การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในระบบประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ  อำเภอ 
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กฤชสร  เข็มเหล็ก   
ธีรภัทร  กิจจารักษ์  
อรุณ  สนใจ  และ 
ตรียากานต์  พรมคำ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 14  ณ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  
วันที่ 7 – 8  ธันวาคม  2560 

0.20 

2.3-0-104 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรม
ภายใน  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ธีรภัทร  กิจจารักษ์   
กฤชสร  เข็มเหล็ก   
อรุณ  สนใจ  และ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 14  ณ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  
วันที่  7 – 8  ธันวาคม  2560 

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
ตรียากานต์  พรมคำ 

2.3-0-105 The  Preservation  of  Information  
Resources  in  Rajabhat  University  Libraries 

อาภาภรณ์  วรรณา การประชุมวิชาการ Korean  Library  and  
Information  Science  Society  “Rethinking  
Library  Services”  May  26 – 27,  2017  
Kongju  National  University  Gongju,  Korea 

0.40 

2.3-0-106 The Awareness of Correct English 
Pronunciations of Business English Major 
Students at Phetchabun Rajabhat University 

จีรพรรณ   
พรหมประเสริฐ 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 4th 
International Workshop on Advanced E – 
Learning (AEL 2017) In conjunction with The 
10th International Conference on Ubi–media 
Computing and Workshops (U-Media’2017)  
ในวันที่  1 – 4  สิงหาคม  2560  ณ  เมืองพัทยา  
จังหวัดชลบุร ี

0.40 

2.3-0-107 The  Development  of  English  Correction  
Software  for  teaching  correct  
pronunciation  to  students  in  primary  
school  at  Nhong  Mae  Na  school,  Nhong  
Mae  Nasub  district,  KhaoKhodistrict, 
Phetchabun 

จีรพรรณ  
พรหมประเสริฐ 

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเครือข่าย
ความร่วมมือวิชาการ-วิจัย  สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ครั้งที่  10ภายใต้แนวคิด  “พลวัต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสังคมข้าม
พรมแดน”  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  วันที่  
2–3กุมภาพันธ์  2560 

0.40 

2.3-0-108 The  Factors  Promoting  or  Obstructing  
Farmers’  Organic  Farming  In  Nangua  
Commune  Municipality,  Muang  District,  
Phetchabun  Province 

กิติยวดี  สีดา การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเครือข่าย
ความร่วมมือวิชาการ-วิจัย  สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ครั้งที่  10ภายใต้แนวคิด  “พลวัต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสังคมข้าม

0.40 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
พรมแดน”  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  วันที่  
2 – 3  กุมภาพันธ์  2560 

2.3-0-109 The  Local  Community  Enterprise’s  
Business  Management : A  Case  Study  of  
the  Phu  Khao  Tong  Village,  Moo  12,  
Wang  San  Sub - District,  Wang  
PongDistrict,  Phetchabun  Province 

มนัสนันท์  ปิ่นพิทักษ์ การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเครือข่าย
ความร่วมมือวิชาการ-วิจัย  สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ครั้งที่  10ภายใต้แนวคิด  “พลวัต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสังคมข้าม
พรมแดน”  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  วันที่  
2 – 3  กุมภาพันธ์  2560 

0.40 

2.3-0-110 Outside  The  Veil  Of  Destruction : he  
Asean’s  Disability  On  Genocide  
Prevention 

พิสิษฐิกุล  แก้วงาม การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเครือข่าย
ความร่วมมือวิชาการ-วิจัย  สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ครั้งที่  10ภายใต้แนวคิด  “พลวัต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสังคมข้าม
พรมแดน”  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  วันที่  
2 – 3  กุมภาพันธ์  2560 

0.40 

2.3-0-111 ความสุขในการทำงาน : ความหมายและการวัด ธิดารักษ์  ลือชา  และ
กฤษฎากรณ ์ ยูงทอง 

วารสาร ราชภฏัเพชรบูรณ์สารปีที่ 19 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม - ธันวาคม  2560  (อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่  2) 

0.60 

2.3-0-112 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาใน
การปลูกฝังความรู้และคุณธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 

สุวัฒน์  อินทรประไพ  
และสุกาญดา  ทองคำ 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 6 ฉบับที่  
2 ฉบับพิเศษ  พฤษภาคม 2560  (อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่  1) 

0.80 

2.3-0-113 การใช้แนวคิดจากวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน 

กอบกาญจน์  วิเศษรัมย์ วารสาร รมยสาร  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ปีที่ 15 
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560   

0.80 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

102 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
(อยู่ในฐานข้อมูล TCI จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่  1) 

 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับ 

ค่าน้ำหนัก 

2.3-0-114 งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชมเชยศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอยพระยุคลบาท 
อัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   

อภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ สถาบัน 0.40 

2.3-0-115 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 

อภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ สถาบัน 0.40 

2.3-0-116 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

อลิสณา  อนันตะอาด สถาบัน 0.40 

2.3-0-117 งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชมเชยศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอยพระยุคลบาท 
อัครศิลปินสัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ฤทัยทิพย์  รัตนพันธ์ สถาบัน 0.40 

2.3-0-118 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 

ฤทัยทิพย์  รัตนพันธ์ สถาบัน 0.40 

2.3-0-119 งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงินศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอย 
พระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ทรงเกียรติ  บัวลอย สถาบัน 0.40 

2.3-0-120 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ทรงเกียรติ  บัวลอย สถาบัน 0.40 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับ 

ค่าน้ำหนัก 

2.3-0-121 งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดง  ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอย
พระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ขวัญจิรา  เจียนสกุล สถาบัน 0.40 

2.3-0-122 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ขวัญจิรา  เจียนสกุล สถาบัน 0.40 

2.3-0-123 งานสร้างสรรค์ การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที1่0 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงเกียรติ  บัวลอย ชาติ 0.60 

2.3-0-124 งานสร้างสรรค ์การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที1่0 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ขวัญจิรา  เจียนสกุล ชาติ 0.60 

 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะครุศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-125 รูปแบบการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

พลากร ชาญณรงค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”  
10 มีนาคม 2560 

0.20 

2.3-0-126 ผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการสอนทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ณัฐกานต์ พึ่งกุศล การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”  
ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 

0.20 

2.3-0-127 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

ชาตรี นาคะกุล  สุดใจ 
ทวีสุข และวิทยา  
เกศาอาจ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”  
ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 

0.20 

2.3-0-128 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา

แขก บุญมาทัน  ทิพย์
สุดา เมฆประยูร และ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”  

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
มัธยมศึกษาเขต 40 วิทยา เกศาอา ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 

2.3-0-129 ปัจจัยจำแนกผลการดำเนินการระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

ทักตร์ดาว แก้วแท้  แขก 
บุญมาทัน และน้ำทิพย์ 
องอาจวาณิชย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”  
ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 

0.20 

2.3-0-130 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของครูที่สอนวิทยาศาสตร์สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 

ปาจรีย์ คุ้มสิงห์สัน  แขก 
บุญมาทัน และน้ำทิพย์ 
องอาจวาณิชย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”  
ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 

0.20 

2.3-0-131 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

ชุติกาญจน์  จันทรา  
แขก บุญมาทัน และ 
น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”  
ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 

0.20 

2.3-0-132 แนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษาที่มี
ประสิทธิผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

รัชนี ใจรักษ์  บุษยากร 
ตีระพฤติกุลชัย และ 
กานต์ อัมพานนท์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”  
ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 

0.20 

2.3-0-133 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษอังกฤษ 

อโณทัย พลเยี่ยม 
เพชรแสง 

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์
ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก 

0.20 

2.3-0-134 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน นทีธร นาคพรหม การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
ภาษาอังกฤษสำหรับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์
ริเวอร์วิวมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
จังหวัดพิษณุโลก 

2.3-0-135 การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบ 
พ่ีเลี้ยงเพ่ือพัฒนาครูคณิตศาสตร์ 

สมฤทัย เย็นใจ การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย  
ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

0.20 

2.3-0-136 การส่งเสริมการขายสินค้าของฝากของที่ระลึกด้วย
การทำเหมืองข้อมูลตามอุปสงค์ของนักท่องเที่ยว 
ตามการพยากรณ์อนุกรมเวลา 

กุณฑลีรัฐ พิมพิลา 
และภัทราวุธ วงศักดิ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 2 มิถุนายน 
2560 

0.20 

2.3-0-137 ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู กติญา บุญสวน การประชุมวิชาการการวิจัยในระบบการศึกษาไทย 
ครั้งที่ 2. วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560. สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

0.20 

2.3-0-138 การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและ 
แรงลัพธ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่2โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Predict 
Observe-Explain (POE). 

วราภรณ์ ตองติดลา และ
อาทิตยา ขาวพราย 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) การ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการ
งานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 21 
กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พิษณุโลก, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-139 รูปแบบการทาความเข้าใจเรื่องการสะท้อนและการ

หักเหของแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Focus – Action – 
Reflection (FAR) Guide 

ปาริดา เจิมทา และ
อาทิตยา ขาวพราย 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding)  
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 
“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม  พิษณุโลก, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

0.20 

2.3-0-140 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการแนวคิด 
จิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

นันทวัน พัวพัน การประชุมวิชาการการวิจัยในระบบการศึกษาไทย 
ครั้งที่ 2. วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร 

0.20 

2.3-0-141 ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักศึกษาสาขาวิชา 
พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

วิธวรรธน ์สีชื่น และ
วัฒนา มหาราช 

วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 19 เล่มที่ 1 2560 0.60 

2.3-0-142 นวัตกรรมการบริหารจัดการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ Veridian E-Journal, Silpakorn University. ISSN 
1906-3431 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –
เมษายน 2560 
(วารสารอยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

0.80 

2.3-0-143 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาพลศึกษา 

กมลฉัตร กล่อมอ่ิม Veridian E-Journal, Silpakorn University. ISSN 
1906-3431 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –
เมษายน 2560 
(วารสารอยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 
 

0.80 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

107 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
2.3-0-144 การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตามหลักโยนิโสมนสิกาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิด
และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการสื่อสาร 

นันทวัน  พัวพัน วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับบัณฑิตศึกษา).5(2): 13-24, 2560 

0.80 

2.3-0-145 สถิติเพ่ือการวิจัย อนุวัติ คูณแก้ว โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2560 

1.00 

 
 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 

2.3-0-146 การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูก 
สตรอเบอร์รี่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชาญชัย สุขสกุล การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2017 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

0.20 

2.3-0-147 การพัฒนาและจัดการอุปสงค์ด้านการตลาดการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

สุพิชชา โชติกำจร การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 

0.20 

2.3-0-148 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนอง
แม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

พิมพ์พร เกษดี การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมการจัดการ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

0.20 

2.3-0-149 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
OTOP ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิศิษฎ์  บิลมาศ การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมการจัดการ  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

0.20 

2.3-0-150 การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
ไทหล่ม เที่ยวไทหล่ม เมืองสงบ มากเสน่ห์ 

ทิวาวรรณ  ศิริเจริญ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 

0.20 

2.3-0-151 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ ธีรภัทร ดีเอม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน วิจัย 0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
การบริหารจัดการพุทธอุทยานเพชรบุระ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 

2.3-0-152 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อถนนคนเดินไทหล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ภรวลัญช์ มาอยู่ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 4  

0.20 

2.3-0-153 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มอาชีพเพ่ือ
พร้อมรับการเปิดรับ AEC : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพ 
ไส้เมี่ยงสมุนไพร จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิภาวดี ผกามาศ การประชุมวิชาการวิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 7  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

0.20 

2.3-0-154 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นภาลัย บุญทิม   การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

0.20 

2.3-0-155 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

รุ่งลักษณา ดีแจ่ม   การประชุม สัมมนาวิชาการนำเสนอผลงาน วิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิต ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

0.20 

2.3-0-156 การเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกและสื่อมัลติมีเดียผ่านเว็บไซต์ 
กรณีศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

วิมลวรรณ วงค์ศิริ 
ชลลดา ม่วงธนัง 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี 

0.20 

2.3-0-157 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการ
บริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

เอ็ม สายคำหน่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ครั้งที่ 4 ณ อาคารนวัตกรรมทาง
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

0.20 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก 
กำแพงเพชร 

2.3-0-158 รูปแบบวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุเพ่ือการ
ถ่ายทอดสุขภาวะสำหรับชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปวิตรา  โคบำรุง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

0.20 

2.3-0-159 กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้าง ต่อรอง และรักษาอัต
ลักษณ์ “ความเป็นม้ง” ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ใน
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

รักชนก สมศักดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2017 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย  

0.20 

2.3-0-160 สมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

กฤษติญา มูลศรี วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ 
ปีที ่27 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

0.60 

2.3-0-161 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิ
สติกส์ ด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุกจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด้วยมาตรฐาน Q เพ่ือรองรับการเปิดเสรีด้านการ
ขนส่ง เมื่อเข้าสู่ AEC 

ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร 
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

0.60 

2.3-0-162 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคิดเห็น และรูปแบบ
รายการจาก สื่อวิทยุโทรทัศน์ของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพี
บีเอส 

ณัฐแก้ว ข้องรอด วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร 
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

0.60 

2.3-0-163 The Proper Non 
-Chemical Agriculture Message and Channel 
Designfor the Learning of Ban Hin How 
Farmer Group,LomKao District, Phetchabun 

บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย วารสารวิชาการ นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับพิเศษ 
ครบรอบ 21 ปี สิงหาคม 2560 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

0.80 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

2.3 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละ 15 ร้อยละ 19.62 3.92 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 18.97 3.79 คะแนน   
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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 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคม  โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

  1 กำหนดชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย
ของการให้บริการ
ทางวิชาการแก่
สังคมโดยมีความ
ร่วมมือ ระหว่าง
คณะหรือ
หน่วยงาน
เทียบเท่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะทั้ง 5 
คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้
กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม    ซึ่งเป็นการ
ดำเนินงานภายใต้คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ที่  1461/2560 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารงานบริการตามคำสั่งนี้
ประกอบด้วย  

1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย  

2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
3. คณบดีคณะครุศาสตร์     
4. ค ณ บ ดี ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์  
5. คณบดีคณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

และได้เชิญอาจารย์จากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 2 ท่าน ได้แก่  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง 
จ าก ค ณ ะ เท ค โน โล ยี  ก า ร เก ษ ต รแล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. บุษยากร  
ตีระพฤติกุลชัย จากคณะวิทยาการจัดการ  
และมีรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นเลขานุการ (3.1-1-01) 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ
ทั้งหมดร่วมประชุมเพ่ือวางแผนงานบริการ
วิชาการและร่วมกำหนดพ้ืนที่ เป้ าหมาย
สำหรับการให้ บ ริการวิ ชาการแก่สั งค ม     
โดยคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
ได้ใช้ข้อมูลจากผลการสำรวจความต้องการรับ
บริการวิชาการจากชุมชนสถาบันวิจัยและ
พัฒ นาที่ ได้ ล งพ้ืนที่ สำรวจเมื่ อวันที่  1 -2 
พฤษภาคม 2560 และผลสำรวจของ 5 คณะ 
ร่วมกับผลการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
งานบริการวิชาการ ในวันที่  12 มิถุนายน 
2561  ใน การก ำห น ด พ้ื น ที่ แ ล ะชุ ม ช น
เป้าหมาย พร้อมกันนี้ยังใช้ผลการประชุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
มาใช้ เป็นข้อมูลร่วมในการกำหนดพ้ืนที่
เป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานเพ่ือให้
โครงการบริการวิชาการและงานบริการ
วิชาการเกิดความต่อเนื่องและเห็นผลการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถกำหนด
ชุมชนเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองไว้ 
ดังนี้ 
ชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมายหลัก 

1. อำเภอเมือง 
2. อำเภอเขาค้อ 
3. อำเภอหล่มสัก 

ชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมายรอง 
1. อำเภอชนแดน 
2. อำเภอหนองไผ่ 

กลุ่ม/ชุมชนเป้าหมาย 

3.1-1-01  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1461/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 
2 สิงหาคม 2560 
3.1-1-02 ผลสำรวจ
ความต้องการรับบริการ
วิชาการจากชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
3.1-1-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 8 กันยายน 2560  
3.1-1-04 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 2/2560 
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 
3.1-1-05 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่องการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
3.1-1-06 แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

113 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 40 จั งหวัด
เพชรบูรณ์ 

2. ชุมชนในตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. ชุมชนในตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4. ชุมชนในตำบลหนองแม่นา ตำบลเขา
ค้อ  และตำบลแคมป์ สน  อำเภอเขาค้ อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โดยในทุกพ้ืนที่กำหนดไว้ในแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่องการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3.1-
1-02 ถึง 3.1-1-06) 

  2 จัดทำแผนบริการ
วิชาการโดยมีส่วน
ร่วมจากชุมชน
หรือองค์การ
เป้าหมายที่
กำหนดในข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เสนอแผนงานพร้อม
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสำนักงบประมาณสำหรับการ
ดำเนินงานบริการวิชาการ โดยปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2561  สถาบั น วิ จั ยและพัฒ นาได้
ดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบและกลไก
การให้บริการทางวิชาการใน การจัดทำ
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ดังนี้ 
 1. การสำรวจความต้องการรับบริการ
วิชาการจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย โดย
คณะทั้ง 5 คณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงพ้ืนที่ ส ำรวจความต้องการรับบริการ
วิชาการแก่สังคมชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ลงพ้ืนที่สำรวจ 
เมื่อวันที่  1-2 พฤษภาคม 2560 และจัดทำ
เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วน

3.1-2-01  ผลสำรวจ
ความต้องการรับบริการ
วิชาการจากชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
3.1-2-02  แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
3.1-2-03  สรุปมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
9/2559 เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559 
3.1-2-04  รายงานผล
การดำเนินงานโครงการ
บริการวิชาการตาม
แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจำปี
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสียงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 2. จัดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงาน
บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือกำหนดกลุ่มเรื่อง
และวางแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเชิญ
ตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนา
น วั ต ก ร ร ม ภ า ค เก ษ ต ร ก ร  ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สภาเกษตรกร
จังหวัดเพชรบูรณ์  และหน่วยพัฒนาหาร
เคลื่อนที่  16 และคนในชุมชนจากพ้ืนที่
เป้าหมาย โดยจัดประชุม 
เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2560 โดยในการ
ประชุมดังกล่าวได้ใช้ผลการสำรวจความ
ต้องการรับบริการจากชุมชนเป้าหมายเป็น
ข้อมูลประกอบการประชุม และในการประชุม
ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นประชาชนในชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย บุคลากรจากหน่วยงานต่าง 
ๆ  ใ น จั ง ห วั ด  บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใน ข อ ง
มหาวิทยาลัยจากทั้ง 5 คณะ และบุคลากร
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุม 
ดังนี้  

   1)  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
เพชรบูรณ์  

 2) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  16 
สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา  

3) ประชาชนในชุมชนตำบลสะเดียง 
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4) กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์นางั่ว จาก
ตำบลนางั่ว และตำบลท่าพล อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์  

5) กลุ่ ม เกษตรกร/ประชาชนใน
ชุมชนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์  

 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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6) ผู้แทนสมาคมสิ่งแวดล้อม จาก
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  

7) กลุ่มเกษตรกรในตำบลพุขาม 
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

8) กลุ่มโคขุนซับไม้แดง ในตำบลซับ
ไม้แดง และตำบลหนองแจง อำเภอบึงสาม
พัน  

9) ผู้บริหาร คณาจารย์จาก 5 คณะ
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
 การจัดทำแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .  2 5 6 1 
ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ เพ ช ร บู ร ณ์ โด ย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำข้อมูลผลการ
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มาเป็นข้อมูลในการกำหนด
โครงการบริการวิชาการสำหรับบรรจุไว้ใน
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วย โดยมีตัวแทน
จากชุมชน ดังนี้ 

1) ส ำนั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า รศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

2) ส ำนั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า รศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

3) ส ำนั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า รศึ ก ษ า
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40 

4) โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 
5) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  
6) องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า 
7) องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง 

 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดส่งผลสำรวจ
ความต้องการฯและผลการประชุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายให้
ทุกคณะเพ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการกำหนด
โครงการบริการวิชาการและแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคมของคณะ 
 4. วันที่ 8 กันยายน 2560 จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ   
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ค รั้ งที่  1 /2 56 0  เพ่ื อ พิ จ า รณ าจั ด ส ร ร
งบประมาณงานบริการวิชาการแก่สังคม
สำหรับให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยในการจัดทำโครงการบริการ
วิชาการและแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 5. วันที่  22 กันยายน 2560 จัดการ
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งที่ 1/2560 เพ่ือพิจารณาแผนการ
จัดสรรงบประมาณงานบริการวิชาการแก่
สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 6. วันที่ 25 ตุลาคม 2560 จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ครั้ง
ที่  2/2560 เพ่ือพิจารณาแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามที่คณะและทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้กำหนดโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือให้ สอดรับกับน โยบายของ
มหาวิทยาลัย  
 7. วันที่  15 พฤศจิกายน 2560 เสนอ
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2560  
 8. วันที่  22 พฤศจิกายน 2560 เสนอ
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2560  
 9 . วั น ที่  2 3  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 0 
สถาบั นวิจัยและพัฒ นา จัดทำประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อ เพ่ือประกาศ
รายชื่อโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้สามารถ
ด ำ เนิ น ง าน โค ร งก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร         
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ตามแผน งาน บ ริ ก ารวิ ช าก ารแก่ สั งคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
      

     แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561    สามารถสรุปผล
การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการตาม
แผนงานที่มี ระยะเวลาการดำเนินงานใน
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 จำนวน 63 โครงการ โดย
สามารถแยกพ้ืนที่การให้บริการของโครงการ
บริการวิชาการตามพ้ืนที่และชุมชนเป้าหมาย 
ได้ดังนี้  
ชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมายหลัก 
 1)  อำเภอเมือง  จำนวน 13 โครงการ 
 2)  อำเภอเขาค้อ จำนวน 9  โครงการ 
 3)  อำเภอหล่มสัก จำนวน 4 โครงการ 
ชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมายรอง 
 1)  อำเภอชนแดน จำนวน 4 โครงการ 
 2)  อำเภอหนองไผ่ จำนวน 3 โครงการ 
ส่วนโครงการบริการวิชาการอีก จำนวน 30 
โครงการเป็นโครงการบริการวิชาการที่มี
ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายกระจายอยู่ทุก
อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือให้การบริการ
วิชาการครอบคลุมและเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ของ
จังหวัด 

สรุปผลการดำเนิ น งาน โครงการตาม
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีระยะเวลา
การดำเนินงานในระหว่างวันที่  1 สิงหาคม 
2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จำนวน 
63 โครงการ บรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัดของ
โครงการที่ระบุไว้ในแผนงานจำนวนทั้งสิ้น 
จำนวน 63 โครงการ คิด เป็นร้อยละ 100    
(3.1-2-01 ถึง 3.1-2-03) 

  3 ชุ ม ช น ห รื อ
องค์การเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา
แ ล ะ มี ค ว า ม

     มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะต่างๆ ได้
ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการภายใน
พ้ืนที่ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายภายใต้
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เ ข้ ม แ ข็ ง ที่ มี
หลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน 
 
 
 
      
 

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่กำหนดให้งานบริการ
วิชาการเป็นการบริการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งผลให้ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่
ปรากฏชัดเจน ดังนี้ 

1. อำเภอเมือง โดยมีชุมชนเป้าหมาย คือ 
องค์การบริหารส่ วนตำบลบ้ านโคกและ
ประชาชนในตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการบริการวิชาการ
เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งชุมชนได้รับ
การพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่
ปรากฏชัดเจน ดังนี้ 

a. สามารถสร้ างธน าคารไส้ เดื อน ใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกได้ จำนวน 
1 แห่ง โดยภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 -2561องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
โคกได้สร้างธนาคารไส้เดือนสำหรับให้ชุมชนได้
ใช้ประโยชน์ ซึ่งเกิดจากแนวความคิดของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกที่ได้
เล็งเห็นประโยชน์ในการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนทั้งทางด้านสุขภาพ
คนในชุมชน สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะอนามัย
ของชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนสามารถยืมพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ไส้เดือนจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือนำกลับไปเลี้ยง
เพ่ื อผลิ ตปุ๋ ย จากมู ล ไส้ เดื อน ไว้ ใช้ เอ งใน
ครัวเรือนได้ โดยมีข้อกำหนดว่าต้องนำต้นทุน
ไส้เดือนที่ยืมไปนั้นกลับมาคืนเมื่อได้มีผลผลิตที่
เพียงพอแล้ว เพ่ือให้คนในชุมชนรายอ่ืน ๆ 
สามารถนำไปเลี้ยงและขยายผลการผลิตได้
ต่อไป 
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b. สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน จำนวน 1 แหล่ง โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก สามารถ
สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นได้
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกเอง 
ซึ่งในแหล่งเรียนรู้นี้มีกิจกรรมสำหรับให้ผู้ที่
สนใจได้เรียนรู้ คือ  

