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  (1) 

คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลัก ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย   
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การดำเนินการตามภารกิจทั้ง  4 ประการ
ดังกล่าว  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ซ่ึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการ   
ที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล*มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      
เป็นเครื่องมือและกลไกพื้นฐานในการพัฒนา*โดยดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562*ซ่ึงประกอบด้วย*5*องค์ประกอบ ได้แก่*องค์ประกอบที่*1*
การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ฉบับนี้เป็นรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563   

ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรและคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ
ดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จนทำให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี   

 
 
                                        

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  ลิ้มสุข) 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการ มุ่งส่งเสริม

คุณภาพและคุณธรรมของคน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้ค่านิยมหลักในการ  “ทำงานเป็นทีม 
อยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผลแสวงหาความรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไว้วางใจ เคารพ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน” 
ด้วยพันธกิจหลัก 5 ประการ. ได้แก่ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 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*สถาบัน ได้แก่*คณะครุศาสตร์* คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ*คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม*สำนักงาน
อธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน*สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ*สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในรอบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานซ่ึงประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ ของคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  และเมื่อจำแนกเป็นชนิดตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน พบว่า  

1. ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 
2. ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (Process) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
3. ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  

และเม่ือจำแนกเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
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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 พระบาทสมเด็จพระบรมชนนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระองค์ทรง 
พระราชทานนาม ว่า  “สถาบันราชภัฏ” แกว่ิทยาลัยครู 36 แห่ง วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์จึงมีชื่อใหม่ว่า “สถาบัน
ราชภัฏเพชรบูรณ์”  ซึ่งแนวโน้มจะต้องปรับเปลี่ยน สภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 
7 คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็น นิติบุคคล  มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการและเป็นสถาบันการศึกษาและ
วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจำการ 

 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
สาขาศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และนักศึกษาบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) และปริญญาตรี 4 ปี 
 พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ลง
พระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 
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 พ.ศ.*2540 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบรม
ราชวงศ์ 4 พระองค ์ ดังนี้ 
 1.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สายศิลปกรรม
และศิลปประยุกต์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 
 2.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิค
การศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา  แด่สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 3.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิค
การศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบ  แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี 
 4.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิชาเคมี แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์  
 ทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม 
สวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา       
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลบังคับใช้ ทำให้สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์  เปลี่ยน
สถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์”  โดยสมบูรณ์ 

 
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     “แหล่งองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตทีมี่คุณธรรม มีความรู้ สู้งาน” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเ์ป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
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  ซึ่ งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (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  ได้แก ่ 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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โครงสรา้งการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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  มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนและต้อง

ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 44 หลักสูตร จำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 40 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 
 

ลำดับ ชื่อหลกัสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 
วันทีส่่ง สกอ.  

วันทีส่่ง 
สภาวิชาชีพ 

รับรอง 

 
วันที ่สกอ.
รับทราบ 

คณะครุศาสตร์ 
ปริญญาตรี 

1 ครุศาสตรบณัฑติ        
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

พ.ศ. 2560 25 ส.ค. 2559 27 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559 7 เม.ย. 2563 

2 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. 2560 25 ส.ค. 2559 27 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559 24 มี.ค.2563 

3 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

พ.ศ. 2560 25 ส.ค. 2559 27 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559 24 มี.ค. 2563 

4 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

พ.ศ. 2560 25 ส.ค. 2559 27 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559 15 เม.ย. 2563 

5 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2560 25 ส.ค. 2559 27 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559 23 มี.ค. 2563 

6 ครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ. 2560 25 ส.ค. 2559 16 มิ.ย. 2560 24 ส.ค. 2560 24 มี.ค. 2563 

คณะวิทยาการจัดการ 
ปริญญาตรี 

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการ
จัดการ  

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 16 ม.ค. 2562 - 20 มิ.ย.2561 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 7 เม.ย. 2563 - 7 เม.ย. 2563 

3 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 15 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563 

4 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์ 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 13 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563 

5 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ  พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 22 ก.พ. 2563 - 22 ก.พ. 2563 

6 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 7 เม.ย. 2563 - 7 เม.ย.2563 

7 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ  พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 24 มี.ค. 2563 - 24 มี.ค. 2563 

8 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 24 มี.ค. 2563 - 24 มี.ค.2563 

ปริญญาโท 
9 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 

สาขาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
พ.ศ. 2561 23 พ.ค. 2561 24 มี.ค. 2563 - 24 มี.ค.2563 
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 
วันที่ส่ง สกอ.  

วันทีส่่ง 
สภาวิชาชีพ 

รับรอง 

 
วันที ่สกอ.
รับทราบ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปริญญาตรี 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบันฑิต 
สาขาวิชาเคม ี

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 16 ม.ค. 2560 - 24 มี.ค.2563 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบันฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา 

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 16 ม.ค. 2560 - 7 เม.ย2563 

3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบันฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส ์

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 16 ม.ค. 2560 - 15 เม.ย.2563 

4 หลักสตูรวิทยาศาสตรบันฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

พ.ศ. 2560 22 ธ.ค. 2559 25 ม.ค. 2560 - 24 มี.ค.2563 

5 หลักสตูรวิทยาศาสตรบันฑิต
สาขาวิชาคณติศาสตร ์

พ.ศ. 2560 25 ธ.ค. 2559 27 ก.ย. 2559 - 26 ก.ย. 2563 

6 หลักสตูรวิทยาศาสตรบันฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 16 ม.ค. 2560 - 24 มี.ค.2563 

7 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 16 ม.ค. 2560 - 7 เม.ย.2563 

8 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 
16 ม.ค. 2560 

 
- 22 ก.พ.2563 

9 หลักสตูรวิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 16 ม.ค. 2560 - 24 มี.ค.2563 

ปริญญาโท 
10 หลักสตูรวิทยาศาสตร 

มหาบันฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

พ.ศ. 2562 17 ต.ค. 2561 23  มี.ค. 2562 - 
ยังไม่รับทราบใน

CHECO 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรแลเทคโนโลยีอสุาหกรรม 
ปริญญาตรี 

1 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 16 ม.ค. 2560 - 24 มี.ค.2563 

2 หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 16 ม.ค. 2560 - 24 มี.ค.2563 

3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 16 ม.ค. 2560 - 7 เม.ย.2563 

4 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและการ
จัดการ 

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 16 ม.ค. 2560 - 24 มี.ค.2563 

5 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 16 ม.ค. 2560 - 13 ก.ค. 2560 

6 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 16 ม.ค. 2560 - 24 มี.ค.2563 
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ลำดับ ชื่อหลกัสูตร 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 
วันทีส่่ง สกอ.  

วันทีส่่ง 
สภาวิชาชีพ 

รับรอง 

 
วันที ่สกอ.
รับทราบ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

7 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
งานอาชีพและเทคโนโลย ี

พ.ศ. 2560 25 ส.ค. 2559 28 ก.พ. 2562 2 ก.พ. 2560 24 มี.ค.2563 

8 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. 2562 2 ก.พ. 2562 26 พ.ย. 2563 - 
ยังไม่รับทราบใน 

CHECO 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปริญญาตรี 

1 สาขาวชิานิติศาสตร์ พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 4 พ.ย. 2559 - 28 มิ.ย. 2559 

2 สาขาวชิารัฐศาสตร ์ พ.ศ. 2560 22 ธ.ค. 2559 18 ม.ค. 2560 - 24 มี.ค.2563 

3 สาขาวชิาการพฒันาสังคม พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 4 พ.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 

4 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์ พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 16 ม.ค. 2560 - 7 เม.ย.2563 

5 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 22 ธ.ค. 2559 18 ม.ค. 2560 - 24 มี.ค.2563 

6 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 16 ม.ค. 2560 - 24 มี.ค.2563 

7 สาขาวชิานาฏศิลป์และการแสดง พ.ศ. 2561 22 ก.พ. 2561 19 มี.ค. 2561 - 3 ต.ค. 2563 

8 สาขาวชิาศิลปกรรม พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559 16 ม.ค. 2560 - 7 เม.ย.2563 

9 สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์ พ.ศ. 2560 22 ธ.ค. 2559 18 ม.ค. 2560 - 24 มี.ค.2563 

ปริญญาโท 
10 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

(ภาษาอังกฤษ) 
พ.ศ. 2562 24 ก.ค. 2562 23 ก.ย. 2562 - 

ยังไม่รับทราบใน
CHECO 

11 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการเมืองปกครอง
ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2562 19 เม.ย. 2561 15 พ.ย. 2562 - 7 เม.ย.2563 

 
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรับทราบจาก สกอ. ผ่านระบบ CHECO จำนวน 41
หลักสูตร ยังไม่รับทราบจำนวน 3 หลักส ูตร 
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ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์*มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 659 คน*แบ่งเป็นสายวิชาการ*จำนวน        

299 คน*สายสนับสนุน จำนวน 360 คน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2562 (สายวิชาการ) 

คณะ 

สายวิชาการ  
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

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

คณะครุศาสตร ์ - 25.5 3 - 4 7 - - 2 - -  41.5 
คณะวิทยาการจัดการ - 32 11 - 12 5 - - - - - - 60 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ - 41 16 - 8 9 - - 2 - - - 76 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ - 32 11.5 - 8 8 - 1 3 - - - 63.5 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ - 39.5 3.5 1 10 3 - 1 - - - - 58 