1) ธนาคารไส้ เดือนเพ่ือเลี้ ยงไส้ เดือน
สำหรับผลิ ตปุ๋ ย อินทรีย์ จากมู ล ไส้ เดื อน  
จำนวน 1 แหล่ง 

2) แปลงผักและสวนเกษตรแบบอินทรีย์ที่
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน  

3) การทำการเกษตรตามทฤษฏี ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือ 
การทำโคก หนอง นา โมเดล จำนวน 1 แห่ง 

4) ทุ่งทานตะวันที่ปลูกและบำรุงรักษาโดย
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนสำหรับเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของบ้านโคก 
จำนวน 1 จุด  
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้สร้างไว้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริเวณ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกสำหรับให้
องค์กรต่างๆ ประชาชนในชุมชน และผู้ที่
สนใจเข้ามาเรียนรู้  

c. การเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์
จากมูลไส้เดือน โดยผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้
จากการเลี้ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
โคกนำมาบรรจุใส่ถุง 1 กิโลกรัม และใส่ซอง
กระดาษคล้ายซองชาสำเร็จรูปเพ่ือใช้เป็นปุ๋ย
สำหรับปลูกพืชกระถางหรือไม้ดอกตาม
หอพักได้  ทั้ งนี้ การดำเนิ นงาน โครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้ชุมชนสามารถผลิต
เพ่ือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้ในอนาคต  

d. นายสมาน วังจันทร์  ประชาชนใน
อำเภอชนแดน สามารถขยายผลสู่ชุมชนโดย
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ได้นำองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงไปใช้พัฒนาการ
เลี้ยงไส้เดือนของตนเอง จนสามารถเพ่ิม
ยอดขายปุ๋ยได้เพ่ิมมากขึ้น (3.1-3-01 ถึง 
3.1-3-04)     

2) อำเภอหล่มสัก โดยมีชุมชนเป้าหมาย
คือ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า และประชาชนใน
ชุมชนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์  ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่องในเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 5 8  - 2 5 6 0  จ า ก ค ณ ะ เท ค โน โล ยี  
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งภายหลังจากการ
เข้าร่วมโครงการแล้วครู นักเรียนในโรงเรียน
บ้านบุ่งคล้า และประชาชนในตำบลบุ่งคล้า
ได้รับการพัฒนาและเกิดความเข้มแข็งที่มี
หลักฐานปรากฏชัดเจน ดังนี้  

1. การสร้างฐานการเรียนรู้การเลี้ ยง
ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้
ในศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
จำนวน 1 แหล่ง โดยภายหลังจากการเข้าร่วม
โครงการเลี้ยงไส้เดือน เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง โรงเรียนได้นำความรู้มาสร้างฐาน
การเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์
และเลี้ยงไส้ เดือนแบบคอนโดขึ้นในศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เพ่ือให้เป็น
แหล่งเรียนรู้โรงเรียนที่นักเรียน ประชาชนใน
ชุมชนและบุคคลจากหน่วยงานภายนอกเข้า
ไปศึกษาหาความรู้และโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ายัง
ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูลจากศูนย์
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  

2. การขยายผลสู่ชุมชน โดยนายดิสกร ปิ่น
ศรี นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าที่ เข้าร่วม

3.1-3-01  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
3.1-3-02  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้ประโยชน์และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปุ๋ย
มูลไส้เดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
3.1-3-03  แบบตอบรับ
การนำไปใช้ประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
3.1-3-04  ภาพถ่าย
แสดงผลการนำองค์ความรู้
จากโครงการบริการ
วิชาการไปพัฒนาและมี
ความเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

121 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

โครงการดังกล่าวซึ่งพ้ืนฐานครอบครัวของ
นายดิสกรประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวเพ่ือ
จำหน่าย โดยนายดิสกรได้นำไส้เดือนไปเลี้ยง
ที่บ้านเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้ใช้
เองสำหรับการบำรุงดินและแปรรูปจากปุ๋ย
เม็ดเป็นปุ๋ยน้ำสำหรับรดต้นผักของครอบครัว 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้แจ้งว่าผลที่ได้รับภาย
หลั งจากการใช้ปุ๋ ยจากมูล ไส้ เดื อนมี ผล
แตกต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเห็นได้ชัด 
ดังนี้  

1) ลดต้ นทุ น การใช้ ปุ๋ ย เคมี  เนื่ อ งจาก
โดยทั่วไปการปลูกผักขายจำเป็นต้องมีการใช้
สารเคมีที่ค่อนข้างสูง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด
ปัญหาแมลงในผัก ภายหลังจากท่ีได้นำไส้เดือน
ไปเลี้ยงและใช้มูลไส้เดือนมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี
แล้วนั้นสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 
ร้อยละ 100 เนื่องจากเลิกใช้ปุ๋ยเคมีไปอย่าง
สิ้นเชิง 

2) ลดปัญหาราข้าวที่เกิดขึ้นในผักบุ้ง ซึ่ง
การปลูกผักบุ่งปกติจะพบปัญหาราขาวขึ้น
ตามใบแต่เมื่อนำปุ๋ยไส้เดือนไปเมื่อใช้ปุ๋ยจาก
มูลไส้เดือนแล้วส่งผลให้ปัญหาของการเกิดรา
ขาวลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ผลผลิตมี
เพ่ิมมากข้ึน  

3) ยืดอายุของผักในสวนให้ยาวนานมาก
ขึ้น  โดยผักที่ ปลูกในสวนที่ ใช้ปุ๋ ยจากมูล
ไส้เดือนจะยืดอายุความสดได้นานลดการเน่า
เสียได้เพ่ิมขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผักที่
รับมาจากท้ องตลาดทั่ ว ไปจะเห็ นความ
แตกต่างของการเน่ าเสียของผักได้อย่าง
ชัดเจน  

4) มีรายรับเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสามารถลด
ต้นทุนของค่าปุ๋ยเคมีที่เคยใช้ ส่งผลให้มีรายได้
เพ่ิมขึ้นจากเดิม 1 เท่าตัวจากรายรับเดิม อีก
ทั้งผักที่ปลูกเจริญงอกงามมากขึ้น ระยะเวลา
เน่ าเสี ยช้ าลง คุณ ภาพของผักมี มากขึ้ น
เนื่องจากเป็นผักอินทรีย์ ขายได้ในปริมาณที่
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มากขึ้นส่งผลให้รายได้ของครอบครัวก็เพ่ิม
มากขึ้น  

3. อาจารย์สถิต ฟักฟูม อาจารย์โรงเรียน
บ้านบุ่งคล้า ได้นำไส้เดือนไปเลี้ยงเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้ใช้เองในสวนผักและ
ผลไม้ของตนเอง  ซึ่งภายหลังจากการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์จากมูลไส้เดือนส่งผลให้สามารถลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับ
พืชผลบางประเภทลดลงได้ถึง ร้อยละ 50 ซึ่ง
ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก  

4. การขยายพ้ืนที่การให้บริการเพ่ือให้
ชุ ม ชน เกิ ดความ เข้ ม แข็ ง  เมื่ อ วันที่  2 5 
กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ลงพ้ืนที่ ให้บริการวิชาการ เรื่องการเลี้ยง
ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน 
ณ ศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบล
บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
ภายหลังจากที่เข้าร่วมอบรมประชาชนได้นำ
ไส้เดือนไปเลี้ยงเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง
ในครัวเรือน ได้ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่
ที่  6 หมู่ที่  7  หมู่ที่  8 หมู่ที่  9 และหมู่ 12 
เพ่ื อใช้ ชุ มชนได้ทดลองเลี้ ย งและนำปุ๋ ย
อินทรีย์ไปทดลองใช้ และยังมีมีเกษตรกรที่
ปลูกดอกดาวเรืองไว้จำหน่ายดอก เกษตรกร
ปลูกกะหล่ำปลีไว้ขาย แจ้งว่าภายหลังจาก
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนในเดือนแรก
สามารถเห็ น อัตราการเจริญ เติบ โตของ
ผลผลิตที่โตเร็วขึ้นได้อย่างชัดเจน 
 (3.1-3-05 ถึง 3.1-3-09) 

3) อำเภอชนแดน โดยมีชุมชนเป้าหมาย
คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่ง
ตะแบก ได้รับการให้บริการวิชาการจากคณะ
ครุศาสตร์  โครงการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
การเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งชุมชน
ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มี

3.1-3-05  โครงการการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
3.1-3-06  โครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
3.1-3-07  โครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
3.1-3-08 แบบตอบรับ
การนำไปใช้ประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
3.1-3-09  ภาพถ่าย
แสดงผลการนำองค์
ความรู้จากโครงการ
บริการวิชาการไปพัฒนา
และมีความเข้มแข็ง 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน คือ สามารถสร้าง
แหล่งเรียนรู้ทั้งแปลงผักสวนครัว โรงเรือน
เลี้ยงสัตว์ สำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ จำนวน 
1 แหล่ง ซึ่ งครูและนักเรียนสามารถเก็บ
ผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนได้ ซึ่งครู และนักเรียนในโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบกได้
ดำเนินการสานต่อแหล่งเรียนรู้อาหารกลาง
วันนี้มาจนถึงปัจจุบัน และเด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวันรับประทานจนถึงปัจจุบัน 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบลงได้ 
(3.1-3-10 ถึง 3.1-3-12) 

4) อำเภอเขาค้อ โดยมีชุมชนเป้าหมายคือ 
ชุมชนบ้านกองเนียม อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
เรื่อง โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน เพ่ือพัฒนา
สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมและโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน การ
ถ่ายทอดความรู้การสร้าง Brand และบรรจุ
ภั ณ ฑ์ เ พ่ื อ พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ชุ ม ช น  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งภายหลังจาก
การเข้าร่วมโครงการแล้วประชาชนในชุมชน
บ้านกองเนียมซึ่งเป็นชุมชนผู้ปลูกแมคคาเด
เมียจำนวนมาก และมีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้า
ของชุมชนจำหน่ายอยู่แล้ว แต่ปัญหาของ
ชุมชนบ้านกองเนียมคือ มีผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนเองแต่ขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่ยัง
ขาดองค์ความรู้ทั้งทางด้านการตลาด การทำ
ตราสินค้า ซึ่งชุมชนต้องการให้มหาวิทยาลัย
เข้ามาช่วยในการพัฒนาทั้ งทางด้านการ
พัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์แมคคาเด
เมี ย อ บ แ ห้ ง  ก า ร พั ฒ น า สื่ อ เ พ่ื อ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาองค์ความรู้การ
คำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า และจุดคุ้มทุน 
ซึ่งภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการแล้ว
ชุมชนสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามลำดับ ดังนี้ 

3.1-3-10  โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
การเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านโป่งตะแบก อำเภอ
ชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
3.1-3-11  แบบตอบรับ
การนำไปใช้ประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
3.1-3-12  ภาพถ่าย
แสดงผลการนำองค์
ความรู้จากโครงการ
บริการวิชาการไปพัฒนา
และมีความเข้มแข็ง 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

1) ผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียอบแห้งจากที่
ใส่ซองพลาสติกขายโดยไม่มีตราผลิตภัณฑ์ 
ภ าย ห ลั งจ าก ที่ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก ารแ ล้ ว
มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการสร้าง
ตราสินค้า (Brand) ชุมชนและมหาวิทยาลัย
ได้ร่วมกันออกแบบจนสามารถสร้างตราสินค้า
ภายใต้ชื่อ “บ้านกองเนียม” เพ่ือให้เป็นที่
จดจำได้ในท้องตลาด เนื่องจากบ้านกองเนียม
นอกจากมีแมคคาเดเมียแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อีก
หลายอย่าง อาทิเช่น กล้วยตาก น้ำผึ้งแท้ ชา
ใบหม่อน กาแฟคัว่บด เป็นต้น  

2) บรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์
แมคคาเดเมียที่มีทั้ งส่วนประกอบ ข้อมูล
โภชนาการ สรรพคุณ  และชื่ อที่ อยู่ ผู้ จั ด
จำหน่าย 

3) มีแผ่น พับประชาสัม พันธ์ที่ มีทั้ งสี  
รูปภาพ และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า “บ้านกองเนียม” ที่มีทั้งใน
ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ 

4) น า ม บั ต ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ที่ มี
ร ายละ เอี ย ดผลิ ตภั ณ ฑ์ ของกลุ่ ม  ชื่ อ ผู้
ประสานงาน ตัวแทนกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 
และท่ีอยู่ 

5) เ ล ย์ เ อ า ท์ แ ผ่ น ป้ า ย พ า ส วู ด
ประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาสัมพันธ์สินค้า
และผลิตภัณฑ์ของชุมชน (3.1-3-13 ถึง 3.1-
3-18) 

3.1-3-13 โครงการ
บริการวิชาการเรื่อง 
โครงการ 1 คณะ 1 
ชุมชน เพื่อพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
3.1-3-14 โครงการ 1 
คณะ 1 ชุมชน การ
ถ่ายทอดความรู้การสร้าง 
Brand และบรรจุภัณฑ์
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
3.1-3-15 แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 
3.1-3-16 ตราสินค้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
3.1-3-17 นามบัตรกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 
3.1-9-18 บรรจุภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
 
 

  4 ชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย
ดำเนินการพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานโครงการ
บริการวิชาการในกลุ่มพ้ืนที่ เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยส่งผลให้ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายสามารถดำเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. อำเภอเมือง โดยมีชุมชนเป้าหมายคือ 
องค์การบริหารส่ วนตำบลบ้ านโคกและ
ประชาชนในตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการเรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อิ น ท รี ย์ จ า ก มู ล ไ ส้ เดื อ น  จ า ก ค ณ ะ
เท ค โน โลยี ก าร เกษ ตรและ เท ค โน โลยี
อุตสาหกรรม ตั้ งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 
2558-2561 ซึ่งภายหลังจากการเข้าร่วม
โครงการแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
โคกสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามลำดับ ดังนี้ 

1) ปี พ.ศ. 2558 – 2559 บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก นำผลผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนมาใช้ในผลผลิตของ 
อบ ต . อาทิ เช่ น  ทุ่ งท าน ตะวัน สถาน ที่
ท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนบ้านโคก สวนผัก
สวนครัวของ อบต. แปลงฟักข้าว เป็นต้น 
ส่งผลให้ผลผลิตเติบโตอย่างรวดเร็ว ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงลงได้ 

2) ปี พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านโคกสามารถสร้างธนาคารไส้เดือน
ขึ้นในบ้านโคก จำนวน 1 แห่ง โดยใช้ธนาคาร
นี้ เป็นแหล่งให้ประชาชนในชุมชนสามารถ
กู้ยืมพ่อพันธุ์แม่ พันธุ์ ไส้ เดือนจากเพ่ือนำ
กลับไปเลี้ยงสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก
มูลไส้เดือนไว้ใช้เองในครัวเรือนได้ แต่ต้องนำ
ต้นทุนไส้เดือนที่ยืมไปนั้นกลับมาคืนเมื่อได้มี
ผลผลิตที่เพียงพอแล้ว  

3) ปี พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านโคกสร้างแหล่งเรียนรู้การเลี้ยง
ไส้ เดื อน เพ่ือผลิตปุ๋ ย อินทรีย์และการทำ
การเกษตรตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 
จำนวน 1 แหล่ง เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่
สนใจ เข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้ได้ 

4) ปี พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านโคก ขยายธนาคารไส้เดือน จาก 1 
โรงเรือนเป็น 2 โรงเรือน จากที่เลี้ยงไส้เดือน 
จำนวน 50 กะละมัง ขยายจำนวนการเลี้ยง
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

ออกเป็น 80 กะละมัง เพ่ือให้เพียงพอต่อการ
ใช้งานและให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ปุ๋ย
ของ อบต. เอง เนื่องจาก อบต. กำลังขยาย
ฐานการปลูกพืชชนิดต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือ
ขยายให้ เป็นเพียงพอต่อการขยายให้ เป็น
แหล่งเรียนรู้ของตำบลและขยายผลเพ่ือให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สวนสุขภาพสำหรับการ
ออกกำลังกายและปั่นจักรยานในอนาคต 
(3.1-4-01 ถึง 3.1-4-06) 

2. อำเภอหล่มสัก โดยมีชุมชนเป้าหมาย
คือ โดยโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า และประชาชน
ในตำบลบุ่ งคล้ า อำเภอหล่มสัก จั งหวัด
เพชรบูรณ์   ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องใน
เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์   
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 จาก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่ง
ภายหลั งจากการเข้ าร่วม โครงการแล้ ว
โรงเรียนบ้านบุ่ งคล้า ครู และนักเรียนใน
โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตามลำดับ ดังนี้ 

1) ปี  2 558  ค รู  นั ก เรี ย น ที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการนำองค์ ความรู้ ม าถ่ ายทอด ให้
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน และนำองค์ความรู้
ที่ได้รับมาถ่ายทอดเป็นทักษะอาชีพในการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีและกลุ่มยุวเกษตรกรของ
โรงเรียน 

2) ปี  พ .ศ . 2559  - 2561  โรง เรี ย น
สามารถสร้างฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน
เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้ในศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน โดยภายหลัง
จากการเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไส้เดือน เพ่ือ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง โรงเรียนได้นำ
ความรู้มาสร้างฐานการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยง
ไส้เดือนในบ่อซีเมนต์และเลี้ยงไส้เดือนแบบ

3.1-4-01  โครงการการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
3.1-4-02  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
3.1-4-03  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ
ผลิตปุ๋ยอินทรยี์ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
3.1-4-04  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้ประโยชน์และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปุ๋ย
มูลไส้เดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
3.1-4-05  แบบตอบรับ
การนำไปใช้ประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
3.1-4-06  ภาพถ่าย
แสดงผลการนำองค์ความรู้
จากโครงการบริการ
วิชาการไปพัฒนาและมี
ความเข้มแข็ง 
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ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

คอนโดขึ้นในศูนย์ เศรษฐกิจพอเพี ยงของ
โรงเรียน เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนที่
นักเรียน ประชาชนในชุมชนและบุคคลจาก
หน่วยงานภายนอกเข้าไปศึกษาหาความรู้และ
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ายังได้รับคัดเลือกให้เป็น
ศูนย์ การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีผู้ที่สนใจเข้ามา
ศึกษาข้อมูลจากศูนย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  

3) ปี พ.ศ. 2559 – 2561  การขยายผลสู่
ชุมชน โดยนายดิสกร ปิ่นศรี นักเรียนโรงเรียน
บ้านบุ่งคล้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นำ
ไส้เดือนไปเลี้ยงที่บ้านเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก
มูลไส้เดือนไว้ใช้กับผลผลิตผักของครอบครัว 
ซึ่งผลที่ได้รับภายหลังจากการใช้ปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือนแทนการใช้ปุ๋ยเคมีแบบเก่าส่งผลการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อครอบครัว คือ 

- ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ได้ร้อยละ 100 
เนื่องจากโดยทั่วไปการปลูกผักขายจำเป็นต้อง
มีการใช้สารเคมีที่ค่อนข้างสูง เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และลดปัญหาแมลงในผัก ภายหลังจากที่ได้
นำมูลไส้เดือนมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีแล้วนั้น
สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้  

- สามารถเพ่ิ มรายได้ ในครัว เรือน ได้  
เนื่องจากครอบครัวสามารถลดต้นทุนการใช้
ปุ๋ยเคมีลงได้ ร้อยละ 100 ส่งผลให้ครอบครัว
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 1 เท่าตัวจากรายได้เดิม 

- สามารถยื ดอ ายุ ของผั ก ใน สวน ให้
ยาวนานมากขึ้น โดยผักที่ปลูกในสวนที่ใช้ปุ๋ย
จากมูลไส้เดือนจะมีอายุความสดได้นานกว่า
ผักที่ใช้ปุ๋ยเคมีจากท้องตลาด 

- ลดการเน่าเสียของผักส่งผลให้สามารถ
ขายได้ในปริมาณมากขึ้น รายได้ที่ได้รับก็เพ่ิม
มากขึ้น 

- ลดปัญหาราขาวและเชื้อราที่เกิดขึ้นใน
แปลงผักลงได้ 

4) ปี พ.ศ. 2559 - 2561 อาจารย์สถิต 
ฟักฟูม อาจารย์โรงเรียนบ้านบุ่ งคล้า นำ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

ไส้เดือนไปเลี้ยงเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูล
ไส้เดือนไว้ใช้ในสวนของตนเอง ซึ่งภายหลัง
จากการใช้ปุ๋ยไส้เดือนส่งผลให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องดังนี้ 

- ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยลงได้ร้อยละ 50 
จากต้นทุนค่าปุ๋ยเดิม 

- ผลผลิตทางการเกษตรในสวน อาทิ มะยง
ชิด มะนาว องุ่น เป็นต้น  มีผลผลิตที่ดีขึ้น 
สามารถเติบโตและติดดอกผลได้มากขึ้น 

- สามารถใช้สวนของตนเองเป็นแหล่ง
เรียนรู้การทำการเกษตรแบบอินทรีย์เพ่ือให้ครู 
นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาและเรียนรู้
ได ้

5) ปี  พ .ศ . 2561 การขยาย พ้ืนที่ การ
ให้บริการเพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ลงพ้ืนที่ให้บริการวิชาการ เรื่องการ
เลี้ ยงไส้ เดือน เพ่ือผลิตปุ๋ ย อินทรีย์จากมูล
ไส้เดือน ณ ศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยภายหลังจากที่เข้าร่วมอบรมประชาชนใน
ชุมชนตำบลบ้านโคกได้นำไส้เดือนเพ่ือไปเลี้ยง
สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้ใช้ ซึ่ง
สามารถขยายผลการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ จากมู ล ไส้ เดื อน ไว้ ใช้ เองได้ อีก  5 
หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 
12 อีกทั้ งเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองไว้
จำหน่ายดอก เกษตรกรปลูกกะหล่ำปลีไว้ขาย 
แจ้งว่าภายหลังจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูล
ไส้เดือนในเดือนแรกสามารถเห็นอัตราการ
เจริญเติบโตของผลผลิตที่โตเร็วขึ้นได้อย่าง
ชัดเจน 

6) ปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ซึ่ง
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้ านงานบริการ
วิชาการจากโครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
แห ล่ ง เรี ยน รู้ โค ร งก าร อัน เนื่ อ งม าจาก
พระราชดำริ  ที่ จั ดขึ้น เมื่ อวันที่  19 - 20 
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มีนาคม 2561 สามารถขยายผลและเกิดการ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยครูและ
นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าสามารถนำองค์
ความรู้ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ ดังนี้  

-  ได้นำองค์ความรู้เรื่องการใช้พลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาติโดยการใช้แผงโซลา
เซลล์ไปขยายผลและเกิดการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องโดยการผลิตโคมไฟสำหรับไปนา
เพ่ือใช้ในครัวเรือนและเป็นอุปกรณ์สำหรับ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อให้กับหน่วยงานต่างๆ 
และชุมชน อาทิเช่น องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาลเดี่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง
คล้า และเกษตรอำเภอหล่มสัก เป็นต้น  

-  ได้นำองค์ความรู้เรื่องการใช้พลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาติโดยการใช้แผงโซลา
เซลล์ไปขยายผลและเกิดการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ขยายผลโดยการสร้าง
หลอดไฟส่องทางเพ่ิมขึ้น  จำนวน  4 จุด 
เพ่ือให้แสงสว่างในโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า และมี
แนวโน้มที่จะสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้อย่าง
ต่อเนื่อง ในระยะยาว (3.1-4-07 ถึง 3.1-4-
11) 

3) อำเภอชนแดน โดยมีชุมชนเป้าหมาย
คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่ง
ตะแบก อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ง
ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่ง
ตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  
จำนวน 1 แหล่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดย
คณะครุศาสตร์ ภายหลังจากการดำเนิน
โครงการเสร็จสิ้ นแล้ วโรงเรียนค รู  และ
นักเรียนในโรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตามลำดับ ดังนี้ 

- ปี พ.ศ. 2559 สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ 
แปลงผักสวนครัว และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
สำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งสามารถ

3.1-4-07 โครงการการ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
3.1-4-08  โครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
3.1-4-09  โครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
3.1-4-10  แบบตอบรับ
การนำไปใช้ประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
3.1-4-11  ภาพถ่าย
แสดงผลการนำองค์
ความรู้จากโครงการ
บริการวิชาการไปพัฒนา
และมีความเข้มแข็ง 
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ประเมิน 
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เก็บผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่
เด็ กนั ก เรียน ได้  ซึ่ งครู  และนั ก เรี ยน ใน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่ง
ตะแบกได้ดำเนินการสานต่อแหล่งเรียนรู้
อาหารกลางวันนี้มาจนถึงปัจจุบัน และเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานจนถึง
ปัจจุบัน  สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
วัตถุดิบลงได้  

- ปี พ.ศ. 2560-2561 โรงเรียนสามารถใช้
แหล่งเรียนรู้อาหารกลางวันนี้ เป็นแหล่งปลูก
ผัก เลี้ยงไก่ และผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ 
สำหรับใช้เป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน โดย
การปลูกผักหมุนเวียนไปตามอายุของผัก     
ซึ่งคณะครุศาสตร์ยังนำเมล็ดพันธุ์ผักไปให้เป็น
ระยะๆ และไก่ที่ เลี้ยงยังสามารถผลิตไข่ให้
นักเรียนนำไปแปรรูปสำหรับประกอบอาหาร
กลางวันรับประทานได้ตลอดอีกด้วย(3.1-4-12 
ถึง 3.1-4-14) 

4) อำเภอเขาค้อ โดยมีชุมชนเป้าหมายคือ 
ชุมชนบ้านกองเนียม อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
เรื่อง โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน เพ่ือพัฒนา
สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วน
ร่ ว ม แ ล ะ โค ร งก าร  1  ค ณ ะ  1  ชุ ม ช น         
การถ่ายทอดความรู้การสร้าง Brand และ
บรรจุภัณ ฑ์ เพ่ื อ พัฒ นาศั กยภาพชุมชน        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งภายหลังจาก
การเข้าร่วมโครงการแล้วประชาชนในชุมชน
บ้ า น ก อ ง เนี ย ม ซึ่ ง เป็ น ชุ ม ช น ผู้ ป ลู ก          
แมคคาเดเมียจำนวนมาก และมีผลิตภัณฑ์ซึ่ง
เป็นสินค้าของชุมชนจำหน่ายอยู่แล้ว แต่
ปัญ ห าของชุ มชนบ้ านกองเนี ยมคื อ  มี
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อ งชุ ม ช น เอ งแ ต่ ข าย ต าม
ท้องตลาดทั่วไปแต่ยังขาดองค์ความรู้ทั้ ง
ท างด้ าน ก ารตล าด  ก ารท ำต ราสิ น ค้ า         
ซึ่งชุมชนต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วย
ในการพัฒนาทั้งทางด้านการพัฒนาตราสินค้า 

3.1-4-12  โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
การเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านโป่งตะแบก อำเภอ
ชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
3.1-4-13  แบบตอบรับ
การนำไปใช้ประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
3.1-4-14 ภาพถ่าย
แสดงผลการนำองค์
ความรู้จากโครงการ
บริการวิชาการไปพัฒนา
และมีความเข้มแข็ง 
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และบรรจุ ภัณ ฑ์ แมคคาเด เมี ยอบ แห้ ง        
การพัฒนาสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การ
พัฒนาองค์ความรู้การคำนวณต้นทุนการผลิต
สินค้า และจุดคุ้มทุน ซึ่งภายหลังจากการเข้า
ร่วมโครงการแล้วชุมชนสามารถดำเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามลำดับ ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียอบแห้งจากที่
ใส่ซองพลาสติกขายโดยไม่มีตราผลิตภัณฑ์ 
ภ าย ห ลั งจ าก ที่ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก ารแ ล้ ว
มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการสร้าง
ตราสินค้า (Brand) ชุมชนและมหาวิทยาลัย
ได้ร่วมกันออกแบบจนสามารถสร้างตราสินค้า
ภายใต้ชื่อ “บ้านกองเนียม” เพ่ือให้เป็นที่
จดจำได้ในท้องตลาด เนื่องจากบ้านกองเนียม
นอกจากมีแมคคาเดเมียแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อีก
หลายอย่าง อาทิเช่น กล้วยตาก น้ำผึ้งแท้ ชา
ใบหม่อน กาแฟคั่วบด เป็นต้น  

2) บรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์
แมคคาเดเมียที่มีทั้ งส่วนประกอบ ข้อมูล
โภชนาการ สรรพคุณ  และชื่ อที่ อยู่ ผู้ จั ด
จำหน่าย 

3) มีแผ่น พับประชาสัม พันธ์ที่ มี ทั้ งสี  
รูปภาพ และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า “บ้านกองเนียม” ที่มีทั้งใน
ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ 

4) น า ม บั ต ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ที่ มี
ร ายละ เอี ย ดผลิ ตภั ณ ฑ์ ของกลุ่ ม  ชื่ อ ผู้
ประสานงาน ตัวแทนกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 
และท่ีตั้งกลุ่ม 

5) เ ล ย์ เ อ า ท์ แ ผ่ น ป้ า ย พ า ส วู ด
ประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาสัมพันธ์สินค้า
และผลิตภัณฑ์ของชุมชน (3.1-4-15 ถึง 3.1-
4-20) 

3.1-4-15 โครงการ
บริการวิชาการเรื่อง 
โครงการ 1 คณะ 1 
ชุมชน เพื่อพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
3.1-4-16 โครงการ 1 
คณะ 1 ชุมชน การ
ถ่ายทอดความรู้การสร้าง 
Brand และบรรจุภัณฑ์
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
3.1-4-17 แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 
3.1-4-18 ตราสินค้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
3.1-4-19 นามบัตรกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 
3.1-4-20 บรรจุภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
 
 

  5 สถาบันสามารถ
ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย
ความร่วมมือกับ
ห น่ ว ย ง า น

     มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  โดย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ด้ าน ก ารบ ริ ก ารท างวิ ช าก ารแก่ สั งค ม          
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ภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนหรือ 
องคก์ารเป้าหมาย 

ในรูปแบบ  ต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนหรือ
อ งค์ ก า ร เป้ า ห ม าย ให้ เกิ ด ก า ร เรี ย น รู้
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ด้านงานวิจัย 
การบ ริก ารวิ ช าการ  แล ะด้ าน อ่ืน  ๆ  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน  ดังนี้ 
  เครือข่ายที่ 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ การวิจัย เพ่ือการเรียนรู้
และพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าและ
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า (3.1-5-01) 
ดำเนินงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2561  มีระยะเวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ 
คือ  

1. เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการ การวิจัย เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้เกิดการนำความรู้ทางวิชาการ 
การวิจัยไปใช้พัฒนาท้องถิ่น 

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสบการณ์
และการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ
วิชาการ การวิจัย เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา
ท้องถิ่น  

4. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ที่จะก่อให้ เกิดการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ดี ในอนาคตทางด้านการบริการ
วิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลที่ ได้จากการสร้างเครือข่ ายความ
ร่วมมือดังกล่าวเกิดผลการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย ดังนี้ 

โครงการที่ 1  โครงการส่งเสริมโรงเรียน
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ จัด
ขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียน

3.1-5-01  บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ การ
วิจัย เพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้าน
บุ่งคล้า และองค์การ
บริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
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บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผลการดำเนินงาน
โรงเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าลงได้
เนื่องจากการใช้แผงไฟโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งไว้
จากโครงการ 

โครงการที่  2 โครงการบริการวิชาการ
สัญจร จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ 
ศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่  8 ตำบลบุ่ง
คล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี
ผลการดำเนินงาน คือ คนในชุมชนนำไส้เดือน
ไปเลี้ยงเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้
ใช้เองในครัวเรือนเพ่ือลดต้นทุนค่าปุ๋ยในการ
ทำการเกษตร 

เครือข่ ายที่  2  บั นทึ กข้อตกลงความ
ร่วมมือ โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลั ย    
ราชภัฏสนองพระราชดำริ: ไอซีทีส่งเสริมการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ภายใต้โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม      
ร าชกุ ม ารี  ระห ว่ า ง  ส ำนั ก งาน พั ฒ น า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (3.1-5-02) 
ด ำ เนิ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ โ ด ย
มห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ เพ ช รบู รณ์  แ ล ะ
มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นผู้ดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่
วันที่  1  ธัน วาคม 2558 จนถึ งวันที่  30 
พฤศจิกายน 2561 เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
สานต่อแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งเน้น
พัฒนานักศึกษาครู และครูของโรงเรียนใน
ท้องถิ่นให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทียกระดับ
คุณภาพการศึกษาพร้อมก้าวสู่พลเมือใน
ศตวรรษท่ี 21  

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายนักการศึกษา เช่น 

3.1-5-02  บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สนองพระราชดำริ: ไอซีที
ส่งเสริการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ภายใต้
โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระหว่าง สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ     
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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อาจารย์-ครูที่จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ (STEM) ที่นักเรียนได้ค้นหา
คำตอบและสร้างความรู้จากการปฏิบัติจริง 
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม 
แก้ปัญหา หาข้อมูล วิเคราะห์ข้อค้นพบ และ
นำข้อค้นพบนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

ผลที่ ได้จากการสร้างเครือข่ ายความ
ร่วมมือดังกล่าวเกิดผลการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย เกิดโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามแนวพระราชดำริ โดยการมี
ส่วนร่วมโครงการจาก 4 คณะ ซึ่งมีกิจกรรม
ดั ง นี้  ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ
เท ค โน โลยี ก าร เกษ ตรและ เท ค โน โลยี
อุ ต ส าห ก รรม  ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีและ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
เครือข่ายที่  3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กับ 
ส ม าค ม ผู้ ต ร ว จ ส อ บ อ าค า ร  (3.1-5-03 ) 
ดำเนินงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือโดย
ส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  เมื่ อ วั น ที่  2 6 
กุมภาพันธ์ 2561  มีระยะเวลา 5 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ  

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ 
ด้านความปลอดภัย และการวิจัย  

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานคุณภาพ
การศึกษาผลที่ได้จากการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือดังกล่าวเกิดผลการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย เกิด โครงการอบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ เท ค นิ ค ก่ อ ส ร้ า งอ าค ารแ ละการ
ตรวจสอบอาคาร  ด ำเนิ น งาน โดยคณ ะ
เท ค โน โล ยี ก าร เก ษ ต รแ ล ะ เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 
2561 โดยมีผลการดำเนินงานคือ ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถเรียนรู้เทคนิคการก่อสร้าง
อาคารและการตรวจสอบอาคารที่สามารถ

3.1-5-03  บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์กับ สมาคม
ผู้ตรวจสอบอาคาร 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

น ำ ไป ใช้ ง า น แ ล ะ ใช้ ป ร ะ โย ช น์ ได้ จ ริ ง            
ในหน่วยงานต้นสังกัด 

  6 ทุ ก ค ณ ะ มี ส่ ว น
ร่ ว ม ใ น ก า ร
ดำเนิ นการตาม
แผนบริการทาง
วิชาการแก่สังคม
ของสถาบันตาม
ข้ อ  2 โ ด ย มี
จำนวนอาจารย์
เข้ าร่ ว ม ไม่ น้ อ ย
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 
 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะ 5 
คณะส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้โครงการเรื่อง 
“โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่
สังคมเพ่ือการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชน 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2” เริ่มต้นการดำเนินงาน
ด้วยการเชิญรองคณบดีงานบริการวิชาการ
และผู้ดูแลงานบริการวิชาการของคณะ 5 
คณะเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนงานการ
ดำเนินงานร่วมกัน โดยกระบวนการ ดังนี้ 

1. การกำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย
ในการดำเนินงานตามพ้ืนที่ เป้ าหมายใน
แผนงานบริการวิชาการแก่สั งคม ได้แก่  
โครงการร่วมทั้ง 5 คณะ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำ เภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์  และโครงการร่วมทั้ง 5 
คณะ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 
ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

2. การลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
สำรวจความต้องการของชุมชน 

3. การกำหนดกิจกรรมของทุกคณะให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 

4. การจั ดสรรงบประมาณ ในแต่ ล ะ
กิจกรรม 

5. การออกแบบการประเมินผลและการ
สรุปผล 

6. สรุปผลการดำเนิ นงานและจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ซ่ึงการดำเนินงานโครงการดังกล่าวทุก
คณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผน
บริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม
ข้อ 2 โดยมีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อย

3.1-6-01 รายงาน
โครงการส่งเสริมงาน
บริการวิชาการแก่สังคม
เพ่ือการมีส่วนร่วมสู่การ
พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 
3.1-6-02 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1141/2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมงานบริการ
วิชาการแก่สังคมเพ่ือการ
มีส่วนร่วมสู่การพัฒนา
ชุมชน ครั้งที่ 1   
3.1-6-03 รายงาน
โครงการส่งเสริมงาน
บริการวิชาการแก่สังคม
เพ่ือการมีส่วนร่วมสู่การ
พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 
3.1-6-04 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1142/2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมงานบริการ
วิชาการแก่สังคมเพ่ือการ
มีส่วนร่วมสู่การพัฒนา
ชุมชน ครั้งที่ 2  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

กว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้ งหมดของ
สถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
และสามารถแยกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่
สังคมเพ่ือการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชน 
ครั้งที่ 1  

 

คณะ จำนวน
อาจารย์
ของคณะ 

จำนวน
อาจารย์เข้า

ร่วม 

ร้อยละ 

วิทยาการ
จัดการ 

58 11 18.97 

ครุศาสตร์ 44 7 15.91 
เทคโนโลยีการ 
เกษตรและ
เทคโนโลยีอุด
สาหกรรม 

59 59 100 

มนุษย ศาสตร์
และสังคม 
ศาสตร์ 

79 31 39.24 

วิทยาศาสตร์
และเทค 
โนโลย ี

61 28 45.90 

รวม 301 136 45.18 
 

โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่
สังคมเพ่ือการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชน 
ครั้งที่ 2 

 

คณะ จำนวน
อาจารย์
ของคณะ 

จำนวน
อาจารย์
เข้าร่วม 

ร้อยละ 

วิทยาการ
จัดการ 

58 11 18.97 

ครุศาสตร์ 44 7 15.91 
เทคโนโลยีการ 
เกษตรและ
เทคโนโลยีอุด
สาหกรรม 

59 59 100 

มนุษยศาสตร์
และสังคม 
ศาสตร์ 

79 31 39.24 

วิทยาศาสตร์
และเทค 
โนโลย ี

61 30 49.18 

รวม 301 138 45.85 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

 สรุปอาจารย์เข้าร่วมโครงการในรูปแบบ
ของคณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากร และผู้
ร่วมโครงการ คือ 
        โครงการที่ 1 มีอาจารย์ที่เข้าร่วม 
จำนวน 136 คน จากอาจารย์ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย จำนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.18 
        โครงการที่ 2 มีอาจารย์ที่เข้าร่วม 
จำนวน 138 คน  จากอาจารย์ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย จำนวน 301 คนคิดเป็นร้อยละ 
45.85 (3.1-6-01 ถึง 3.1-6-04)                       

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
3.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
3.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2   ข้อ 
มีการดำเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

6 -7 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

  1 กําหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสำนัก
ศิ ลปะและวัฒ นธรรม  ได้ รับ มอบหมายให้
รับผิ ดชอบพันธกิจหลักด้ านการทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือกำหนดผู้รับผิดชอบการ
ดำเนินงานในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(4.1-1-01 ถึง 4.1-1-03) 
 

4.1-1-01 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 1123/2560 
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร
ประจำงานสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
4.1-1-02 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 1124/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจำ สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-1-03 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 1052/2561 
เรื่อง แต่งตั้งรอง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

  2 จัดทําแผนด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
และกําหนด 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์  พ.ศ.2560-2564 โดยกำหนด ให้
ยุทธศาสตร์ที่  6 สืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟู และ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้ง
จัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้
สามารถ
ดําเนินการได้ตาม
แผน  
 

รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อไป  
(4.1-2-01) 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนด้าน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้
วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน โดยรวม
ทั้งจัด สรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการ
ได้ตามแผน  ดังนี้ (4.1-2-02) 
 1.  จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒ น ธ ร รม  ส ำนั ก ศิ ล ป ะแ ล ะ วั ฒ น ธ ร รม            
ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 
2561) โด ย มี ก า ร ก ำ ห น ด ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ไว้                 
3 ยุทธศาสตร์ (4.1-2-03) คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ข้ อ มู ล ส า ร ส น เท ศ ท า ง ด้ า น ป ร ะ เพ ณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในภูมิ ภาค
อาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 อนุรักษ์  สืบสาน และ
ให้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ท า ง ด้ า น ป ร ะ เพ ณี   
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ที่ได้ตรวจ
ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2559 และได้เสนอให้
ปรับยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่
ใน ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ท า งด้ า น ป ร ะ เพ ณี  
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่ นและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนและสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมได้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 2.  กำหนดตั วบ่ งชี้ วัดความสำเร็จ  ตาม
วัตถุประสงค์ของแผน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้จัดทำโครงการให้สอดคล้อง กับแผนกลยุทธ์การ

4.1-2-01  แผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.
2560-2564 
4.1-2-02  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28 
ตุลาคม 2560 เรื่อง ร่าง
แผนยุทธศาสตร์สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม  
พ.ศ.2560–2564 (ฉบับ
ปรับปรุง 2561) 
4.1-2-03  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนัก ครั้งที ่
6/2560 วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 
แผนยุทธศาสตร์สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม  
พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรัง
ปรุง 2561) 
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ประเมิน 
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ดำเนินงานของสำนัก และกำหนดวัตถุประสงค์ ตัว
บ่งชี้วัดความสำเร็จของแผนในปีงบประมาณ 
2560 และกำหนด ค่าเป้าหมายความสำเร็จตาม
แผนไว้ที่ร้อยละ 85 และในปีงบประมาณ 2560 
(ส.ค.60-ก.ย.60) ที่อยู่ในช่วงรอบปีการศึกษา 
จำนวน 2 โครงการ ดังปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  2.1  โครงการ 12 สิงหามหาราชินี : วันแม่
แห่งชาติและสืบสานโครงการพระราชดำริสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
  2.2  โครงการความร่วมมือกับชุมชนในการ
จั ด กิ จ ก รรม และบ ริ ก ารวิ ช าการท างด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  “พระ
เมตตาทรงเผื่อแผ่ พระมิ่งแม่แห่งชาติ” ประจำปี 
2560 
 ซึ่งผลความสำเร็จในปีงบประมาณ 2560 
บรรลุเป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน 
 และในปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60–ก.ค.
6 1 ) ได้ ก ำห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ตั ว บ่ ง ชี้ วั ด
ความสำเร็จตามของแผน  และกำหนดค่ า
เป้าหมายความสำเร็จตามแผนไว้ที่ร้อยละ 85 
ของโครงการ (4.1-2-04) ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือพัฒนา แหล่งเรียนรู้
แ ล ะข้ อ มู ล ส า รส น เท ศ ท างด้ าน ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กำหนดไว้ 
10 โครงการ และ 22 ตัวบ่งชี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
และเผยแพร่การจัดกิจกรรมทางด้านประเพณี  
ศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน กำหนดไว้  12 
โครงการ และ 24 ตัวบ่งชี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน
และ ให้ บ ริ ก ารวิ ช าก ารท างด้ าน ป ระ เพณี  
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
กำหนดไว้ 2 โครงการ และ 4 ตัวบ่งชี้ 
 โดยผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
แผนสามารถสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

4.1-2-04  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 30 
กันยายน 2560 เรื่อง 
กำหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
ปีงบประมาณ 2561 
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 1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนไว้ 4 ข้อ 
 2. มีการกำหนดโครงการไว้ 24 โครงการ 
 3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้ไว้ 50 ตัวบ่งชี้ 
 4. มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ คือ 
ร้อยละ 85 ของตั วบ่ งชี้ วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนหรือตัวชี้วัดความสำเร็จของ
แต่ละโครงการ 
 3. การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้สามารถ
ดำเนินการได้ตามแผนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
จึ งจั ดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ป ระจำปี
งบประมาณ 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้รับจัดสรรจาก
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  จ ำ น ว น  679,000 บ า ท              
24 โครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ 1-3) โดยแบ่งงาน
ออก เป็น 3 ด้าน คือ 
  1) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ข้อมูล
สารสนเทศทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญัญาท้องถิ่น จำนวน 47 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 
320,000 บาท จำนวน 10 โครงการ (ยุทธศาสตร์
ที่ 1) 
  2) ด้านส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่การ
จัดกิจกรรมทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งของไทย กลุ่มประเทศ
อาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ จำนวน 43 เปอร์เซ็นต์ 
เป็น เงิน  294,000 บาท จำนวน 12 โครงการ 
(ยุทธศาสตร์ที่ 2) 
  3) ด้านอนุรักษ์ สืบสานและให้ บริการ
วิชาการทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และสิ่ งแวดล้อม จำนวน 10 
เปอร์เซ็นต์  เป็น เงิน  65,000 บาท จำนวน 2 
โครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ 3) 
 เมื่อมีการจัดทำร่างแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒ น ธรรมที่ มี ก ารก ำห น ดตั วบ่ งชี้ วั ด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และแผน   
กลยุทธ์ทางการเงิน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 
(ต.ค.60–ก.ค.61) และนำเสนอให้คณะกรรมการ

4.1-2-05  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 4/2560  
วันที่ 28 ตุลาคม 2560 
เรื่อง  การจัดสรร
งบประมาณปี 2561 
4.1-2-06  แผนด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับ
ปรังปรุง 2561) 
4.1-2-07  แผนกลยุทธ์
ทางการเงินปีงบประมาณ 
2560-2564 
4.1-2-08  แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ 2561 
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ประจำสำนักพิจารณาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อไป (4.1-2-06 ถึง 4.1-2-08) 

  3 กํากับติดตามให้มี
ก า รดํ า เนิ น งาน
ตามแผนด้านทํานุ
บํ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม  

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเพ่ือทำหน้าที่กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (4.1-3-01) โดยมีการจัดทำแผนกำกับ
ติดตามตามกรอบระยะเวลาในแผน (4.1-3-02) 
(4.1-3-03) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำกับติดตาม 
 2. ดำเนินการกำกับติดตาม 
 3. ผลของการกำกับติดตาม 
 4. นำผลการกำกั บ ติ ดตาม ไป พั ฒ นา/
ปรับปรุงแผน 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีกระบวนการ
ดำเนินงานเพ่ือกำกับติดตามในเชิงประจักษ์ ทั้ง
สองด้าน คือ ด้านการบริการวิชาการ และด้าน
การจัดกิจกรรมตัวอย่างดังนี้ 
 
 ด้านการบริการวิชาการ 
 แหล่งเรียนรู้ภายใน 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการจัดทำ
แผนการลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม
เกี่ยวกับเรื่อง ชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในงานกิจกรรมประเพณีของชุมชน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาใช้ในเชิงสารสนเทศ 
โดยการวิ เคราะห์  สังเคราะห์และเรียบเรียง
ออกมาเป็นองค์ความรู้  
 เพ่ือให้องค์ความรู้จากการสังเคราะห์เป็น
ข้อมูลสารสนเทศพร้อมเผยแพร่สู่ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ สำนักฯ จึงได้มีคณะกรรมผู้ทรง
วุฒิเฉพาะทางในการตรวจสอบข้อมูลจากภาค
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ปรึกษา  
 อีกทั้งสำนักฯ ยังได้จัดทำแผนต่อยอดองค์
ความรู้ด้านการเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการ
ถาวรในอาคารหอวัฒนธรรม โดยมีกระบวนการ
ท ำ ง า น ใน เชิ ง รุ ก  คื อ  มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม

4.1-3-01 คำสั่งสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 
10/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผน 
ดำเนินการตามแผน และ
กำกับติดตามประเมินผล
ความสำเร็จของแผนสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1-3-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที ่6/2560 วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 
การจัดทำแผนกำกับ
ติดตาม  ปีงบประมาณ 
2561 
4.1-3-03  แผนกำกับ
ติดตามการดําเนินงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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คณ ะกรรมการด้ าน ท ำนุ บ ำรุ งศิ ล ป ะแล ะ
วัฒนธรรมเพ่ือจัดนักศึกษาแต่ละสาขาเข้าชม
นิทรรศการในหอวัฒนธรรมทุกวันพุธ(ช่วงบ่าย) 
เพ่ื อ เรียนรู้ วิ ถี ชี วิ ตแ ละภู มิ ปัญ ญ าท้ างด้ าน
วัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์  และเพ่ือให้
นักศึกษา ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์
ความรู้ที่สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเทคโนโลยีอย่าง
หลากหลายมิติ สำนักฯ จึงได้พัฒนาระบบสืบค้น
ทางอินเตอร์ หรือ ห้องสมุดออนไลน์ และหนังสือ
อิเล็คทรอนิกส์ E-book โดยการประชาสัมพันธ์ไป
ยังเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานความร่วมมือ
ทางด้านวัฒนธรรม  
 ผลตอบรับ คือ ผู้เข้าชมนิทรรศการนำองค์
ความรู้ที่ได้จากหอวัฒนธรรมไปบอกเล่าบอกต่อ 
จนเกิดกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ไม่ใช่นักศึกษาที่อยู่
ตามแผนเข้าชม เข้ามาขอเยี่ยมชมเรื่อยๆ ร่วมถึง
มีผู้เข้ามาสืบค้นระบบห้องสมุดออนไลน์ และเข้า
มาสืบค้นโดยตรงเดือนละไม่ต่ำกว่า 30 คน     
(4.1-3-04) 
 
 แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับภาค
มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดำเนินการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชาติพันธุ์
วรรณาและกระบวนการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ในโลกสมัยใหม่ ลีซอและเย้า บ้านเพชรดำ 
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือรวบรวมวิถี
ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุลีซอและเย้า ทั้ งในแง่
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการความเป็นมาเพ่ือทำ
ให้ เกิดความเข้าใจในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาย่อย
ประเด็นสำคัญมาถ่ายทอดในรูปแบบนิทรรศการ 
แผ่นพับและหนังสือ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ท้องถิ่นในฐานะหลักสูตรท้องถิ่นศึกษาจนสามารถ
นำไปสู่การเพ่ิมมูลค่าทางสังคม รวมถึงการต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทาง
ชาติพันธ์ใช้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง ซึ่งกระบวนการ
ดำเนินงานดังกล่าว สำนักฯ ได้ดำเนินประชาคม

4.1-3-04  ภาพการ
บริการวิชาการและ
เผยแพร่แหล่งเรียนรู้
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ร่วมกับกลุ่มผู้นำและชาวบ้านเพชรดำ (เย้าและ
ลีซอ) จนเกิดเป็นกระบวนการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ของ
ชุมชน ซึ่งคนในชุมชนต่างให้ความตระหนักใน
คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน คือเครื่อง
ดนตรีชาติพันธุ์ลีซอ และผ้าปักของชาวเย้าอัน
เปรียบเสมือนมรดกภูมิ ปัญญาบรรพบุรุษที่
สามารถจับต้องได้และเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถี
ชีวิตของชาวลีซอและชาวเย้ามาจนถึงปัจจุบัน แต่
กำลังถูกลดความสำคัญลง  
สำนักฯ มีการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ตั้งแต่
ขั้นตอนการประชุมวางแผนการดำเนินงาน การ
เลือกสถานที่จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ และการจัดเก็บ
องค์ความรู้ จนกระทั่ง เกิดเป็นกิจกรรมการเปิด
ศูนย์การเรียนรู้ลี ซอและเย้ าขึ้น ในวันที่  24 
กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชน 
และชาวบ้านเพชรดำ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่
ผ่านมาแวะเข้าร่วมชมกิจกรรมของชุมชน  
(4.1-3-05) 
 
ด้านการจัดกิจกรรม  
 -  ก่อนดำเนินโครงการ 
  ส ำ นั ก ฯ  มี ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดำเนินโครงการซึ่งประกอบไปด้วย 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายกและคณะ
กรรมาสโมสรนักศึกษา  ทุกคณะ และกองพัฒนา
นั กศึ กษา ร่ วมประชุมวางแผนกิ จกรรมใน
โครงการเพ่ือเสนอแนวทางในการดำเนินงาน โดย
ยึดข้อเสนอแนะและปัญหา อุปสรรค ในรอบปีที่
ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงแผนดำเนินงานในปีปัจจุบัน 
เช่น โครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว ตอน 
“ศึกชักว่าว” เป็นโครงการในปีงบประมาณ 2560 
ซึ่งจัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวกิจกรรมมีเพียงการวิ่งว่าว 
การสาธิตทำว่าวไทย และการแข่งขันวิ่งว่าว ซึ่ ง
คณะกรรมการเห็นว่ากิจกรรมในโครงการควร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความสนุกสนาน น่าสนใจ 
และสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
จึงได้เสนอให้ปีงบประมาณ 2561 ยังคงโครงการ   
วิ่ งว่าวไว้คงเดิม  แต่ เสนอให้ เปลี่ ยนชื่ อ เป็ น

4.1-3-05  ภาพการ
บริการวิชาการและ
เผยแพร่แหล่งเรียนรู้สู่
ชุมชนบ้านเพชรดำ 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

โครงการวิ่งว่าว เผาข้าวหลาม เนื่องจากในฤดู
หนาวตามวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์นิยมเผาข้าว
หลามรับประทานเพ่ือเพ่ิมความอบอุ่นให้แก่
ร่างกาย ทั้งยังใช้พ้ืนที่กิจกรรมเป็นการเผยแพร่วิถี
ภู มิ ปัญ ญ าชาวบ้ านที่ ก ำลั ง เลื อนลางให้ กั บ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งยังเสนอกิจกรรมอ่ืนๆ ให้
น่าสนใจ คือ กิจกรรมประกวดกองเชียร์ว่าวจาก
ตั วแทนนั กศึกษาแต่ละคณ ะ กิจกรรมการ
ประกวดว่าวสร้างสรรค์ กิจกรรมดนตรีพ้ืนบ้าน
เพชรบูรณ์เพ่ือสร้างบรรยากาศและความบันเทิง  
 -  การดำเนินโครงการ 
  คณะกรรมการแต่ละคณะส่งตัวแทนเข้า
ร่วมกิจกรรม โดยมีประธานสโมสรแต่ละคณะเป็น
ผู้กำกับให้นักศึกษาที่ ตนรับผิดชอบเข้าร่วม
กิจกรรมทุกกิจกรรม ผลตอบรับคือ นักศึกษามี
ความสนใจต่อกิจกรรม และมีการพูดคุยซักถาม
เรื่องประโยชน์ของว่าวไทยไม่ได้มีเพียงให้แค่ความ
สนุกสนานเท่านั้น แต่ในอดีตว่าวยังถูกใช้ในทาง
สงครามเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเพทราชา มีการ
ใช้หม้อดินบรรจุดินดำผูกสายป่านว่าวจุฬานำไป
โยนระเบิดในพ้ืนที่เป้าหมาย  
  กิจกรรมที่ผู้ เข้าร่วมโครงการให้ความ
สนใจและเกิดความสนุกสนานคือ กิจกรรม
ประกวดกองเชียร์ว่าวจากตัวแทนนักศึกษาทุก
คณะ ทำให้นักศึกษาเกิดกระบวนการฝึกทักษะ
ชีวิตที่ตอบสนองเรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ตั้งแต่กระบวนการประสานงานของประธาน
สโมสรที่มีต่อสมาชิกในทีม กระบวนการทำงาน
เป็นทีมที่สะท้อนการฝึกทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เกิด
ทั้ งปั ญ ห า ใน ด้ าน ก ารฝึ ก ซ้ อม  ปั ญ ห าการ
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ตลอดจนการแก้ปัญหา
ที่ เกิ ดขึ้ นน ำมาสู่ ก ารน ำเสนอผลงานอย่ าง
สร้างสรรค์ สามารถทำให้ผู้ชมชื่นชอบและเกิด
ความรู้สึกสนุกสนานร่วมไปกับกิจกรรม 
 -  หลังการดำเนินโครงการ 
  เมื่อกิจกรรมทุกอย่างจบลงตัวแทนคณะที่
ร่วมเป็นกรรมการทางด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมได้มีการวางแผนเก็บงานทุกครั้ง เพ่ือให้
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ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

งานกระชับและทันเวลา  
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะเป็นผู้สรุป
และประเมินผลการดำเนิน โครงการ ส่ งให้
คณะกรรมการทุกคณะเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในเชิง
การบูรณาการกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
(4.1-3-06) 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการ
ตรวจสอบการกำกับติดตาม และมีการแจ้งผลการ
ติดตาม ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรม (4.1-3-07) ดังนี้ 
 1. เรื่ องการกำกับติ ดตามผลการดำเนิ น
โครงการ จำนวน 24 โครงการ ผลการติดตาม พบว่า 
มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้ ง 24 
โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
 2. เรื่องการกำกับติดตามระยะเวลา  ในการจัด
โครงการตามแผน พบว่าการดำเนินโครงการทั้ง 24 
โครงการ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน 
 3. กำกับติดตามเรื่องงบประมาณเป็นไตรมาส 
พบว่า การดำเนินโครงการทั้ง 24 โครงการ ใช้
งบประมาณเป็นไปตามแผน ที่ กำหนดและได้
รายงานผลให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 
 4. กำกับติดตามเรื่องตัวชี้วัดผลสำเร็จของ
โครงการ พบว่า การดำเนินโครงการทั้ง 24 โครงการ 
ผลความสำเร็จของตัวชี้วัดของโครงการบรรลุผล
สำเร็จทุกโครงการ 
 จากผลการกำกับติดตามในปีงบประมาณ 
2561 พบว่า 
 1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนกำหนด
โครงการไว้ 24 โครงการ   มีการดำเนินโครงการถึง
เดือนกรกฎาคม 2561 ดำเนินโครงการไป 22 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของโครงการที่
ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามแผน 
 2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ
ตามระยะเวลา มีการดำเนินงาน 22 โครงการ ซึ่ง
เป็นการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม
แผน 

4.1-3-06  ภาพกิจกรรม
โครงการสามัคคีเกลียว
กลมด้วยลมว่าว ตอน วิ่ง
ว่าวเผาข้าวหลาม 
4.1-3-07 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้ง
ที่ 2/2561 วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ผล
การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนด้าน
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ตุลาคม 2560-
กรกฎาคม 2561) 
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 3. ผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณตาม
ไตรมาส สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการ
ใช้งบประมาณ  ตามแผนที่กำหนดและรายงานให้
มหาวิทยาลัย ทราบเป็นไตรมาส โดยใช้ไป จำนวน 
679,000 บาท (ไตรมาส 1-4) คิดเป็นร้อยละ 89.69 
ของงบประมาณปี 2561 เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 4. ผลการกำกับติดตามตามตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ของโครงการ ปี งบประมาณ 2561 มี จำนวน
โครงการที่ดำเนินการ 24 โครงการ มีตัวชี้วัด 50 
ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการถึงเดือนกรกฎาคม 
2561 มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการ 22 โครงการ 
มีตัวชี้วัด 46 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของ
ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 บรรลุผลสำเร็จตาม
แผน (4.1-3-08) 

4.1-3-08 โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 
2561 
 

  4 ประเมิน
ความสําเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัด
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561) (4.1-4-01) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของ
แผนไว้ 3 ข้อ และกำหนด ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ของแผนเพ่ือใช้ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ตาม
วัตถุประสงค์ (4.1-4-02 ถึง 4.1-4-04) ของแผน 
ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และข้อมูลสารสนเทศทางด้านประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวน 
10 โครงการ 22 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 

1.  โครงการจัดแสดงนิทรรศการวัฏสงสาร
พ้ืนบ้านเพชรบูรณ์ เรื่อง “การเกิด” 

2.  โครงการจัดแสดงนิทรรศการ เครื่อง     
ตุ๊บเก่ง 

3. โครงการนิทรรศการสายราชสกุลกษัตริย์
แห่งสยามประเทศ 

4.  โครงการนิทรรศการเถียงนาน้อย 
5.  โครงการพืชผักสมุนไพร 
6.  โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทาง ด้าน

4.1-4-01 แผนยุทธศาสตร์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
พ.ศ.2560-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561) 
4.1-4-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28 
ตุลาคม 2560 เรื่อง 
ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม พ.ศ.2560-
2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561) 
4.1-4-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560  
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ที่วัด
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “พระพุทธรูปโบราณใน
เขตเมืองหล่มสัก” 

7.  โ ค ร ง ก า ร จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8.  โค รงการจั ดท ำหนั งสื อสมบั ติ เมื อ ง
เพชรบูรณ์ เล่ม 2 

9. โครงการจัดทำรายงานประจำปี : เพชบุระ 
“วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองเพชรบูรณ์” 

10.โครงการพัฒนาสื่อทางวัฒนธรรมด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  วัตถุประสงค์ข้อที่2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
เผยแพร่การจัดกิจกรรมทางด้ านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่นและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน   มีจำนวน  12 
โครงการ 24 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจำปี 2560 

2. โครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว 
ตอน วิ่งว่าวเผาข้าวหลาม 

3. โค ร งก า รล าน วั ฒ น ธ ร รม ค รั้ ง ที่  9 
“สงครามสนุกหมากรุกคน” 

4. โครงการวันสุนทรภู่ : ครูกวีศรีสยาม 
5. โครงการสืบสานประเพณี เข้าพรรษา 

ประจำปี 2561 
6. โครงการไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ

และช่างผีมือ ประจำปี 2561 
7. โครงการ 12 สิงหามหาราชินี : วันแม่

แห่งชาติและสืบสานโครงการพระราชดำริสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

8. โครงการจัดการแสดงมหรสพสมโภชงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “การ
แสดงโขน ตอน นารายณ์ปราบนนทุก” 

9. โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน “พิธี
ทำบุญสืบชะตาแม่น้ำป่าสัก บ้านหินโง่น” 

10. โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน “รำ
โทนเมืองบึงสามพัน” 

11. โค รงก ารมะขาม ห วาน น ค รบ าล

ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
ปีงบประมาณ 2561 
4.1-4-04 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที ่1/2561 วันที่ 21 
กรกฎาคม 2561 เรื่อง 
ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม พ.ศ.2560-
2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561) (ตลุาคม 2560-
กรกฎาคม 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

149 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เพชรบู รณ์  ประจำปี  2561 ภายใต้ ชื่ อ งาน 
“วัฒนธรรมเพชรบูรณ์ ค้ำคูณ : สัมผัสได้” 

12. โครงการศิ ลปวัฒ นธรรมสู่ ชุ มชน 
“การละเล่นพ้ืนบ้านรำโทน” 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ื ออนุ รักษ์  สืบสาน
และให้ บ ริ ก ารวิ ช าการท างด้ าน ป ระ เพณี  
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
มีจำนวน 2 โครงการ 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดดอกไม้ข้ันพื้นฐาน 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ผูกผ้าประดับในงานพิธี 
 

 ปี งบประมาณ  2561 ส ำนั กศิ ลปะและ
วัฒ น ธรรม ได้ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการ  เพ่ื อ
ดำเนินการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ ที่วัด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน
ความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน โดยโครงการตามแผนมี 24 
โค รงการ  ตั วบ่ งชี้    ที่ วั ด ความสํ า เร็ จต าม
วัตถุประสงค์ของแผนมี 50 ตัวบ่งชี้ พบว่า การ
ดำเนินโครงการถึงเดือนกรกฎาคม 2561 มี
จ ำน วน โครงการที่ ด ำ เนิ น การ เสร็ จสิ้ น  22 
โครงการ มีตัวบ่งชี้  46 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 
92.00 ข อ งตั ว บ่ งชี้ ที่ วั ด ค ว า ม สํ า เร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผน  ดังนั้นถือว่าบรรลุผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน (4.1-4-05) 

 
 
 
 
 
 
 
4.1-4-05 สรุปผลประเมิน
ความ สําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่
วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตรส์ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม พ.ศ.2560-
2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561) (ตุลาคม 2560-
กรกฎาคม 2561) 
 
 

  5 นำผลการประเมนิ
ไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการนำผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. ป ระชุ ม ค ณ ะก รรม การจั ดท ำแผ น 
ดำเนินการตามแผนและกำกับติดตามประเมินผล
ความสำเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2560 (4.1-
5-01) 
 คณะกรรมได้ประชุมและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

4.1-5-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมกาประจำ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งที ่1/2560 วันที่ 25 
สิงหาคม 2560 เรื่อง 
ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ปีงบประมาณ 2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

วัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2560 บรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

2. และในที่ ป ระชุม ได้ พิ จารณ าร่าง
แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 และได้
เสนอแนะให้มีการปรับแผนการดำเนินโครงการ
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 โครงการวันพ่ อ
แห่ งช าติ  ป รั บ เป็ น โค รงก าร วั น เฉลิ มพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บ ดิ น ท ร เท พ ยวรางกู ร  เ พ่ื อ เป็ น ก าร
เทิดพระเกียรติและรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ชาวไทย ตลอดจนแสดงออก
ถึงความจงรัก ภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพ่ือให้
จำนวนโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนด
ไว้ตามแผน (4.1-5-02 ถึง 4.1-5-03) 
       นอกจากนี้  สำนักฯ ยังได้มีการปรับปรุง
แผนการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดให้ ใน
ปีงบประมาณ 2562 มีการกำหนดหรือสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่
ยอมรับระดับชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
ศิลปินแห่งชาติ คุณแม่รัจนา พวงประยงค์ ศิลปิน
แห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง มาเป็นผู้กำหนด
หรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
เพชรบูรณ์ (4.1-5-04) 

4.1-5-02 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 1096/2561 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดงาน
โครงการ “ราชภัฏน้อมพลี 
เทิดพระบารมีทั่วหล้า” 
4.1-5-03 ภาพกิจกรรม
ถวายพระพร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
4.1-5-04  แผน
ยุทธศาสตร์สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

  6 เผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการ
ด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนิ นงาน
เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ดังนี้  

1. แต่งตั้ งคณะกรรมการดำเนินงานที่มี
บุคลากรจากทั้ง 5 คณะเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ดำเนินงานของสำนักฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่มีรองคณะบดี
และนายกสโมสรจากทุกคณะเข้ามาเป็นตัวแทน
คณะ (4.1-6-01 ถึง 4.1-6-02) ซึ่งมีหน้าที่ร่วมกัน
ปฏิบัติงาน และร่วมกันเผยแพร่กิจกรรมหรือ
บริการทางด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง (4.1-6-03) โดยมีการ
ประชุมวางแผนปรึกษาหารือถึงกระบวนการ

4.1-6-01 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 1123/2560 
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร
ประจำงานสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
4.1-6-02 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนิน
โครงการกิจกรรมนักศึกษา 
4.1-6-03 ภาพการ
เผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
(4.1-6-04) 
  1.1 โครงการหรือกิจกรรมทางด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในส่วนงานกิจกรรม
นักศึกษาและงานกิจกรรมชุมชน เช่น 
         โครงการสงครามสนุก หมากรุกคน เป็น
การแสดงที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก โอกาสแสดงมี
น้อย สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นการรวม
ศิลปะระบำ รำ เต้น และกระบี่กระบอง เหมาะ
แก่การเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาและประชาชนได้
เรียนรู้วัฒนธรรมการแสดงหมากรุกคนของไทย ที่
ได้ปรับให้ เข้ากับวัฒนธรรมของคนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยการใช้เครื่องดนตรีทั้งของชาวไทย
ภาคกลาง (วงปี่พาทย์ไม้นวม) และวงดนตรี
พ้ืนบ้าน (วงพิณแคน) เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนาน
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
         ผลตอบรับ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ความสนใจและเกิดความรู้สึกสนุกร่วมกับคณะ
นักแสดง โดยได้ร่วมแสดงกิริยาระบำ รำ ฟ้อน 
อย่างสนุกสนานไปกับกิจกรรม หลักจากเสร็จสิ้น
การดำเนินโครงการ สำนักฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผล
การดำเนินโครงการผ่าน Facebook สำนักฯ มี
ประชาชนเข้ามาให้ความสนใจกิจกรรมและอยาก
ให้ มีการจัดแสดงหมากรุกคนอีกครั้ ง ซึ่ งใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 
สำนั กฯ  ได้บ รรจุ โครงการดั งกล่ าวไว้  และ
ปรับเปลี่ยนเป้ าหมายการดำเนินงานให้ เป็น
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนต่อไป (4.1-6-05) 
  1.2 จดหมายข่าว “เอ้ือยค้ำ เอ้ือยคูณ” 
  1.3 ร าย ง าน ป ระจ ำปี  “ เพ ช บุ ร ะ ” 
วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองเพชรบูรณ์ 
  1.4 หนังสือองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  ทั้ งในแบบ
รูปเล่มเอกสารและไฟล์ เอกสารที่ เผยแพร่ใน
เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. กระบวนการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจาก

บำรุงศิลปะวัฒนธรรม
นักศึกษาและชุมชน 
4.1-6-04 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำงาน ครั้งที่ 5/2560 
วันที่ 30 กันยายน 2560 
เรื่อง จัดทำร่างแผนการ
เผยแพร่กิจกรรมและการ
บริการทำนุบำรุงศิลปะต่อ
สาธารณชน ปีงบประมาณ 
2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการดังนี้ (4.1-6-05 ถึง 4.1-6-06) 
  2.1 วิเคราะห์แผนการประชาสัมพันธ์ 
เช่น กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ที่เป็น
เครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องกำหนด
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ เหมายสม เช่น 
website / Facebook ส ำ นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม และหนังสือประชาสัมพันธ์ รวมถึงการ
บริการวิชาการในรูปแบบอบรมสัมมนาเชิ ง
ปฏิบัติการ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (4.1-
6-07 ถึง 4.1-6-08) 
  2.2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ื อประชาสัม พันธ์ เชิญชวน เข้ าร่ว ม
กิจกรรมเผยแพร่ผลการดำเนินงานและเผยแพร่
องค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  
(4.1-6-09 ถึง 4.1-6-11) 
   1) จดหมายข่าว “เอ้ือยค้ำ เอ้ือย
คูณ” 
   2) รายงานประจำปี  
“เพชบุระ” วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองเพชรบูรณ์ 
   3) หนังสือองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   4) ป้ายประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม
นักศึกษา และกิจกรรมชุมชน 
  2.3 ดำเนิ นการประชาสัม พันธ์ ไปยั ง
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา โรงเรียน ชุมชน 
เทศบาล อบต. และสวท. ตามช่องทางที่ได้กำหนด
ไว้ 
  2.4 ส่งแบบตอบรับและแบบประเมินไป
ยังผู้รับการประชาสัมพันธ์ และมีการติดตามผล
การเผยแพร่แบบเชิงรุก  โดยการประสานกับ
เครือข่ายทางวัฒนธรรม เพ่ือรวบรวมผลการ
ประเมินและสรุปผลการประชาสัมพันธ์ (4.1-6-
12) 
  2.5 จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่
กิจกรรม หรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (4.1-6-13) 
  2.6 ส รุ ป ปั ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ

4.1-6-05 ภาพกิจกรรม
โครงการลานวัฒนธรรม
ครั้งที่ 9 ตอน สงคราม
สนุกหมากรุกคน 
4.1-6-06 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานทางด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 
แผนการเผยแพร่กิจกรรม
และการบริการทำนุบำรุง
ศิลปะต่อสาธารณชน 
ปีงบประมาณ 2561 
4.1-6-07 ภาพการ
เผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทาง website 
/Facebook สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
4.1-6-08 ภาพการบริการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในรูปแบบ
website/Facebook 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-6-09 จดหมายข่าว  
“เอ้ือยค้ำ เอ้ือยคูณ” 
4.1-6-10 รายงาน
ประจำปี “เพชบุระ” 
4.1-6-11 หนังสือองค์
ความรู้ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
4.1-6-12 แบบสอบถาม
การนำไปใช้ประโยชน์ 
4.1-6-13 รายงานการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงในรอบ
ถัดไป (4.1-6-14 ถึง 4.1-6-15) 

ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้ง 1/2561 วันที่ 21 
กรกฎาคม 2561 เรื่อง
สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนการเผย แพร่กิจกรรม
และการบริการด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน 
4.1-6-14 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้ง 1/2561 วันที่ 21 
กรกฎาคม 2561 เรื่องการ
นำผลการเผยแพร่กิจกรรม
และการบริการด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชนมา
ปรับปรุง/แก้ไข 
4.1-6-15 สรุปผลการ
ดำเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ 2561 