รวม 0 170 45 1 42 32 - 2 7 - - - 299 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2563 

*หมายเหตุ  0.5 หมายถึงอาจารย์ที่ปฏิบัตงิานไม่ถึง 9 เดือน 

 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2562 (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 - - - 9 2 - - 1 - - 9 2 - - 24 
คณะวิทยาการจัดการ - - 1 - 5 7 - - 1 - - 5 - - - 19 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ - - 1 - 8 4 - - 1 - - 13 - - - 27 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1 2 - - 12 1 - - 1 - - 8 1 - - 26 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - 1 - 1 8 4 - - - - - 11 2 - - 27 
สำนักส่งเสรมิวิชาการฯ - - 1 - 15 5 - - - - - - - - - 21 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

สำนักวิทยบริการฯ - 1 1 - 15 2 - 1 - - - 8 4 - - 32 
สถาบันวิจัยฯ - - - - 7 5 - - - - - - - - - 12 
สำนักงานอธิการบด ี 3 4 4 - 48 10 1 - 15 5 - 59 7 - - 156 
งานตรวจสอบภายใน
(สังกัดอธิการบดี) 

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

รวม 5 8 8 1 138 42 1 1 20 6 - 114 16 - - 360 
 

       ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563 
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ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 5,613 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี*จำนวน 5,560 คน*ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท*จำนวน 53 คน ดังรายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 5  ข้อมูลนักศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

คณะ 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ป.ตรี 
บัณฑิตศึกษา 

รวม 
ป.โท ป.เอก 

1. คณะครศุาสตร ์ 1,356 - - 1,356 
2. คณะวิทยาการจัดการ 1,084 35 - 1,119 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 640 8 - 648 
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

863 - - 863 

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,617 10 - 1,627 
รวม 5,560 53 - 5,613 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563 
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ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดย
คณะกรรมการประเมิน 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1. ควรนำกิจกรรมที่นอกเหนือจาก
แผนของกองพัฒนานักศึกษา เช่น 
กิจกรรมของชมรมนักศึกษา  

    มีการดำเนินการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม
ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ห รือรักษา
สิ่งแวดล้อมของชมรมนักศึกษา 
 

-กองพัฒนานักศึกษา 

2. การกำหนดตัวชี้วัดวัตถปุระสงค์
ของแผน ควรสะท้อนผลที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา และมีตัวชี้วัดที่วัดได้
ชัดเจน 

    มีการดำเนินการจัดประชุมการเตรียมจัด
กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  เมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 
อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เพ่ือพิจารณาแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ได้
จากการประชุมสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 โดยในแผนมี
กิจกรรม/โครงการ จำนวน 17 โครงการ ซึ่งแผน
ดังกล่าวยังได้กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน 2 ข้อ 
ดังนี้ 
          1 . เพ่ื อ พั ฒ นานั กศึ กษ าตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ครบทั้ง 5 ด้าน 
          2. เพ่ื อส่ ง เสริม ให้ นั กศึกษารู้ถึ งการ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
     นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน
ดังกล่าว 3 ข้อ ดังนี้ 
          1. จำนวนโครงการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ครบทั้ง 5 ด้าน 
          2. จำนวนโครงการป้องกัน และแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
          3. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายของโครงการ 
 
 
 

-กองพัฒนานักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดย
คณะกรรมการประเมิน 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. ควรพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยให้มี
ความสามารถในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือรับทุนสนับสนุน
จากหน่ วยงานภายนอก องค์กร
ระดับชาติ องค์กรท้องถิ่นและแหล่ง
ทุนวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ 

      ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัยที่ มี
ผลงานวิจัยดีเด่น ดังนี้ 
 1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
  กิจกรรมที่ 1 การเขียนข้อเสนอ
โครงการ วิจัย เพ่ือให้ ได้แหล่ งทุนภายนอก      
ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนข้อเสนอ
โครงการ วิจัย และส่งเสริมการหาแหล่งทุนเพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม และมีคณาจารย์
จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วม 
 

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกให้มากข้ึน โดย
ส่งเสริมการทำวิจัยเชิงบูรณาการ
หรือชุดโครงการร่วมกับเครือข่ายที่
สอดคล้องกับความต้องการแหล่งทุน 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการ
ดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม พัฒนาและยกระดับงานเพ่ือ
งานวิจัย ดังนี้ 
 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดต้ัง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับ
ภูมิภาค (Regional Research Ethics 
Committee : RREC)  
 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ
กำลั งคน ในมหาวิทยาลั ย เพ่ื อ ส่ ง เสริมและ
สนับสนุนเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันใน
ภาคอุตสาหกรรม”  
 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  
 5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเพชรบูรณ์   
 

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดย
คณะกรรมการประเมิน 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

3. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ตี พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่