  7 กําหนดหรือสร้าง
มาตรฐานด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่ง 
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ   

- - 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 
ตัวบ่งชี้
ที4่.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
5 ข้อ 6 ขอ้ 5  คะแนน บรรลุ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้
ที4่.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

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

และเอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.5.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผลการดำเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไก

การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยมี
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกอง
นโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.
2560-2564 (5.1-1-01) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในระยะเวลา 5 ปี
ข้างหน้า ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) เพ่ื อ จั ดท ำร่ า งแผน ยุ ท ธศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560 – 
2564” ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 
2559 ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระ
เกี ย ร ติ ฉ ล อ ง สิ ริ ร า ช ส ม บั ติ ค ร บ  6 0  ปี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้า
ร่วมโครงการ เพ่ือร่วมกันพิจารณาปรับทิศทาง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและ
เป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(SWOT Analysis)  ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนา

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

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
น ำ ม า จั ด ท ำ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ใน ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยที่ สอดคล้องกับนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย (5.1-1-02), และยุทธศาสตร์การ
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ,  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
กระทรวงศึกษาธิการ (5.1-1-03) พร้อมทั้งจัดทำ
แผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือให้เห็นภาพโดยรวมของ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
พ.ศ.2560-2564 (5.1-1-04) โดยมีกระบวนการ
ใน ก า ร จั ด ท ำ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ เริ่ ม จ า ก
กระบวนการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคของมหาวิทยาลัย  
จุดแข็ง 

1. สร้างและดำเนินการเปิดหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอนเรียนรู้  จากการปฏิบัติ
จริง 

2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการวิชาการสู่สังคม และมีการเตรียมความ
พร้อมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

3. มีระบบอินเตอร์เน็ตและระบบสำรอง
อินเตอร์เน็ต 

4. ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเหมาะสมกับ
การเรียนรู้ของบัณฑิต 

5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ มีการ
จัดหาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับภารกิจ
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
จุดอ่อน 

1. มีอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการน้อย 
2. นักศึกษามีความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษหรือภาษาในประเทศอาเซียนน้อย 
3. ขาดการเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 
4. สัดส่วนอาจารย์ที่ทำงานวิจัยต่ออาจารย์

ประจำทั้งหมดมีจำนวนน้อย 

5.1-1-02  นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2557-
2559 (ใช้หลักฐานเดียวกับ 
5.1-1-01 หน้า 1-5) 
5.1-1-03  ตารางแสดง
ความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ   
(ใช้หลักฐานเดียวกับ 5.1-
1-01 หน้า 50-51) 
5.1-1-04  แผนที่
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.
2560-2564  (ใช้หลักฐาน
เดียวกับ 5.1-1-01 หน้า 
52) 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

5. งานวิจัย และองค์ความรู้รวมถึงบทความ
วิชาการขาดการตีพิมพ์เผยแพร่ และการนำไปใช้
ประโยชน์ 
โอกาส 

1. เป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดที่ได้รับ
การยอมรับจากชุมชน 

2 . การป รับ ป รุ งห ลั กสู ต รตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

3. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอยู่
บนเส้นทางที่เชื่อมต่อกับประตูสู่อาเซียน 

4. เป็นที่ยอมรับและชุมชนพร้อมให้ความ
ร่วมมือ 

5. องค์กรภายในจังหวัดสนับสนุนกิจกรรม
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ อย่างเป็น
องค์รวมโดยให้ความสำคัญเรื่องคน ความรู้  
นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ
และเทคโนโลยี 
อุปสรรค 

1. มีคู่แข่งด้านการจัดการศึกษาในท้องถิ่น
มากขึ้น 

2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านเทคโนโลยี
แ ล ะก ารสื่ อ ส ารสู งแ ล ะ เท ค โน โลยี มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

3. ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4. มีการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนสูง 
5. ขาดการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ

และวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (5.1-1-05) 
 
นำไปสู่ การกำหนดยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตนัก

5.1-1-05 การวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ (ใช้
หลักฐานเดียวกับ 5.1-1-
01 หน้า 28) 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ปฏิบัติให้มีคุณภาพ และมีสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการ
พัฒนาประเทศ 

3. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาสู่ความเป็นครู
มืออาชีพ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการวิจัยพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล 

5. ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ท า งวิ ช า ก า ร  ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
น้อมนำแนวพระราชดำริ ให้สนองตอบกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

6. สืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์
และบุคลากรสู่สากล 
        โดยในแต่ละยุทธศาสตร์กำหนดกลยุทธ์ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขจุดอ่อน อุปสรรค และ
การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลสำเร็จ
ตามพันธกิจที่กำหนดไว้  

ยุทธศาสตร์ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม 
ยุทธศาสตร์ 1. ปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพด้วย
หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้
สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลและการ
เปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากร 
3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สามารถส่งเสริม
การดำเนินงานได้
อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาอาคาร
สถานที่ให้พร้อม 

146,334,035 33,502,486 179,836,521 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ยุทธศาสตร์ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม 
สำหรับการจัดการ
เรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน 

   

ยุทธศาสตร์ 2. 
ยกระดับคุณภาพการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้มีคุณภาพ และมี
สมรรถนะตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและ
รองรับการพัฒนา
ประเทศ 
กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและสิ่งสนบสนุน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
2.ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรที่เน้นการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้ตรงกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานและ
รองรับการพัฒนา
ประเทศ 
3. พัฒนาระบบการ
รับนักศึกษาที่
สอดคล้องกับ
ศักยภาพการผลิต
บัณฑิต และสามารถ
ดึงดูดให้ผู้เรียนดีและ
มีความสามารถพิเศษ
เข้ามาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและ
ชุมชนท้องถ่ินเพื่อ
เข้าถึงปัญหาเป็นที่
พึ่งพาให้กับชุมชน
และท้องถ่ิน 
5. ผลักดันให้เกิด
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ส่งเสริมให้
นักศึกษานำศักยภาพ
ของตนเองมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

47,401,883 9,593,951 64,546,460 

ยุทธศาสตร์ 3.      
ปฎิรูปการผลิตและ
พัฒนาสู่ความเป็นครู
มืออาชีพ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพ
การผลิตครูสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

900,000 693,425 1,593,425 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 
ยุทธศาสตร์ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม 

2. พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาสู่
มาตรฐานวิชาชีพ 
3. สร้างเครือข่ายเพื่อ

สร้างความร่วมมือ
ทางการศึกษา 

   

ยุทธศาสตร์ 4. 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการวิจัย
พัฒนาสู่
มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่เพื่อพัฒนา
ท้องถ่ิน 
2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการทำวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
และงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
3. ผลักดันการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาตและ
นานาชาติ 
4. สนับสนุน
ผลงานวิจัย และ
ผลงานสร้างสรรค์ที่มี
ศักยภาพนำไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

6,944,900 905,000 7,849,900 

ยุทธศาสตร์ 5. การ
ให้บริการทางวิชาการ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การน้อม
นำแนวพระราชดำริ 
ให้สนองตอบกับ
ความต้องการของ
ท้องถ่ินและสังคม 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเริมและ
สนับสนุนการบริการ
วิชาการที่สนองตอบ
กับความต้องการของ
ชุมชน 
2. สร้างคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนท้องถ่ิน
ให้ดีข้ึน 
3. สร้างความร่วมมือ 
เพื่อการบริการ
วิชาการและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน/ภาครัฐ/
ภาคเอกชน 

4,600,000 751,400 5,351,400 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม 
4. สร้างแหล่งเรียนรู้
การให้บริการวิชาการ
โดยน้อมนำตามแนว
พระราชดำริที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 6. สืบ
สาน เผยแพร่ ฟื้นฟู 
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2. ส่งเสริมและ
ประสานความร่วมมือ
กับท้องถ่ินในการจัด
กิจกรรมทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
3. รวบรวมองค์
ความรู้และวิเคราะห์
ข้อมูลทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
4. ให้บริการวิชาการ
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
5. ส่งเสริมสนับสนุน
และเผยแพร่องค์
ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางด้านทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
ให้แก่นักศึกษา และ
บุคลากร 

485,600 619,377 1,154,977 

7. พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
อาจารย์และบุคลากร
สู่สากล 
กลยุทธ์ 
1. เร่งส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา
ต่อและการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ 
2. เร่งพัฒนาบุคลากร
ด้านความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
3. เร่งพัฒนาความรู้
และทักษะด้านการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร 

2,722,882 6,047,790 2,722,882 
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ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 
ยุทธศาสตร์ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม 

4. เร่งส่งเสริมความรู้
และทักษะในด้านการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
5. เร่งส่งเสริม
บุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาชีพ 

   

 

      สัดสว่นงบประมาณทั้งหมดที่มหาวิทยาลัย
ใช้ในการดำเนินงาน จำแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

รายการค่าใช้จ่าย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

รวม ร้อยละ 

รายการบุคลากรภาครัฐ/
ค่าใช้จ่ายข้ันต่ำ 256,938,230  47.16 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 179,836,521  33.01 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 64,546,460  11.85 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 1,593,425  0.29 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 7,849,900  1.44 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 5,351,400  0.98 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 1,154,977  0.21 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 9,440,987  1.73 
โครงการงบประมาณบูรณาการ 18,135,200  3.33 

รวม 544,847,100  100.00 

      
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มี

เอกลักษณ์ คือ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ในแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการเผยแพร่องค์
ความรู้ และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนา สร้างความมั่นคง
ยั่งยืนแก่ชุนชน โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การให้บริการทางวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมนำแนว
พระราชดำริ ให้สนองตอบกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม มีงบประมาณในการ
ดำเนินงานทั้งสิ้น  5,351,400  บาท 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตที่มี
คุณธรรม มีความรู้ สู้งาน มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มี
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
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ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  เป็ นพลเมื องที่ ดี ของสั งคม  การ
ดำเนินงานเพ่ือให้บัณ ฑิตของมหาวิทยาลัยมี
ลักษณะของบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน 
มหาวิทยาลัยกำหนดกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 2 
ได้แก่ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค ์

2. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เน้น
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและรองรับการพัฒนาประเทศ 

3 . ส่ ง เส ริ ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเข้าถึงปัญหา
เป็นที่พ่ึงพาให้กับชุมชนและท้องถิ่น 

มี งบประมาณ ในการดำเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 64,546,460  บาท 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบู รณ์  พ .ศ .2560 -2564  ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 
2559 (5.1-1-06) 

ม ห าวิ ท ย าลั ย มี ก า ร ติ ด ต าม ผ ล ก า ร
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ทุกไตรมาส คือไตร
มาสที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 นำเสนอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-1-07) (5.1-
1 -0 8 ) (5 .1 -1 -0 9 ) แ ล ะ ร าย งาน ต่ อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย (5.1-1-10) 

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครอบคลุมทุก
พันธกิจ โดยมีกิจกรรมโครงการของแต่ละ
หน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันให้ เป้าหมายการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จ 
โดยมีโครงการมุ่งเน้นเพ่ือให้การดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยบรรลุผลสำเร็จ อาทิเช่น  โครงการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตาม

5.1-1-06 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2559  วันที่ 21 
กรกฎาคม 2559 
5.1-1-07 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2561 วันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2561 
5.1-1-08 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2561 วันที่ 9 
พฤษภาคม 2561 
5.1-1-09 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
8/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 
2561 
5.1-1-10 สรุปมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
8/2561 วันที่ 19 
กันยายน 2561 
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กรอบ มาตรฐาน การ อุ ดมศึ กษ าแห่ งช าติ   
โครงการส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เป็นต้น 
(5.1-1-11) 

มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และครอบคลุม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยทำให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีกลยุทธ์ในการจัดสรร
งบประมาณ ดังนี้  

1. จัดหาทรัพยากรทางการเงินและจัดสรร
งบประมาณในการบริหารงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและความต้องการของ
หน่วยงาน 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทาง
การเงนิให้มีประสิทธิภาพ 

3. รักษาวินัยและความม่ันคงทางการเงิน 
(5.1-1-12) 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางใน
การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังนี้ 

1.จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน  
2.จัดโครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตรเพื่อเพ่ิมจำนวนนักศึกษา 
3.บำรุงรักษาและจัดบริการให้เช่าสถานที่

แก่หน่วยงานภายนอก 
4.จัดโครงการบริการวิชาการที่สามารถ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนจากการ
บริการวิชาการได้  (5.1-1-13) 

 
และได้กำหนดเกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณ โดยพิจารณาภาระงานที่ดำเนินงาน 
ดังนี้  

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

สอน 

5.1-1-11 แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
5.1-1-12 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-
2564  
หน้า 24 
5.1-1-13 แนวทางการ
จัดสรรทรัพยากรทางการ
เงิน (ใช้หลักฐานเดียวกับ 
5.1-1-12) หน้า 26 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

5.งบประมาณครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
(5.1-1-14) 

มหาวิทยาลั ยมีแนวทางในการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอต่อการบริหารงานตามภารกิจ มี
กระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์
ในการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ เช่น การ
จัดสรรค่าวัสดุการศึกษาใช้เกณฑ์การจัดสรรจาก
ค่า SCH รายสาขา และจำนวนนักศึกษาจริงเป็น
เกณฑ์ในการจัดสรร เมื่อได้งบประมาณในแต่ละ
หน่วยงานเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว คณะ สำนัก 
สถาบัน จะดำเนินการจัดทำรายละเอียดกิจกรรม
โครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .2561 จากสภา
มหาวิทยาลัย  (5.1-1-15) 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว า ง แ ผ น ก า ร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
มี ค ว าม โป ร่ ง ใส  เกิ ด ป ระ โย ช น์ สู งสุ ด ต่ อ
มหาวิทยาลัย และสามารถตรวจสอบได้ โดยมี
งานตรวจสอบภายในคอยกำกับตรวจสอบการใช้
จ่ ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดีทำให้มีอิสระ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5.1-1-
16)/(5.1-1-17) 

อี ก ทั้ ง ใน ก า รก ำกั บ ดู แ ล ก าร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ มหาวิทยาลัย โดยงานคลังมีการ
จัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและ
รายต่องานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทุก 6 เดือน (5.1-1-
18) 

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้
บุคลากรทุกระดับรับทราบประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้การ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 

5.1-1-14 แนวทางการ
จัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
(ใช้หลักฐานเดียวกับ 5.1-
1-12) หน้า 29-40 
5.1-1-15 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
8/2560  วันที่  24 
สิงหาคม 2560 
5.1-1-16 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
5.1-1-17 สรุปรายงานผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ประจำปี
งบประมาณ 2561 (รอบ 6 
เดือน) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์  
5.1-1-18 รายงานผลการ
ตรวจสอบระบบบัญชี 
GFMIS ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
(รอบ 6 เดือน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  
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โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน
เป็นรายไตรมาส  กองนโยบายและแผนทำหน้าที่
ในการรวบรวม สรุป และวิเคราะห์ นำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ผลการ
ดำเนินงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้        

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะนำผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 4 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยหลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป 

  2 การกำกับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกคณะ
ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่
ประกอบ ไปด้วย
ตนทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การ
จดัการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของ
การบริหาร 
หลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการ
แข่งขัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
นโยบายและแผนได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และการประเมินความ
คุ้มค่าในการบริหารจัดการหลักสูตร (5.1-2-01) 
ซึ่งได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ต้นทุ นต่ อหน่ วยผลผลิตของมหาวิทยาลั ย 
ประกอบด้วยผู้บริหารที่กำกับดูแล ตัวแทนจาก
คณะ ตัวแทนจากกองนโยบายและแผน และ
หัวหน้างานคลัง ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ในการปัน
ส่วนงบประมาณค่าใช่จ่ายต่างๆ เข้าสู่กิจกรรม
หลัก กิจกรรมรอง และปันส่วนเข้าสู่ผลผลิต เพ่ือ
นำไปใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
(5.1-2-02) 

ขั้นตอนในการคำนวณต้นทุนต่อหน่ วย
ผลผลิต ประกอบด้วย 

1. การวิ เคราะห์ ผลผลิต กิ จกรรมหลัก 
กิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุน แล้วระบุ
ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรม
สนับสนุนที่ต้องคำนวณค่าใช้จ่าย 

2. กระจายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้      
ค่าเสื่อมราคาทุกงบรายจ่าย จากหน่วยงาน
สนับสนุน หน่วยงานรองไปสู่หน่วยงานหลัก และ
กิจกรรมหลักลงสู่ผลผลิต 

3. รวบรวมต้นทุนรวมในแต่ละกิจกรรมตาม
กลุ่มผลผลิต จำแนกเป็นกิจกรรมการจัดการ

5.1-2-01  รายงานผลการ
คำนวณต้นทุนต่อหน่วย
และความคุ้มค่าของ
หลักสูตร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
5.1-2-02  คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
(ใช้หลักฐานเดียวกับ 5.1-
2-01 ภาคผนวก ก) 
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ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เรียนการสอน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละ
ด้ าน  ทั้ งระดับปริญ ญ าตรีและปริญ ญ าโท 
กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ผลผลิตผลงาน
การให้บริการวิชาการ เป็นต้น   

โดยมหาวิทยาลัยมีผลการคำนวณต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

กลุ่มสาขา ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) 
1.ผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ 

66,873.39 

     1.1 กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

61,981.57 

     1.2 กลุ่มสาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

73,327.32 

     1.3 กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ์

73,243.13 

2. ผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ 

44,413.99 

     2.1 กลุ่มสาขาวิชา
บริหารธรุกิจ 

48,382.29 

     2.2 กลุ่มสาขาวิชา
ครุศาสตร ์

47,972.18 

     2.3 กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร ์

40,652.37 

3. ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

179,865.49 

     3.1 กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

179,865.49 

 
จากการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่ วย

ผลผลิตดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนในการใช้
จ่ายงบประมาณของแต่ละคณะ จำแนกตาม
กิจกรรมในภาพรวมทั้ง 5 คณะ คิดเป็นสัดส่วน
เฉลี่ย ได้ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 68.50 
2. การพัฒนานักศึกษา  ร้อยละ  2.96 
3. การพัฒนาบุคลากร  ร้อยละ  6.10 
4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
   ร้อยละ  1.26 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

5. การบริการวิชาการ  ร้อยละ 4.12 
6. การวิจัย  ร้อยละ  2.20 
7. การบริหารจัดการคณะ  ร้อยละ 14.86 
เมื่อพิจารณาจุดคุ้มทุนในการผลิตบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัย โดยใช้ความสัมพันธ์ของกำไร , 
ต้นทุน, ปริมาณ และรายรับ  พบว่า ณ จุดคุ้มทุน 
มหาวิทยาลัยต้องมีจำนวนนักศึกษาทั้ งสิ้ น
ประมาณ 17,043 คน  ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี
จำนวนนักศึกษาจริงจำนวน 7,340 คน นั่น
หมายความว่า มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษา
จริงต่ำกว่านักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน  โดยคิดเป็น
ร้อยละ 56.93   

จากผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน คณะสามารถ
นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคในการผลิตบัณฑิต รวมถึงโอกาสใน
การแข่งขันของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

และจากการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ได้นำผลการคำนวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 กับ  ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  
วิเคราะห์ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุนว่าเพ่ิมขึ้น หรือลดลงอย่างไร ซึ่งสรุปได้
ดังนี้ 

1. ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับปริญญาตรี มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10.70  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม
สาขาวิชา ดังนี้ 

     1.1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
มีต้นทนุต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 16.54 
เนื่องจากในปี 2560  มีจำนวนนักศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพลดลง 

     1.2) กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.43 
เนื่องจากในปี 2560 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่
มากกว่าจำนวนนักศึกษาในกลุ่มสาขาที่มีเพ่ิมขึ้น 
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จึงส่งผลทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลผิตเพ่ิมข้ึน 
    1.3) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มี

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.55 
เนื่ อ ง จ า ก ใน ปี  2 5 6 0 * ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าจำนวนนักศึกษาใน
กลุ่มสาขาที่มีเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลทำให้มีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลผิตเพ่ิมข้ึน 

2. ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ระดับปริญญา
ตรี มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
17.17 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 

     2.1) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.31   

     2.2) กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์  มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มข้ึน ร้อยละ 14.59 

     2.3) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มข้ึน ร้อยละ 21.08 

เนื่องจากในปี 2560 ทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชาใน
ด้านสังคมศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษาลดลง จึง
ส่งผลทำให้มีต้นทุนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ิมข้ึน 

3. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
มีต้นทุนผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 106.66 ซึ่งในปี 
2559 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาโททั้งหมด 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 
กลุ่ ม ส าข าวิ ช าค รุ ศ าสต ร์  ก ลุ่ ม ส าข าวิ ช า
สังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ แต่ในปี 2560 มหาวิทยาลัยได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ทำให้การจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาโทเหลือเพียง 1 กลุ่ม
สาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 79.66 

4. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก  มี ต้ น ทุ น ผลผลิ ต ลดล ง ร้ อ ยละ  100 
เนื่ องจากไม่มีการเปิดรับนักศึกษาในระดั บ
การศึกษาดังกล่าว 
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5. การพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรทาง
การศึกษา มีต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
3.92  

6. ผลงานการให้บริการวิชาการ  มีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตลดลง ร้อยละ 35.10 

7. ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตลดลง ร้อยละ 20.09   

8. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตลดลง ร้อยละ 25.91  เนื่องจาก
ในปี  2560 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น 

9. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง ร้อยละ 100  
เนื่องจากในปี 2560 มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินงานตามภารกิจ
ดังกล่าว 

10. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ ยว   มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง     
ร้อยละ 100  เนื่องจากในปี 2560 มหาวิทยาลัย
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินงาน
ตามภารกิจดังกล่าว 

และในด้านความสามารถในการแข่งขัน  
มหาวิทยาลั ย ได้ มี ก ารเปรียบ เที ยบต้นทุ น        
ต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละกลุ่มสาขา กับ ต้นทุน  
ต่อหน่วยผลผลิตเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยต่างๆ    
ที่ได้ส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางและเผยแพร่
ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ดังนี้ 

กลุ่มสาขา ต้นทุนต่อ
หน่วยของ

มหาวิทยาลัย 
(บาท) 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตเฉลี่ยของ

มหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ (บาท) 

1. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
กายภาพ 

61,981.57 60,418.99 

2. กลุ่มสาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

73,327.35 102,217.95 

3. กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมฯ 

73,243.13 74,000.92 
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กลุ่มสาขา ต้นทุนต่อ
หน่วยของ

มหาวิทยาลัย 
(บาท) 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตเฉลี่ยของ

มหาวิทยาลัย 
อ่ืน ๆ (บาท) 

4. กลุ่มสาขาวิชา
บริหารธรุกิจ 

48,382.29 40,959.14 

5. กลุ่มสาขาวิชา
ครุศาสตร ์

47,972.18 41,153.32 

6. กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร ์

40,652.37 35,744.68 

 
จากตารางแสดงให้ว่า มหาวิทยาลัยมีต้นทุน

ต่อหน่วยผลผลิตสูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เฉลี่ยของมหาวิทยาลัยอ่ืน จำนวน 4 กลุ่มสาขา 
ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่ม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ 
และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  มีเพียง 2 กลุ่ม
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอน 
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต่ำกว่าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยอ่ืน ได้แก่ กลุ่ม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้ติดตาม ส่งเสริมให้      
ทุกคณะสามารถดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุน    
ต่อหน่วยผลผลิตในระดับหลักสูตร ตลอดจนการ
วิ เคราะห์ความคุ้มค่ า ประสิทธิภาพในการ
ดำเนิ น งานการจั ดการ เรียนการสอนของ
หน่วยงาน ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ทั้งหมด 47 
หลักสูตร  จำแนกไดด้ังนี้ 

   ระดับปริญาตรี จำนวน 46 หลักสูตร 
   ระดับปริญาโท จำนวน 1 หลักสูตร 
1. คณะครุศาสตร์   
    »ระดับปริญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร 
2. คณะวิทยาการจัดการ   
    »ระดับปริญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    »ระดับปริญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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    »ระดับปริญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร 
    »ระดับปริญาโท จำนวน 1 หลักสูตร 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
    »ระดับปริญาตรี จำนวน 14 หลักสูตร 

  3 ดำเนินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจาก ปัจจัย
ภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ 
ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

     มหาวิทยาลั ยได้ แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 2560 (5.1-3-01) 
     โดยที่คณะกรรมการฯได้ร่วมกันศึกษาปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ ไม่สามารถควบคุมไ ด้  
มาร่วมกันวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง    โดยใช้
ข้อมูลดังต่อไปนี้              
       1. ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบและวิกฤต 
สร้างความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
       2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ตามหลักเกณฑ์ที่
ระบบประกันคุณภาพกำหนดไว้ 
       3. เป็นความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากการ
ดำเนินการในปีที่ผ่านมา 
       4. ดำเนินการไม่ เป็นไปตามเป้ าหมาย
เนื่องจากกำหนดเป้าหมายไว้สูงและควรปรับ
เป้าหมายให้เหมาะสม 
       5. ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา  
     เนื่องจากในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย
เกิดเหตุการณ์ โจรกรรมขึ้น  1 ครั้ง และเกิด
อุบัติเหตุบริเวณมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ครั้ง จึง
นำไปสู่การกำหนดประเด็นความเสี่ ยงในปี
การศึกษา 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงาน
ตามแผนบริห ารความ เสี่ ย งฯ  ได้ สรุปและ
เห็นชอบ ความเสี่ยงจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้  
       1. เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
จากอุบัติเหตุและอัคคีภัย บริเวณมหาวิทยาลัย 
เกิน 3 ครั้ง 
        2. ทรัพย์สินของทางราชการเกิดการสูญ
หายจากการโจรกรรม เกิน 1 ครั้ง ในคราว

5.1-3-01  คำสั่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 696/2561 
เรื่อง แตง่ตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2560 ลงวันที่ 
20 เมษายน 2561 
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ประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2561 (5.1-3-02) 
        คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ได้นำเสนอประเด็นความเสี่ยง ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์วาระเพ่ือพิจารณาและได้ผ่าน
ความเห็นชอบความเสี่ยง ดังนี้ 
       1. ความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุและอัคคีภัย บริเวณ
มหาวิทยาลัย ไม่เกิน 3 ครั้ง 
       2. ความเสี่ ยงด้ าน  ทรัพย์สินของทาง
ราชการเกิดการสูญหายจากการโจรกรรม ไม่เกิน 
1 ครั้ง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2561 (5.1-3-03) 
     คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์
ประจำปีการศึกษา 2560 และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
วาระเพ่ือพิจารณา และผ่านความเห็นชอบใน
คราวประชุม  ครั้ งที่  4/2561 เมื่ อวันที่  11 
เมษายน 2561 (5.1-3-04) 
     คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ ยงและรายงานผลการ
ดำเนินงานดังต่อไปนี้ (5.1-3-05 ถึง 5.1-3-06) 
     ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ปีการศึกษา 2560 
       1. ความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุและอัคคีภัย บริเวณ
มหาวิทยาลัย ไม่เกิน 3 ครั้งผลการดำเนินงาน 
เกิดอุบัติเหตุและอัคคีภัย รวม 3 ครั้ง บรรลุตาม
แผนที่กำหนดไว้รายละเอียด ดังนี้ 
เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 2 ครั้ง 
       - ครั้งที่  1 วันที่  6 มกราคม 2561 เกิด
อุบัติเหตุ เสียชีวิต 2 ราย คือ นางสาวภัทรภร 
ก้ านบั ว  และนางสาวดาวลดา ส งวนวงศ์  

5.1-3-02  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 2560 
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2561 
5.1-3-03  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์  
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2561 
5.1-3-04  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 11 
เมษายน 2561 
5.1-3-05  แผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 2560 
5.1-3-06  บันทึกข้อความ 
เรื่องติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
ประจำปีการศึกษา 2560 
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 
2561  
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นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ผู้ตายขับข่ีรถจักรยานยนต์ ถูกรถยนต์ชน ก่อนถึง
แยกไฟแดงหน้ ามหาวิทยาลั ย  100 เม ตร 
เสี ยชี วิต ในที่ เกิ ด เหตุ  1 ราย และเสี ยชี วิต                  
ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 1 ราย 
       - ครั้งที่  2  วันที่  9 มีนาคม 2561 เกิด
อุบัติเหตุ เสียชีวิต 1 ราย คือ นายวิริทธิ์พล  ศักดิ์
เค ห ะ  นั ก ศึ ก ษ าส าข าวิ ช าค อ ม พิ ว เต อ ร์
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ชั้ น ปี ที่  4  ผู้ ต า ย ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ ถูกรถยนต์ชนบริเวณแยกไฟแดง
หน้ามหาวิทยาลัย เสียชีวิต ณ โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 
การเกิดอัคคีภัย จำนวน 1 ครั้ง 
       - วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2561 เกิดไฟไหม้
บริเวณระหว่างอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ตึกใหม่) และหอพักสวัสดิการ
บุคลากร ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินทาง
ราชการไม่เสียหาย 
      ทั้งนี้ สำนักงานอธิการบดี โดยกองพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ าแ ล ะ งาน พั ฒ น าก าย ภ าพ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ในการ
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยง คือ  
       1. จัดทำป้ายและสัญญาณจราจรภายใน
ม ห าวิ ท ย าลั ย  ง าน พั ฒ น าก าย ภ าพ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม สั งกัดสำนักงานอธิการบดี  ได้
ดำเนินการจัดทำป้ายและสัญญาณจราจร พร้อม
ติดตั้งตามสี่แยก และบริเวณถนนในมหาวิทยาลัย  
       2. จัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
งานพัฒนากายภาพและสิ่ งแวดล้อม สั งกัด
สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดระบบ
การจราจร โดยขอความร่วมมือพนักงานรักษา
คว าม ป ล อด ภั ย  ให้ อ ำน วยค วาม ส ะด วก
การจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และในช่วง
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมทีบุ่คคลภายนอก เข้าร่วม 
      3. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วินัยจราจร
ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา 
สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมอบรม
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การให้ความรู้ วินัยจราจร  “ราชภัฏเพชรบูรณ์
ร่วมใจขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ให้แก่
นักศึกษาและบุคลากร 
       4. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษาและ
บุคลากร สวมใส่หมวกกันน๊อค กองพัฒนา
นักศึกษา สั งกัดสำนักงานอธิการบดี  ได้จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ รณรงค์ให้
นักศึกษาและบุคลากร สวมใส่หมวกกันน๊อค 
       5. จัดกิจกรรม/รณรงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ / 
       6. จัดทำป้ายห้ามสูบบุหรี่  กองพัฒนา
นักศึกษา สั งกัดสำนักงานอธิการบดี  ได้จัด
กิจกรรมรณรงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า 
บุหรี่ และร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี
การศึกษา 2560 พร้อมจัดทำป้ายติดตั้ง ห้ามสูบ
บุหรี่ในสถานศึกษา หน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย 
และจัดทำสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ ติดตามอาคาร
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
       7. มีแผนการทำแนวกันไฟและผู้รับผิดชอบ 
งานพัฒนากายภาพและสิ่ งแวดล้อม สั งกัด
สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผน
แนวกันไฟและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
       8 . จั ด โครงการอบรมการใช้ อุปกรณ์
ดับเพลิง  
       9. กิจกรรมฝึกซ้อมแผนอพยพหนี ไฟ
ภายในอาคารสถานที่ งานพัฒนากายภาพและ
สิ่ งแวดล้อม สั งกัดสำนักงานอธิการบดี  ได้
ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้
อุปกรณ์ดับเพลิง และกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอพยพ
หนีไฟภายในอาคารสถานที่ โดยให้ บุคลากรทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี ้
     จากการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ทั้ง 9 
กิจกรรม สำนักงานอธิการบดีได้ดำเนิน  ทุก
กิจกรรม และทุกหน่วยงานได้เข้าร่วมโครงการ
อบรมการให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และ
การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟภายในอาคาร
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สถานที่ ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ตั้งไว้และ
พบว่ามีความเสี่ยงลดลง ทำให้การดำเนินงาน
บรรลุความสำเร็จตามแผน 
 

     2. ความเสี่ยงด้าน ทรัพย์สินของทาง
ราชการเกิดการสูญหายจากการโจรกรรม ไม่
เกิน 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน ทรัพย์สินของทาง
ราชการไม่เกิดการสูญหาย จากการโจรกรรม 
บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ โดยทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
     1. กิจกรรม 5 ส. + 1 ป. 
         - สะสาง 
         - สะดวก 
         - สะอาด 
         - สุขลักษณะ 
         - สร้างนิสัย 
         - ปลอดภัย 
ทุกหน่วยงาน ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส. + 1 ป. ใน
การดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่ตั้งไว้และพบว่ามีความเสี่ยง
ลดลง ทำให้การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตาม
แผน 
     2. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบเวรยามอย่าง
เคร่งครัดทุกหน่วยงานได้ดำเนินกิจกรรม โดย
การแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบเวรยาม ทั้งกลางวัน
และกลางคืน ในหน่วยงานของตน ตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่ตั้งไว้และพบว่ามีความเสี่ยง
ลดลง ทำให้การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตาม
แผน 
     3. มีแผนการดำเนินงานตรวจสอบ อุปกรณ์
และกล้องวงจรปิด เป็นประจำ ทุกหน่วยงานได้
ดำเนินกิจกรรม โดยได้แต่ งตั้ งผู้ รับผิดชอบ
ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์กล้องวงจรปิด
อยู่เสมอ ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ตั้งไว้และ
พบว่ามีความเสี่ยงลดลง ทำให้การดำเนินงาน
บรรลุความสำเร็จตามแผน 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

     4. หัวหน้าหน่วยงาน มีนโยบายการดูแล
ทรัพย์สินของทางราชการ 
ทุกหน่วยงานได้ดำเนินกิจกรรมนี้ เนื่องจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัย มีนโยบายให้บุคลากร 
ทุ กคน  ยึดหลั กความรับผิดชอบตามหลั ก            
ธรรมาภิบาล ในการดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ตั้งไว้และ
พบว่าความเสี่ยงลดลง ทำให้การดำเนินงาน
บรรลุความสำเร็จตามแผน 
     5. โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่องความ
ป ล อดภั ย ขั้ น พ้ื น ฐ าน ทุ ก ห น่ วย งาน ไม่ ได้
ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทีต่ั้งไว้ โดย
จะดำเนินการในปีถัดไป (5.1-3-07) 
     เมื่ อคณะกรรมการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ ได้จัดทำรายงานผลการ
ด ำ เนิ น งาน ต าม แ ผ น บ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย ง 
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  ประจำปี
การศึกษา 2560 เรียบร้อยแล้ว จึงนำผลการ
ด ำ เนิ น ง า น ฯ  ร า ย ง า น ผ ล ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระเพ่ือ
พิจารณา และผ่านความเห็นชอบ ในคราว
ประชุม ครั้งที่  8/2561 เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 
2561 (5.1-3-08)  และนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วาระเพ่ือทราบ 
ในคราวประชุมครั้งที่  8/2561 เมื่อวันที่  19 
กันยายน 2561 เพ่ือนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
ในการจัดทำความเสี่ยงในปีการศึกษา 2561 
ต่อไป (5.1-3-09) 

5.1-3-07  รายงานสรุปผล
การดำเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 2560 
5.1-3-08  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
8/2561 เมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2561 
5.1-3-09  สรุปมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
8/2561 เมื่อวันที่19 
กันยายน 2561 

  4 บริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 
10 ประการที่
อธิบายการ
ดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

     คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ทั้ง 10 ประการ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานอย่างเสมอภาค  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการ
สำรวจแบบสอบถามการบริหารงานด้วยหลัก  

5.1-4-01  รายงานผลการ
บริหารงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาล ประจำปี
การศึกษา 2560 
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ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 
2560 เพ่ือมุ่งที่จะตรวจสอบการบริหารงานของ
อธิการบดีบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล  
     ทั้งนี้  ได้แจกแบบสอบถามให้แก่บุคลากร
ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือ
ประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี จำนวน
ทั้งสิ้น 661 ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับคืน
จำนวนทั้งสิ้น 498 ชุด คิดเป็นร้อยละ 75.34 มี
ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 อยู่ในระดับดี 
 และมี ผลการปฏิ บั ติ งานตามหลั ก     
ธรรมาภิบาล ดังนี้ 
 

       1. หลักประสิทธิผล 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการกำหนด
กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบงาน และมี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยสังเขป ดังนี้ 
           1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     
มีผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็น
การประเมินที่มุ่งเน้นการสำรวจพฤติกรรมของ
หน่วยงาน ทั้งในระดับหน่วยงาน คือ การสำรวจ
เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานและการบริหาร
ของหน่วยงาน  และในระดับบุคคลอ่ืน คือ การ
สำรวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์คะแนนที่ 72 เกณฑ์การ
ประเมนิอยู่ในระดับ สูง 
          2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
พระราชทานรางวัลที่ 1 รางวัลการอ่านดีเด่น/
น้ำเสียงชัดเจน/อักขระถูกต้อง/ไม่ทำให้ง่วงนอน 
เขตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 
6 – 10 พฤศจิกายน 2560 ในงานพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 
          3. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ 
“ webometrics* Ranking* of World 
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University” ครั้งที่ 2/2560 (เดือนกรกฎาคม 
2560) อยู่ในอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อยู่ในอันดับที่ 53 ของประเทศ และอยู่ในอันดับ
ที่ 5,710 ของโลก 
          4. ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้
บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้ วัดความสำเร็จของ
เป้าประสงค์ ได้ทั้ งหมด 21ตัวชี้ วัด ไม่บรรลุ
เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ25 
ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์
ทั้งหมด 47 ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จ คิดเป็น 
ร้อยละ 44.68 
          5. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้
บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้ วัดความสำเร็จของ
เป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 20 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของเป้าประสงค์ทั้ งหมด 31 ตัวชี้วัด ร้อยละ
ความสำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 35.48 
 

       2. หลักประสิทธิภาพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการ
บริหารราชการตามอำนาจและหน้าที่ มีการใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีความ
เห ม า ะ ส ม  ตั้ ง แ ต่ ก า ร ก ำ ห น ด น โย บ า ย            
การพิ จารณ าอนุ มั ติ โครงการงบประมาณ         
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ เพ่ื อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยสังเขป 
ดังนี้ 
          1. กำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยได้กำหนด
ตามนโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือ
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พัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
และนโยบายตามภารกิจ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 
          2. มีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 โดยให้หัวหน้า
หน่วยงานระดับกอง คณะ สำนัก และสถาบัน 
จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และ
ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด และกำกับติดตามการบริหารสัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ เป็นไปตามระเบียบ และให้
รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
          3. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 
          4. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ 
และระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
          5. มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) 
ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ที่สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ ในการกำหนดนโยบาย 
แผนงาน และการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลรวมทั้งอำนวย
ความสะดวกแก่สถาบัน ในการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้ านการประกันคุณ ภาพ การจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) และรายงาน
ประจำปี (Annual Report) 
          6. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและสอบ
มาตรฐาน Entry Level หลักสูตร Microsoft 
Technology Associate (MAT): Software 
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Developments ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  1 9  – 2 1 
กันยายน 2560 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ทางด้านไอทีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ในการประกอบอาชีพ และพร้อมเข้าสู่ตลาด
อุตสาหกรรม 
          7.  มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับ
ปรับปรุง ปี งบประมาณ 2561) เพ่ือใช้ เป็น
แนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน 
งานวิจัย งานศิลปวัฒนธรรม และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

        3. หลักการตอบสนอง 
 ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์
บริหารงานบนหลักการตอบสนองต่อสถานการณ์
ปัจจุบันของสังคม และตอบสนองข้อกฎหมาย
ต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ 
ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พอสรุปผลการ
ดำเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 
          1. มหาวิทยาลัยดำเนินการขับเคลื่อน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามข้อสั่ งการของ
นายกรัฐมนตรี เกี่ ยวกับแนวคิดการพัฒนา
เครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม ข อ ง แ ต่ ล ะ พ้ื น ที่  (Area – Based 
Approach) 
          2. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 
2 5 6 4  โด ย ได้ ก ำห น ด ต าม น โย บ าย ต าม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
          3. มหาวิทยาลัยมีการขยายระยะเวลา
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และอนุญาตเบิก
เงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 เนื่องจากนักวิจัย
ส่วนใหญ่ไม่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยได้
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ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
          4. มหาวิทยาลั ยมีมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 
อย่างเคร่งครัดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
          5. มหาวิทยาลัยจัดโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2560 
          6. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม “รับขวัญ
น้องใหม่ ด้วยใจอินทนิล” ประจำปีการศึกษา 
2560  “ อิน ท นิ ล ช่ อที่  4 2 ”  เมื่ อ วั น ที่  1 5 
กรกฎาคม 2561 
            7.  มหาวิทยาลัยมีการตรวจปัสสาวะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
            8. มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติเพ่ือสร้างแกนนำต่อต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 
            9.  มหาวิทยาลัยจัดโครงการเก่งและดี 
TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2560 
           10. มหาวิทยาลั ยจั ดกิ จกรรมตาม
ประเพณี / เทศกาลต่าง ๆ ของไทย เพ่ือเป็นการ
สร้างขวัญ กำลังใจให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และเพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในการทำงาน
ร่วมกันของชาวราชภัฏเพชรบูรณ์เช่น กิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ กิจกรรมวันสถาปนาราชภัฏ กิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น  
 ทั้ งนี้  ก ารจั ด กิ จ ก รรมต่ าง ๆ  ขอ ง
มหาวิทยาลัย จะเน้นย้ำการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็น
การสร้างแรงจูงใจ ความมุ่งมั่นของบุคลากรให้มี
ความเข้มแข็งในการร่วมพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 
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         4. หลักความรับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่  ตระหนักถึง
ความสำคัญการบริหารงานตามพันธกิจ และการ
ดำเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ มี
ความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การ
งานที่รับผิดชอบอยู่  และพร้อมที่จะปรับปรุง
แก้ไขได้ทันท่วงที ยอมรับการตรวจสอบ และ
พร้อมที่ จะรับผิ ดชอบในผลการตรวจสอบ 
ปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
          1. มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ และ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการ
รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์  
          2. มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจติดตาม
การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั่ วประเทศ จาก พลเอกดาว์พงษ์  รัตน
สุวรรณ องคมนตรีในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 
เวลา 09.00 น. 
          3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามมติทุกครั้ง 
          4. ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณ ะกรรมการ เร่ งรัด  กำกั บ  ติ ดตามการ
ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้แผนงาน
ต่าง ๆ ภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
กรอบระยะเวลาที่กำหนด 
          5.  มหาวิทยาลัยได้มีการหาแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่บุคลากร
ทั้ ง  5  ค ณ ะ  เ พ่ื อ ให้ เส น อ ห ลั ก สู ต ร ต าม
รายละเอียดที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนด 
          6. ม ห าวิ ท ย าลั ย ด ำ เนิ น ก า รต า ม
ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของสำนักงานตรวจ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

183 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์  
          7. มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมกับ
นายแพทย์ดุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ให้นโยบาย และมี
ประเด็นที่สำคัญ คือ ต้องการให้มหาวิทยาลัย
เน้นเรื่องหลักสูตรที่ตอบรับความต้องการของ
ประเทศ โดยมุ่ งเน้นในเรื่ องนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
 

       5. หลักความโปร่งใส 
 ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์
ดำเนินการบริหารงานตามที่กฎหมายกำหนด มี
การสรุปผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณ
ในทุก ๆ ไตรมาส สามารถตรวจสอบได้ มีการ
พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม่ำเสมอ พอสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 
          1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผล
การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการ
ประเมินที่มุ่ งเน้นการสำรวจพฤติกรรมของ
หน่วยงาน ทั้งในระดับหน่วยงาน คือ การสำรวจ
เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานและการบริหาร
ของหน่วยงาน  และในระดับบุคคลอ่ืน คือ การ
สำรวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์คะแนนที่ 72 เกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับ สูง 
          2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างแล้ว รวมถึงพระราชกฤษฎีการ
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ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้ าน เมื อ งที่ ดี  พ .ศ . 2546  มาตรา 23  ซึ่ ง
กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเปิดเผยและเที่ ยงธรรมโดยพิจารณาถึง
ประโยชน์ และผล เสี ยทางสั งคม  ภาระต่ อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา
และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะ
ได้รับ 
          3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2560 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการรายงาน
ผลการเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2560  โดยดำเนิ น งาน
บรรลุผลวัตถุประสงค์ 33 ตัวชี้วัด ไม่ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  14 ตั วชี้ วัด  จากตัวชี้ วัด
ความสำเร็จทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
70.21  
          4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้
ดำเนินการสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ สายสนับสนุนและลูกจ้างชั่วคราว ด้วย
ความโปร่งใสโดยบุคคลภายนอกสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ต และมีกระบวนการ
ดำเนินการเป็นขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ 
          5. มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  
รายงานผลการดำเนินงานการเงิน ไตรมาสที่ 3 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2560  
          6. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรายงานผล
การสอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตร
มาสที่  3 (เดือนเมษายน ถึ งเดือนมิถุนายน 
2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ 
          7. มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มีการรายงานสรุปยอดรายรับรายจ่าย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 
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พ .ศ . 2560 โดยการสนับสนุ น ให้ นำเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ จำนวน 23 
บทความ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
จ ำ น ว น  3  บ ท ค ว า ม  มี ร า ย รั บ จ ำ น ว น 
5 ,5 3 7 ,2 5 3 .5 6  บ า ท  ร า ย จ่ า ย จ ำ น ว น 
369,569.87 บาท และมียอดเงินคงเหลือ 
5,167,683.69 บาท 
 
        6. หลักการมีส่วนร่วม 
 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์ ได้
ดำเนินการเพ่ือให้บุคคลภายในมหาวิทยาลัยได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
           1.  มหาวิทยาลัยได้มีการประชุม ก่อน
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.
2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง 
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบู รณ์  โดยมี  ผศ . ด ร .ป ระยู ร  ลิ้ ม สุ ข 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็น
ประธานกล่าวเปิดการประชุม ในการประชุมครั้ง
นี้ รศ.ดร.สมเจตต์ ภูศรี นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ใน
หัวข้อเรื่อง “วิกฤติการศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏต้องตั้งรับ” ให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ
พลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำ
พิเศษ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ
ลูกจ้ างชั่ วคราว ของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบูรณ์  
            2. ม ห าวิ ท ย าลั ย  โด ยส ำนั ก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัด
โครงการประชุมสัมมนา "การจัดทำร่างแผน
ยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี และ
จั ดท ำร่ า งแผนป ฏิ บั ติ ร าชการ  ส ำนั ก งาน
อธิการบดี  พ.ศ.2562" ในระหว่างวันที่  3 -5 
กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะกรียนเนอรี่ รี
สอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
            3. มหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
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ประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยท่านพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานการ
ประชุม การประชุมครั้งนี้เพ่ือทำหน้าที่ขับเคลื่อน
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564)ไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับจังหวัด โดยมีอำนาจหน้าที่หลักในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติให้
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ น โย บ าย ข อ งรั ฐ บ าล  แล ะ
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในนโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์แห่ งชาติ  ฉบับที่  5  วันที่  26 
มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
ขันตี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 
           4. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เพชรบู รณ์  และหอการค้ าจั งห วัด
เพชรบูรณ์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกัน เพ่ือสนับสนุน พัฒนา ยกระดับ
คุณภาพของการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ
และงานวิจัย รวมถึงการฝึกทักษะให้นักศึกษา
และบัณฑิต ตลอดจนบุคลากรที่อยู่ในชุมชนให้มี
ศักยภาพสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงการ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลทางด้ านวิชาการร่วมกัน
ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
2561 
 

        7. หลักการกระจายอำนาจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการ
กำหนดนโยบายการบริหาร เพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกันแก่การบริหารงานตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการกระจาย
อำนาจให้ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้ อำนวยการสำนั ก – สถาบัน  บริหารงาน 
โดยสังเขป ดังนี้ 
            1. ค ำ สั่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 2578/2560 เรื่อง การมอบหมาย
งานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 
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 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
           2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่ 2580/2560 เรื่อง มอบหมายงานให้ผู้ช่วย
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและจัดหา
รายได ้
          3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่ 2581/2560 เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ให้
คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 
 คณะครุศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 ค ณ ะ เท ค โน โล ยี ก า ร เก ษ ต รแ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 สำนักงานอธิการบดี 
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 สำนั ก วิท ยบริก ารและ เท ค โน โลยี
สารสนเทศ 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

         8. หลักนิติธรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  ได้
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ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

บริหารงานด้วยกระบวนการยุติธรรม ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด โดย ดังปรากฏเป็นรูปธรรมได้ ดังนี้ 
           1.  มหาวิทยาลัย โดยงานกิจการสภา
มหาวิทยาลั ย  ได้มี การรวมรวมระเบี ยบ – 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  
           2. มหาวิทยาลัยมีการเสนอข้อบังคับ – 
ระเบียบต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
ดังนี้ 
 1.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ว่าด้วย เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
 1.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบู รณ์  เรื่ อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ทุน อุดหนุนงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 
 1.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  เรื่อง อัตราค่าตอบแทนประธาน
หลักสูตรสาขาวิชา พ .ศ . ... และข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว้าด้วย หัวหน้า
วิชาเอก พ.ศ. ....  
          3. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์การบริหารงาน ดังนี้ 
 2.1 ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 
2560 
 

       9.  หลักความเสมอภาค 
 ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์  
บริหารงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ดังปรากฏเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 
          1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มี
การการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และแนวทางปฏิบัติในการ
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พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
          2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการกำชับให้คณบดีแต่ละ
คณะตรวจสอบการลาป่วย ลากิจ การขาด
ราชการ เนื่องจากการลาป่วยเป็นอำนาจของ
คณบดี โดยให้คณบดีกำกับดูแล ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
          3. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมงานมุทิตา
จิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการให้กับ ข้าราชการ 
พนั กงานมหาวิท ยาลั ย  พนั กงาน ราชการ 
ลูกจ้างประจำ รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว 
            4. มหาวิทยาลัยเชิญชวนให้คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งผู้มีจิตอาสาร่วมทำ
ดอกไม้จันทน์ เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
            5. มหาวิทยาลัยจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพ่ือสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อชาวราช
ภัฏ ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรม ในภาคเช้าตั้งแต่
เวลา 08.30 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ทำ
คุณ ประโยชน์ ให้ กั บ มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ “เพชรราชภัฏ (PCRU AWARD) พิธี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมจิต
อาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cieaning 
กิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมในภาคค่ำ 
เป็นกจิกรรมโครงการ “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระ
บ ารมี ทั่ ว ห ล้ า” ที่ ส น าม กี ฬ า โชค รั ตน ชั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นกิจกรรมการ
จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล ของบรรดา
คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ได้จัดทำเสื้อเหลือง “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระ
บารมีทั่วหล้า” แจกให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 
รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวอย่างทั่วถึง 
 

         10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  ได้
ดำเนินการบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
และการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
กรณีที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลได้ผลเสียของ
บุคคล ดังปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
          1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้มีการร่วมกัน
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2560 
(ครั้งที่ 2/2560) โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
วงเงิน งบประมาณ และการห ริห ารวงเงิน
งบประมาณสำหรับเลื่อนเงินเดือน   พิจารณา
แบ บ ป ระ เมิ น ก ารป ฏิ บั ติ ร าช ก าร เพ่ื อ ใช้
ประกอบการพิจารณาเลือนเงินเดือน   และ
พิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งผลการประเมิน 
          2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 
เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2560 ได้มีการพิจารณา
ทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
(ครั้งที่ 2/2560) โดยที่ประชุมมีการอภิปรายกัน
อย่างกว้างขวาง โดยเห็นชอบจัดสรรวงเงินเลื่อน
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็น ร้อยละ 
4 ที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้ 

  5 การกำกับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการ
ดำเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการ
กำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย มีการดำเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ ดังนี้ 
          1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกำกับ
ติดตามและสนับสนุนการจัดการความรู้ ทำ
หน้าที่ในการกำกับ ดูแล ติดตามและดำเนินการ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

(5.1-5-01)   
           2 .*ดำเนิ นการจัดท ำแนวทางการ
ดำเนินงานตามระบบการจัดการความรู้ตาม
ระบบ ดังนี้ (5.1-5-02)     
                1) ทุกคณะมีการกำหนดประเด็น
การจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ด้าน ได้แก่ด้าน
การผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย  
                2) ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการ
จัดการความรู้ตามแนวทางการดำเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่  สกอ. 
กำหนด 
                3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอ
ผลการดำเนินงานจัดการความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง 
          3 .* จั ด ท ำแ ผ น ก า รก ำกั บ ติ ด ต าม       
การส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (5.1-5-03) 
         4 .* ด ำ เนิ น ก า ร จั ด ท ำ ป ฏิ ทิ น ก า ร
ดำเนินงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการ
จัดการความรู้ (5.1-5-04) 
         5.*ดำเนินการสำรวจประเด็นการจัดการ
ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน โดยกำหนดประเด็น
การจัดการความรู้  อย่างน้อย 2 ด้าน  ได้แก่ 
ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ในระดับ
คณะ  และอย่างน้อย 1 ประเด็นในระดับสำนัก/
สถาบัน (5.1-5-05) พร้อมทั้งประชุมชี้แจงใน
โครงการ QA – สัญจร : เพ่ือติดตาม สนับสนุน 
ส่งเสริม พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมุ่งให้
ความรู้ด้ านการดำเนิ นการจัดการความรู้  
กระบวนการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ของสกอ. 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน (5.1-5-
06) 
         6.*มีการดำเนินการกำกับติดตาม โดยมี
กระบวนการกำกับติดตามดังนี้ 
 

5.1-5-01  คำสั่ งแต่งตั้ ง
ผู้ รับผิดชอบดำเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา 2560   
5.1-5-02  แนวทางการ
ดำเนินงานตามระบบการ
จัดการความรู้ตามระบบ 
5.1-5-03  แผนการกำกับ
ติ ด ต า ม  ก า ร ส่ ง เส ริ ม 
สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงาน
ในสถาบันมีการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์  ประจำปี
การศึกษา 2560 
5 .1 -5 -04  ปฏิ ทิ น การ
ด ำ เนิ น ง าน ก า รก ำกั บ 
ติดตามการดำเนินงานการ
จัดการความรู้ 
5.1-5-05  บันทึกข้อความ 
ติดตามการดำเนินงานตาม
กระบวนการบริหารความ
เสี่ ย ง  แ ล ะก ารจั ด ก าร
ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 
2560 
5.1-5-06  โครงการ QA 
– สัญ จร : เพ่ื อติ ดตาม 
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา
ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไก ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจำปี
การศึกษา 2560 
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ประเมิน 
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            1) มีการสำรวจประเด็นการจัดการ
ความรู้ 
            2) ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการ
จัดการความรู้ 
            3 ) ดำเนิ นการจัดการความรู้ ตาม
กระบวนการที่กำหนดได้แก่ 
                  (1) การกำหนดความรู้หลัก 
                  (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
                  (3) การปรับปรุงดัดแปลงสร้าง
ความรู้ให้เหมาะต่อการใช้งาน 
                  (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ 
                  (5) การนำประสบการณ์จากการ
ทำงานและประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสกัดองค์ความรู้ออกมาบันทึกไว้ 
                  (6) การจดบันทึกขุมความรู้และ
แก่นความรู้ไว้สำหรับใช้งาน 
            4 ) ทุ กหน่ วย งาน ราย งานผลการ
ดำเนินงาน 
            5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ผลการกำกับติดตามมีดังนี้ 
    1. ทุกหน่วยมีการกำหนดประเด็นความรู้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดได้แก่ ระดับคณะมีการกำหนด
ประเด็นการจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย และ
หน่วยงานสนับสนุนกำหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้อย่างน้อย 1 ด้าน 
    2. ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการ
ความรู้ครบถ้วน 
     3. ผลการกำกับติดตามครั้งที่ 1 การติดตาม
การดำเนินการจัดการความรู้ในรอบ 6 เดือน 
(ตั้ งแต่  สิ งห าคม  60  – มกราคม  61 ) ทุ ก
หน่วยงานดำเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ 1-3 ได้แก่ 
ขั้นที่  1การกำหนดความรู้หลัก ขั้นที่  2 การ
เสาะหาความรู้ที่ต้องการ ขั้นที่ 3 การปรับปรุง
ดัดแปลงสร้างความรู้ให้ เหมาะต่อการใช้งาน 
ปัญหาที่พบในการติดตามครั้งที่ 1 พบว่าการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

รายงานผลใช้ในรูปเอกสารแบบติดตามและ
กรอกข้อมูลรายงานการติดตามไม่มีการพูดคุย
ซั ก ถ าม แลก เป ลี่ ย น เรี ยน รู้ ท ร าบ เพี ย งว่ า
ดำเนินการอยู่ 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 . ผ ล ก ารก ำกั บ ติ ด ต ามค รั้ งที่  2  ก าร
ดำเนินการจัดการความรู้ตามโครงการประชุม
นำเสนอประเด็นการจัดการความรู้ (KM) :เพ่ือ
ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560 
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (5.1-5-08 ถึง 5.1-
5-09) 
         ผลการดำเนินงานทุกหน่วยงานมีการ
ดำเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานโดยมีผล
การดำเนินงานดังนี้  
 

หน่วยงาน ประเด็นการจดัการ
ความรู้ประเด็น(KM) 

คณะครุศาสตร ์ การออกข้อสอบและการวัด
ประเมินผล 
การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

คณะมนุษศาสตร์ ฯ การพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตเพื่อการมีงานทำ 
การสร้างผลงานวิจยัสู่การใช้
ประโยชนส์ังคมชุมชนและ
ผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ การพัฒนาหนังสือตำราสื่อ
การเรยีนการสอนในยุค
ดิจิตอล Thailand 4.0 
การวิจัยแบบบรูณาการ 

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร
จัดการ 

การบริหารการผลติบัณฑิต
แต่ละตัวบ่งช้ีให้ได้ระดับสี่ขึ้น
ไป 
การพัฒนาองค์ความรู้ดา้น
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์
สำหรับการวิจัยด้านสังคม 

5.1-5-07  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์  2561 
5.1-5-08  โครงการ
ประชุมนำเสนอประเด็น
การจัดการความรู้ (KM) :
เพ่ือติดตามการดำเนินงาน 
ประจำปีการศึกษา 2560 
5.1-5-09   สรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการ
ประชุมนำเสนอประเด็น
การจัดการความรู้ (KM)  
: เ พ่ื อ ติ ด ต า ม ก า ร
ด ำ เนิ น งาน  ป ร ะ จ ำปี
การศึกษา 2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรฯ 

 การส่งนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุสาหกรรม 
เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 
เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย 
และเป้าหมายของประเทศ 

สำนักงานอธิการบด ี
 

เทคนิคการจดัประชุมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

ความรู้เกี่ยวกับงานบริการ
หน้าเค้าเตอร์ในประเด็น
ต่างๆ ท่ีต้องรับช่วงต่อกัน 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

เสรมิสร้างความรูค้วามเข้า
ในด้านการเงินและพัสด ุ

สำนักวิทยาบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

การจัดทำคูม่ือปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน 
สำนักวิทยาบริการและ
เทคโนโลย ี

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

การจัดองค์ความรู้ด้านศลิปะ
การจัดดอกไม้พื้นฐานเพื่อ
การประยุกต์ใช้งาน 

     
  6 การกำกับติดตาม

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการ
บริหาร 
บุคลากรสาย
วิชาการ  และสาย
สนับสนุน 
และ 
แผนพัฒนา
บุคลากรสาย
วิชาการ   
และสายสนับสนุน 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยงานการ
เจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตาม
การดำเนิ น งานต ามแผน พั ฒ นาบุ คล าก ร
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดแนวทางการ
กำกับติดตาม ดังนี้ 
    1 . มห าวิท ยาลั ย ได้ จั ดท ำคำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณ ะกรรมการจัดทำแผนพัฒ นาบุ คลากร
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (5.1-6-01) 
   2. จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการสำรวจ
ความต้องการพัฒนามาประกอบการจัดทำแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 
2560 ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ (5.1-6-02) 

5.1-6-01  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 1100/2561
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1-6-02  แผนบริหาร
แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

   1) การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรอย่างมี
ทิศทางและต่อเนื่อง 
   2) การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรตรงตาม
ภารกิจและความรับผิดชอบ 
   3 )  ก า ร ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
   4) การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ทุกหน่วยงาน ในการประชุมคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒ นาบุ คลากรมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

  7 การกำกับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการ
ดำเนินงานด้าน
การประกัน
คุณภาพภายใน
ตามระบบและ
กลไกที่สถาบัน
กำหนด 
ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบ
คุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

    ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์  ให้
ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยกำหนดน โยบายการประกัน คุณ ภ าพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย (5.1-7-01) มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพตามระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการจัดทำประกาศระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้การดำเนินงานด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  (5.1-7-02) 

 ทธิผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ
บายและวัตถุประสงค์ของการสอดคล้องกับนโย

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน ข อ ง
มหาวิทยาลัย  ซึ่งระบบดังกล่าว ประกอบด้วย 

ระบบการควบคุมคุณ ภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  โดยได้
ดำเนินการตามระบบ ดังนี้  
 1. ระบบการควบคุมคุณภาพ 
       มหาวิทยาลัยมีการกำหนดให้ทุกหน่วยงาน
ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน รวมทั้งหลักสูตร
สาขาวิชา ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพตาม
พันธกิจ โดยสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
บูรณาการระบบการประกันคุณภาพเข้ากับการ

5.1-7-01  นโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
5.1-7-02  ประกาศ  
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

บริหารงานและการปฏิบัติงานปกติ  
       - มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ด้านการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย (5.1-7-03)    
        - ด ำ เนิ น การแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลและดำเนินงาน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(5.1-7-04) และแต่งตั้ งคณะคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมี
บุคลากรจากทุกหน่วยงานเป็นคณะกรรมการ
เพ่ือร่วมวางแผนและดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษารวมถึงสร้างความเข้าใจ กำกับ 
ติดตาม ประสานและเตรียมการประเมินในระดับ
ต่างๆ (5.1-7-05) 
        - ดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี
การศึกษา 6025  (5.1-7-06) เพ่ือเป็นกรอบใน
การดำเนินงาน  
        - ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
บุ คลากร งบประมาณ  สถานที่ เพ่ื อ ให้ การ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
         นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัด
โครงการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
        -  โครงการ QA – สัญจร : เพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริม และติดตามผลการประกันคุณภาพ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2560 (5.1-7-07) 
        - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงาน
การประเมินตน เอง (SAR) ระดับหลักสู ตร   
(5.1-7-08) 
        - โครงการประชุมติดตามการดำเนินงาน

5.1-7-03  คำรับรองการ
ปฏิบัติราชการเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัยประจำปี
การศึกษา 2560 
5.1-7-04 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ
ดำเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน การปะกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศกึษา 2560 
5.1-7-05  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2560 
5.1-7-06  ปฏิทินการ
ดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปีการศึกษา 6025  
5.1-7-07  โครงการ QA 
– สัญจร : เพื่อติดตาม 
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2560 
5.1-7-08  โครงการอบรม
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ด้ า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
ผ่านระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (5.1-7-09)         
        - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องใช้
งานระบบฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการ
ป ระ เมิ น  3  ระดั บ  (CHE QA Online for 3 
Degrees : CHE 3D) ประจำปีการศึกษา 2560 
(5.1-7-10)         
        - โครงการอบรม “การบริหารจัดการเชิง
รุกภายใต้การเปลี่ยนแปลงองค์กร 4.0” เป็นต้น
(5.1-7-11)                                                           
          - จั ด ท ำคู่ มื อ ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (5.1-7-12) 
และจัดทำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับสถาบัน-สำนัก (5.1-7-13) เพ่ือใช้ในการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 
การศึกษา 2560 
 

2. การตรวจสอบคุณภาพ     
       มหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบคุณภาพ โดย
ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร 
คณะ สถาบัน /มหาวิทยาลัย และสำนัก และ
สรุปผลการดำเนินการรายงานต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะๆ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานกำกับติดตามมีประสิทธิภาพโดย
ดำเนินการดังนี้  
     1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ
ผล การด ำ เนิ น งาน ต าม แผ น โด ย ให้ ค ณ ะ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  ประจำปี
การศึกษา 2560 ดำเนินการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 
     2. มีการกำกับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
มี ก ารกำกั บ ติ ด ต าม  และราย งายผลการ
ดำเนินงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบเป็นระยะ 
ๆ ดังนี้ 

เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
และสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร 
5.1-7-09  โครงการ
ประชุมติดตามการ
ดำเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ผ่านระบบกำกับติดตาม
การประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2560  
5.1-7-10  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
พัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการ
ประเมิน 3 ระดับ (CHE 
QA Online for 3 
Degrees : CHE 3D) 
ประจำปีการศึกษา 2560 
5.1-7-11  โครงการอบรม 
“การบริหารจัดการเชิงรุก
ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
องค์กร 4.0” เป็นต้น 
5.1-7-12  คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 6025  
5.1-7-13  คูม่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับ สำนัก-สถาบัน 
ประจำปีการศึกษา 2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

        1) ติดตามผลการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  และ
ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
ร อ บ  6  เดื อ น  แ ล ะ เส น อ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบ
ผลการติดตามดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่  
2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (5.1-7-
14) 
        2) การกำกับติดตามในโครงการ QA – 
สัญจร : เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามผล
การประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจำปีการศึกษาโดยการให้
รายงานผลการดำเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร
คณะและหน่วยงานสนับสนุนวิพากษ์ผลกการ
ประเมิ นตน เองและแลกเปลี่ ยน เรียน รู้ ใน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับต่าง ๆ  
        3) นอกจากมหาวิทยาลัยได้ทำการกำกับ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานทั้งใน
ระดับหลักสูตรและคณะผ่านระบบกำกับติดตาม
การป ระกั น คุณ ภ าพการศึ กษ า ป ระจำปี
การศึกษา 2560 
 (http://trackqa.pcru.ac.th:81) รอบ 9 เดือน  
เมื่อวันที่ 25 -27 เมษายน 2561 จากการติดตาม
ดั งกล่ าว  พบว่ า  หลั กสู ต รและคณ ะมีการ
ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-7-15) เพ่ือให้
สามารถเห็นความก้าวหน้าและเตรียมความ
พร้อมฐานข้อมูลเพ่ือลงระบบ CHE QA Online 
ในระดับคณะ ทำให้ทุกหน่วยงานตื่นตัวและให้
ความสำคัญ  ท ำให้ มห าวิท ยาลั ยส ามารถ
ตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA 
Online ได้ทุกหน่วยงาน  
      

3. การประเมินคุณภาพ  
        1. มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหลักสูตร 
คณะ สถาบัน/สำนัก และมหาวิทยาลัย จัดทำ
รายงานการดำเนินการในรูปแบบการประเมิน

5.1-7-14 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2561  
5.1-7-15 ระบบกำกับ
ติดตามผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
http://trackqa.pcru. 
ac.th/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://trackqa.pcru.ac.th:81/
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ตนเองเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ โดยมีการ
กำหนดแบบฟอร์มการรายงานและจัดประชุม
ชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2561 และ
กำหนดระยะเวลาในการตรวจประเมิน (5.1-7-
16) ดังนี้ 
        - ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  ระห ว่ างวั น ที่  2 3 
กรกฎาคม -10 สิงหาคม 2561 มีผลการประเมิน
ในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 คะแนน (5.1-7-
17) 
       - ระดับคณะ เมื่อวันที่ 27 – 31 กันยายน 
2560 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 
4.19 (5.1-7-18) 
       - ระดับสถาบัน/สำนัก เมื่อวันที่  6 – 7 
และ10 กันยายน 2561 (5.1-7-19) 
        2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสำนัก -สถาบันโดยทุกระดับ
คณะกรรมการประเมินมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี สกอ. กำหนดทุกประการ 
        3 . จั ด ให้ มี ก า ร ต ร ว จ ป ระ เมิ น ต าม
ระยะเวลาที่กำหนดคือภายใน 120 วันหลังจาก
สิ้นปีการศึกษา 
        4. จัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจประเมิน
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ เมื่อวันที่ 
11 กันยายน 2561 เพื่อรับทราบและพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ  (5.1-7-20) 

5.1-7-16  รายงานประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 1/2561 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2561 
5.1-7-17  รายงานสรุปผล
การประเมินระดบั
หลักสูตร 
5.1-7-18  รายงานสรุปผล
การประเมินระดับคณะ 
5.1-7-19  รายงานสรุปผล
การประเมินระดับสถาบัน/
สำนัก 
5.1-7-20  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2561 วันที่ 11 
กันยายน 2561 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
5.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี.
5.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
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 :  คณะที่ได้ดำเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนำคะแนนผลการประเมินของคณะนั้น
มาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
ผลการดำเนินงาน 

ลำดับ คณะ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1 คณะครุศาสตร์ 4.19 ระดับดี 
2 คณะวิทยาการจัดการ 4.12 ระดับดี 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.35 ระดับดี 
4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุสาหกรรม 4.04 ระดับดี 
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.26 ระดับดี 

มหาวิทยาลัย 4.19 ระดับดี 
 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี
5.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
4.18 คะแนน 4.18 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี.
5.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
4.19 คะแนน 4.19 คะแนน บรรลุ 

 
 

 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  

จำนวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  

 
4.19 + 4.12 + 4.35 + 4.04+ 4.26  

=   4.19 
5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (สกอ. 5.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2   ข้อ 
มีการดำเนินการ   

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบกำกับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมนิ 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและ
กลไกในการ
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะ ให้เป็นไป
ตาม
องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะ 

ในปีการศึกษา 2560  ได้ดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557  ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ที่
กำหนดให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ สำนัก 
สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดให้มีคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้น โดยมีหน้าท่ีพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจน
สร้างความเข้าใจในการกำกับ ติดตาม ประสานและ
เตรียมการตรวจประเมิน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
จัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ยึดถือ
และใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มี
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบาย และหลักการท่ี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  โดย
การจัดทำประกาศระบบกลไกในการกำกับติดตาม
การดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  ประจำปี
การศึกษา 2560 (5.3-1-01) เพ่ือการดำเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตร
และคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

5.3-1-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง ระบบ
กลไกในการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2560 
ประกาศ  ณ  วันที่ 17  
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เป็ น ไปตาม เกณ ฑ์ ม าตรฐานตามตั วบ่ งชี้ ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำกับติดตามการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
การป ระกั น คุณ ภ าพ ระดั บ มห าวิท ยาลั ย  ที่
ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกคณะ สำนัก และ
สถาบัน ร่วมเป็นกรรมการ (5.3-1-02)  

2. มหาวิทยาลัยจัดทำคำรับรองด้านการ
ประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัย และคำสั ่งการ
ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุน กำกับติดตาม 
การดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัว
บ่งชี้คุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย (5.3-
1-03)  

3. ม ห าวิ ท ย าลั ย ให้ ก า ร ส นั บ ส นุ น
ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้การดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตาม
ตั วบ่ งชี้ ขององค์ประกอบต่ าง ๆ และเพ่ื อการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่ งชี้ คุณภาพของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยการ
จัดโครงการ QA – สัญจร : เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม
และติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ และระดับสำนัก 
สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560  เพ่ือการกระตุ้น 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร   โครงการ
อบรม “การบริหารจัดการเชิ งรุกภายใต้การ

5.3-1-02  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
2396/2560 เรื่อง 
แต่งตั้งกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ประจำปี
การศึกษา 2560  
ประกาศ  ณ  วันที่ 17  
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 
5.3-1-03  คำรับรอง
การปฏิบัติราชการเพ่ือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
ระดับคณะ ประจำปี
การศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์   
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เปลี่ยนแปลงองค์กร 4.0” เป็นต้น 
5. มหาวิทยาลัยจัดทำเครื่องมือในการ

กำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย และดำเนินการกำกับติดตามผล
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ผ่านระบบกำกับ
ติ ดตามการป ระกั น คุณ ภ าพการศึ กษ า ของ
มหาวิทยาลัย 

6. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับต่าง 
ๆ ในการประชุมของผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ ได้แนวทางในการพัฒนาการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ิมเติม
อย่างต่อเนื่อง 

 

  2 มีคณะกรรมการ
กำกับติดตาม
การดำเนินงาน
ให้เป็นไปตาม
ระบบที่กำหนด
ในข้อ 1 และ
รายงานผลการ
ติดตามให้
กรรมการระดับ
สถาบันเพื่อ
พิจารณา 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ได้ ด ำ เนิ น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจำปีการศึกษา 
2560 (5.3-2-01) เพ่ือทำหน้าที่ในการกำกับติดตาม
การดำเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก   

โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน
การประกันคุณ ภาพการศึ กษาภายใน  ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 
6 เดื อน  โดยดำเนิ นการติ ดตาม เมื่ อวันที่  29 
มกราคม  ถึ ง  2  กุ มภ า พั น ธ์  2 561  จ ากการ
ดำเนินงานติดตามดังกล่าวพบว่าหลักสูตรและคณะ
ยั ง ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง า น อ ยู่ ใ น เก ณ ฑ์ ที่ ต่ ำ                 
ซึ่งคณะกรรมการติดตามได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้ 
ระดับหลักสูตร 

1. ยังมีหลักสูตรที่มีการจัดการหลักสูตรไม่ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย 
สกอ.  ประกอบด้วย 

- หลักสูตรสาขาวิชาบริหารการปกครอง
ท้องถิ่น  (ไม่ปรับปรุงตามรอบระยะเวลา) 

- หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีและการแสดง  (ไม่

5.3-2-01  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
2396/2560 เรื่อง 
แต่งตั้งกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ประจำปี
การศึกษา 2560  
ประกาศ  ณ  วันที่ 17  
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ปรับปรุงตามรอบระยะเวลา) 
- หลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เสนอ
ปิดหลักสูตร) 

- หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (เสนอปิดหลักสูตร) 

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มีอาจารย์ลาออก) 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (อาจารย์ประจำ
หลักสูตรไม่ครบ) 

2. ความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาว่าต้องดำเนินการประเมินในปี
การศึกษา 2560 หรือ ในบางหลักสูตรที่เสนอขอปิด
หลักสูตร แต่ยังมีนักศึกษาตกค้างที่ยังไม่สำเร็จ
การศึกษา 
 

ระดับคณะ   
1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  ใน 

บางคณะ พบว่ายั งมีหลักสูตรที่ ไม่ ผ่ าน เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกและดำรง 
ตำแหน่งทางวิชาการน้อยในทุกคณะ 

3. กิจกรรมนักศึกษา  โดยรวมยังเป็นแค่ 
โครงการที่จะมีการดำเนินงาน  ควรเร่งดำเนินการ
เพ่ือให้ทันกับช่วงเวลาการประกันคุณภาพ  และขาด
การประเมินผลสำเร็จตามวัตถุป ระสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการแล้ว 

4. จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ใน 
ทุกคณะ มีจำนวนที่ตีพิมพ์/เผยแพร่น้อย เมื่อเทียบ
กับจำนวนอาจารย์ประจำในคณะ 

5. การบริหารจัดการของคณะในบางเรื่องตาม 
เกณฑ์การประกันคุณภาพ  เช่น การบริหารความ
เสี่ ยง กาจัดการความรู้  (KM) แผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุ คลากรทั้ งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  

 6. ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ควรตรวจสอบว่ามีการดำเนินการ ทั้งด้านควบคุม
คุณภาพ การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ และ
พัฒนาคุณภาพครบทั้งกระบวนการหรือไม่ 

 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้
นำผลการติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2560  รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือ
รับทราบผลการติดตามดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  (5.3-2-02 
ถึง 5.3-2-03) 
และมีการติดตามผลการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบกำกับติดตาม
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2560 (http://trackqa.pcru.ac.th:81) รอบ 9 เดือน  
เมื่อวันที่ 25 -27 เมษายน 2561 จากการติดตาม
ดังกล่าว พบว่า หลักสูตรและคณะมีการดำเนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

5 .3 -2 -02   รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้ งที่  2 /2561 เมื่ อ
วันที่  14 กุมภาพันธ์  
2561  
5.3-2-03  สรุปผลการ
ติดตามการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ ประจำปี
การศึกษา 2560 
5.3-2-04 ระบบกำกับ
ติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 
2560 
(http://trackqa.pcru.ac
.th:81) 

  3 มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
หลักสูตรและ
คณะ ให้เกิดผล
ตาม
องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะ 

มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรัพยากร
ต่าง ๆ เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้
ขององค์ประกอบต่าง ๆ และเพ่ือการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณใน

การสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
จำนวน 4 คน และสนับสนุนงบประมาณในการทำ
ผลงานทางวิชาการ ซึ่ ง ในปี การศึกษา 2560             
มีอาจารย์อยู่ระหว่างการขอตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวน 26 คน และมีอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7 คน   
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ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ด้านการวิจัย 
    มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนวิจัยให้แต่ละ

คณะดังนี้  (5.3-3-01)  

คณะ 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ภายใน ภายนอก รวม 

เทคโนโลยีการเกษตร 2,654,800 150,000 2,804,800 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

2,637,100 - 2,637,100 

ครุศาสตร์ 1,279,200 - 1,279,200 

วิทยาการจัดการ 2,165,600 581,175 2,746,775 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1,518,000 90,000 1,608,000 

 
และมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน  170  เรื่อง 

คณะ 
จำนวนงาน
สร้างสรรค ์

จำนวน
งานวิจัย 

รวม 
(เรื่อง) 

เทคโนโลยีการเกษตร - 35 35 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

- 52 52 

ครุศาสตร์ - 21 21 

วิทยาการจัดการ - 18 18 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

11 33 44 

 
นอกจากทุนวิจัยที่จัดสรรให้กับคณะแล้ว

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังได้มีการ 
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 
     - หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุนให้
คำปรึกษาแก่ นักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป 
นำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ก้าวไปสู่เชิงพาณิชย์  
     -  มีเว็บบอร์ดคลินิกวิจัยเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย  

นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 
     -  มีห้องสมุดและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือ

5.3-3-01  รายงาน
สรุปเงินอดุหนุนทุน
วิจัยภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

สนั บ สนุ น ก ารวิ จั ย แล ะบ ริ ก ารวิ ช าก ารขอ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่ งเป็นแหล่งรวบรวม
ผลงานวิจัยและวารสารทางการวิจัย และเป็น
ฐานข้อมูลการการยืม -คืน เล่มรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์        
     -  มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่า
ด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554 
เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย         

- มีแหล่งค้นคว้าทางด้านงานวิจัย โดยมีการ
จัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลวิจัย 

 

ด้านการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้กับ

คณะและหน่วยงานสนับสนุน โดยมีจำนวนโครงการ
บริการวิชาการท้ังสิ้น 63 โครงการ  (5.3-3-02) 
 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จำนวน 925,600 บาท  โดยสำนั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับคณะได้มีการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม จำนวน 28 โครงการ  (5.3-3-03) 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการดำเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ในปีการศึกษา 
2560 โดยดำเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เช่น 

1. จัดโครงการ QA – สัญจร : เพื่อ 
สนับสนุน  ส่ งเสริมและติดตามผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ และระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 
2560  เพ่ือการกระตุ้น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (5.3-3-
04) 
 

5.3-3-02  รายงาน
สรุปจำนวนโครงการ
บริการวิชาการและ
งบประมาณในการ
บริการวิชาการ 
5.3-3-03  รายงาน
สรุปจำนวนโครงการ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
5.3-3-04   โครงการ 
QA – สัญจร : เพื่อ 
สนับสนุน ส่งเสริมและ
ติดตามผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 
2560 
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ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  (5.3-3-05)  

3. โครงการอบรม “การบริหารจัดการเชิง
รุกภายใต้การเปลี่ยนแปลงองค์กร 4.0” เป็นต้น 
(5.3-3-06) 

5.3-3-05  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาและการ
เขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหลักสูตร   
5.-3-06  โครงการ
อบรม “การบริหาร
จัดการเชิงรุกภายใต้
การเปลี่ยนแปลง
องค์กร 4.0” 

  4 นำผลการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะที่ผ่านการ
พิจารณาของ
กรรมการระดับ
สถาบัน  เสนอ
สภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

     มหาวิทยาลัยโดยความรับผิดชอบของงาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้นำผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ (5.3-4-01) นำเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 
เมื่อวันที่  11 กันยายน 2561 เพ่ือรับทราบและ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ   

5.3-4-01 รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับ
หลักสูตร ประจำปี
การศึกษา  2560 
 
 

  5 นำผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
สภาสถาบันมา
ปรับปรุง
หลักสูตรและ
การดำเนินงาน   
ของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

     ในปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เปิดสอนทั้งหมด 47 หลักสูตร และได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด โดย
ห ลั ก สู ต รที่ ผ่ า น เก ณ ฑ์ ม าต ร ฐ าน ห ลั ก สู ต ร  
องค์ประกอบที่ 1 จำนวน 45 หลักสูตร  คิดเป็นร้อย
ละ 95.74  และหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร องค์ประกอบที่  1 จำนวน 2 หลักสูตร   
คิ ด เป็ น ร้อยละ 4.26*และปี การศึ กษ า 2560  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 5 คณะ โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี จำนวน 5 
คณะ คิดเป็นร้อยละ 100  (อยู่ระหว่างดำเนินการ

5.3-5-01 รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับ
หลักสูตร ประจำปี
การศึกษา  2560 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

นำผลการประเมินเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
วันที่ 19 กันยายน 2561 ) (5.3-5-01) 

  6 มีผลการประเมิน
คุณภาพทุก
หลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 
1 การกำกับ
มาตรฐาน 

ในรอบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เปิดสอนทั้งหมด 47 หลักสูตร และได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนดโดย
ห ลั ก สู ต รที่ ผ่ า น เก ณ ฑ์ ม าต ร ฐ าน ห ลั ก สู ต ร 
องค์ประกอบที่ 1 จำนวน 45 หลักสูตร  คิดเป็นร้อย
ละ 95.74   และหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 จำนวน 2 หลักสูตร  คิด
เป็นร้อยละ 4.26 (5.3-6-01) 

5.3-6-01  รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับ
หลักสูตร ประจำปี
การศึกษา  2560 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

5.3 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ท่ี.
5.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน ไม่บรรลุ 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 
 
 

การประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
ใน 4 พันธกิจ  รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของคณะ โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมี
การวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผล
การบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 

3.51  
คะแนน 

151.56 
3.23  

3.22 
คะแนน 

3.23 
คะแนน 

 
ปัดเศษ 

47 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
อาจารย์ประจำ
สถาบันมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
15 

 
71 x 100 23.51x5/40  

= 2.94 
 

2.94
คะแนน 

2.94 
คะแนน 

 

 
 

302 

ตัวบ่งช้ีที ่1.3 
อาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรง
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 
 

ร้อยละ 
15 

 
39 x 100 

12.91x5/60  
= 1.08  

1.07 
คะแนน 

1.08 
คะแนน 

 

ปัดเศษ 

302 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  
การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน ข้อที ่1-6 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน ข้อที ่1-6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/5) 

 
 
 

3.45 
คะแนน 

3.45 
คะแนน 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  การวจิัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน 

ข้อที่  
1-6 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์  

3.51  
คะแนน 

3.90+4.33+ 
5.00+4.07 

+5.00 

22.30/5= 
4.46 

 
4.41 

คะแนน 
4.46 

คะแนน 
 

1. คณะครุศาสตร์
มีการเปลี่ยนแปลง
งบภายในเป็น 
1,249,200 จึง
ส่งผลต่อเงินเฉล่ีย
ลดลง เป็น 
27,760 
2. คณะวทิยาการ
จัดการงบภายใน
ลดลงเป็น 
2,175,600 และ
เพิ่มงบภายนอก
เป็น581,175  จึง
ทำให้เงินเฉลีย่เป็น 
48,364.47 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจำและ
นักวิจัย 

2.50 
คะแนน 

 
4.00+2.33+
4.30+4.92+

3.42 
3.79  

3.92 
คะแนน 

3.79 
คะแนน 

 

มีการปรับเปลี่ยน
คะแนนการ
ประเมนิระดับ
คณะได้แก ่คณะ
ครุศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
และคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

5 

เฉลี่ยองคป์ระกอบท่ี 2  
(รวมคะแนนทกุตัวบง่ชี้/3) 

4.44
คะแนน 

4.42 
คะแนน 

 
 
 
 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การ
บริการวิชาการแก่
สังคม 

5 ข้อ 
 

 
6  ข้อ 

 
 
 

5 
คะแนน 

5 คะแนน 
ข้อที่  
1-6 

 
 
 
 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/1) 

5 
คะแนน 

5 คะแนน 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 
(เกณฑ์สกอ.) 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
ระบบและกลไก
การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
5 คะแนน 

ข้อที่  
1-6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/1) 

5 
คะแนน 

5 คะแนน  
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การ
บริหารของ
สถาบันเพื่อการ
กำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์
ของคณะ 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5 

คะแนน 
4 คะแนน 

ข้อ 1-5 
และ 
ข้อ 7 

ข้อที่ไม่ได้คะแนน
คือ ขอ้ที่ 6 
เนื่องจากไมม่ีการ
นำผลจากการ
ประเมนิแผนและ
ขาดระบบการ
ติดตามแผน
บริหารและ
แผนพัฒนา
บุคลากร 

ตวับง่ช้ีที่ 5.2 ผล
การบริหารงาน
คณะ 

3.51  
คะแนน 

4.19+4.12+
4.35+4.04 

4.26 4.19  
4.18 

คะแนน 
4.19 

คะแนน 
 

มีการปรับเปลี่ยน
คะแนนเนื่องจาก
คะแนนประเมิน
ในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 
2.3 มีการ
เปลี่ยนแปลง 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
ระบบกำกับการ
ประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

5 ข้อ 
 

4  ข้อ  
4 

คะแนน 
3 คะแนน 

ข้อที่ 1-
4 

ข้อ 5 ไม่ได้
คะแนนเนื่องจาก
ยังไม่ได้นำผลไป
ปรับปรุงเพราะพึ่ง
ได้ผลการประชุม
สภา 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/3) 

4.39 
คะแนน 

3.73
คะแนน  

 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/13) 

4.13 
คะแนน 

3.98 
คะแนน 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 
 

องค์ 
ประกอบ
คุณภาพ 

จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด) 

ระดับคุณภาพ 
0.00 - 1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การดำเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การดำเนินงานระดับดีมาก 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

1. การผลติ
บัณฑิต 

5 2.01 5.00 3.23 3.45 การดำเนินงานระดับพอใช้ 

2. การวิจัย 3 4.46 5.00 3.79 4.42 การดำเนินงานระดับดี 
3. การบริการ
วิชาการ 

1 - 5.00 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

4. การทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1 - 5.00 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหาร
จัดการ 

3 - 3.50 4.19 3.73 การดำเนินงานระดับดี 

รวมตัวบ่งช้ี 13 3 7 3   
ผลการประเมินเฉลี่ย 2.83 4.57 3.74 3.98 

การดำเนินงานระดับดี 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
พอใช้ 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับดี 
ระดับ 

ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2560 
 
 

ลำดับ 
ชุด

ข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

1 

จำ
นว

นห
ลัก

สตู
ร (

7) 

จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 47 
2  -ระดับปรญิญาตร ี 40 

3  -ระดับ ป.บัณฑิต - 
4  -ระดับปรญิญาโท 5 
5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

6  -ระดับปรญิญาเอก 2 
7  -จำนวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - 

8 

จำ
นว

นห
ลัก

สตู
ร 

นอ
กที่

ตั้ง
 (6

) 

จำนวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - 
9  -ระดับปรญิญาตร ี - 

10  -ระดับ ป.บัณฑิต - 
11  -ระดับปรญิญาโท - 
12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

13  -ระดับปรญิญาเอก - 
14 

จำ
นว

นน
ักศ

ึกษ
า (

6) 

จำนวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 6,658 

15  -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 6,542 
16  -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
17  -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 88 

18  -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
19  -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก  28 

20 

จำ
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

ำแ
นก

ตา
มต

ำแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
 

แล
ะค

ณุว
ุฒิก

าร
ศึก

ษา
 (2

0) 

จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 302 
21  -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 5 

22  -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 225 
23  -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 71 
24 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหน่งอาจารย์ 263 

25  -จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไมม่ีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4 
26  -จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไมม่ีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 212 

27 -จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไมม่ีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 47 
28 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 33 
29  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 

30  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 14 
31  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 18 
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ลำดับ 
ชุด

ข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

32 

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ 6 
33  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

34  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
35  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 6 
36 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย ์ 0 

37  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
38  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 0 

39  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่ 2556/๒๕60 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ประจำปีการศึกษา 2560 

        -------------------------------- 
 

 เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยรา ชภัฏเพชรบูรณ์จึง
แต่งตั ้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา 2560  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  มาตรา 47 และ 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ดังรายชื่อแนบท้าย
คำสั่งนี้  โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้กำกับดูแล  มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินงานและเขียนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  
2560 พร้อมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 2. ผู้จัดเก็บข้อมูล  มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิงจากการดำเนินงานที่
ผ่านมาและเขียนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

 
    สั่ง ณ วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 
 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  ลิ้มสุข) 
อธิการบดี 
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เอกสารแนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่  2556/2560 
เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2559 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 3.51 

คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
2. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  อาจารย์
ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
15 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

งานการเจ้าหน้าที่ 
๑. นายยอดชาย  สายทอง 
๒. นางสาวรัชดาภรณ์  ชูชื่น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์
ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
15 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

งานการเจ้าหน้าที่ 
๑. นายยอดชาย  สายทอง 
๒. นางสาวมธุรส  มีหล้า 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
๑. นางสาวณัฐมน  สังเกตุดี  
๒. นางสาวสำเนียง  สุขเมือง      
๓. นายชาติวัชร์  สังข์ต้อง   
๔. นางสาวพรรณณิชา  แสงนก 
๕. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรีแก้ว 
๖. นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ 
๗. นางสาวชนาพรรธน์  จันดา 
๘. นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
๑. นางบัณฑิยา  สังข์ต้อง  
๒. นางสาวณัฐพร  ชำนิกล้า 
๓. ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์  ขอมน้อย 
๔. นางสาวเนตรชนก  เพียภูเขียว 
๕. นางสาวระวิพันธ์  แตงตรง 
๖. นางสาวธิวาเฉลิม จันทิมา 
๗. นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2559 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ ดร. นุชจรี  ทัดเศษ 
2. นายเกื้อกูล  พิมพ์ดี 
3. นายบรรจง  สุรินทร ์
4. นางสาวปิยนันท์  โอ่คำ 
5. นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน 
6. นางสาวภัสราภรณ์  เกตุแก้ว 
7. นางสาวรมิดา  สายทอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ ดร. นุชจรี  ทัดเศษ 
2. นายเกื้อกูล  พิมพ์ดี 
3. นางสาวปิยนันท์  โอ่คำ 
4. นายบรรจง  สุรินทร ์

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 

ร้อยละ  
15 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ ดร. นุชจรี  ทัดเศษ 
2. นายบรรจง  สุรินทร ์
3. นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวัยจัยและ
บริการวิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ ดร. สุวัฒน์  อินทรประไพ 
2. นางรัดดา สำราญพันธุ์ 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ ท่ี  4.1  ระบบและ
กลไกการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3. รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ฝ่ายบริหารและธุรการ 
4. รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
5. รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. นางอรอุมา  เมืองทอง 
2. นางนิภา  พิลาเกิด 
3. นายพิทักษ์  จันทร์จิระ 
4. นางสาวมนชยา  คลายโศก 
5. นายวิโรจน ์ หุ่นทอง 
6. นางสาวปวีณา  บัวบาง 
7. นางอมรรัตน์  กาละบุตร 
8.  นางสาวสุพิชญา  พูนมี 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2559 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

วัฒนธรรม ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
5. รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ฝ่ายหอวัฒนธรรม 

9. นางสาวมัลลิกา  อุฤทธิ์ 
10. นางสาวณัฐวดี  แก้วบาง 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  การบริหาร
ของสถาบันเพื่อการกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

6  ข้อ 

  

       เกณฑ์ข้อ 1 พัฒนา
แผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศ
นของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจำปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย    
ของแผนกลยุทธ์ 

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผน 
๑. นางสาวไพรินทร์  เดชะ 
๒. นางสาวศิรินภา  จั๋นโปแวน่ 
๓. นายสัพพัญญู  ปิ่นพิทักษ์ 
4. นายพงษ์ศิริ  เกษดี 

       เกณฑ์ข้อ 2 การกำกับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ 
ไปด้วยตนทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหาร หลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผน 
๑. นางสาวไพรินทร์  เดชะ 
๒. นางสาวศิรินภา  จั๋นโปแวน่ 
๓. นายสัพพัญญู  ปิ่นพิทักษ์ 
4. นายพงษ์ศิริ  เกษดี 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2559 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

        เกณฑ์ข้อ 3  
ดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจาก ปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการดำเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ 
5. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
6. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
7. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กองนโยบายและแผน 
๑. นางสาวปาริชาติ  ยศปาน 
๒. นางสาวกัญญ์ชุลี  เยาวพินด์ 

       เกณฑ์ข้อ 4  
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจน 
 

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
 

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๑. นางสาววันวสิาข์  ชูบุญราษฎร์ 

        เก ณ ฑ์ ข้ อ  5   การ
กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมี
การดำเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ 
 

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
2. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

        เกณฑ์ข้อ 6  การ
กำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ  และ
สายสนับสนุน   

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
๑. นายยอดชาย  สายทอง 
๒. นางสาวรัชดาภรณ์  ชูชื่น 

        เกณฑ์ข้อ 7  การ
กำกับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการดำเนินงานด้าน
การประกัน 
คุณภาพภายในตามระบบและ

- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
2. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2559 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

กลไกที่สถาบันกำหนด 
ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ   
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ผลการ
บริหารงานของคณะ 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
2. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระบบกำกับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
2. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ และระดับหลักสูตร  
 

ลำดับ คณะกรรมการ
ฝ่าย 

หน้าที ่ รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

1. ฝ่ายประเมิน
คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษ
าแห่งชาติ 

1. ด ำ เนิ น ก า ร จั ด ท ำ แ บ บ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
ก รอ บ ม าต รฐ าน คุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่ง
ค ร อ บ ค ล ุม ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ
บ ัณ ฑ ิต ที ่พึ ่ง ป ร ะ ส ง ค ์ที ่
หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ. 
2   โดยครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย  5  ด้าน คือ 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2 ) ด้ าน ความรู้   3 ) ด้ าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้าน

1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ   
2. ผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
1. รองผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
2. นางสาววณิชยา  เพชร
รัตน์ 
3. นางคำไผ่  แก่นไทย 
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ลำดับ คณะกรรมการ
ฝ่าย 

หน้าที ่ รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

2. จัดทำหนังสือถึงผู้ใช้บัณฑิต  
โดยผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจำนวน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

3. จัดทำรายงานสรุปผลการ
ประเมินและจัดส่งให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

4. ดำเนินงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากอธิการบดีและ
ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

2. ฝ่ายพัฒนา
ระบบและกลไก
เพ่ือการประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร   

1. ดำเนินการจัดทำระบบและ
กลไกเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามระบบ  
ดังต่อไปนี้ 
1) ระบบและกลไกการรับ

นักศึกษา  และการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

2) ระบบและกลไกการ
ควบคุมดูแลการให้
คำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 

3) ระบบและกลไกการ
ควบคุมดูแลการให้
คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา 

4) ระบบและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

5) ระบบและกลไกการรับ

1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ  
2. ผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
1. รองผู้อำนวยการ

สำนักงานวิชาการและ
งานทะเบียน 

2. นายเพ็ญศักดิ์  ปานนิล 
3. นางสาววณิชยา  เพชร

รัตน์ 
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ลำดับ คณะกรรมการ
ฝ่าย 

หน้าที ่ รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

และแต่งตั้งอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

6) ระบบและกลไกการ
บริหารอาจารย์ 

7) ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

8) ระบบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ดำเนินงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากอธิการบดีและผู้ที่
อธิการบดีมอบหมาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

  227 

คณะผู้จัดทำ 
 
 คณะที่ปรึกษา 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์    
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา      
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายภมูิทัศน ์
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา   
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายทรัพยส์ินและจัดหารายได้             
  คณบดีคณะครุศาสตร์  
  คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   
  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบด ี  
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ผู้อำนวยการสำนักศลิปะและวัฒนธรรม  
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
  ฝ่ายวิเคราะห์ จัดพิมพ์  และตรวจสอบข้อมูล 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา 
   นางสาวสุจติรา  จุ้ยวอน    
   นางอาทิตยา  ฉิมมา  
   นางสาวอารีรตัน์  ใจหนัก 
   นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 




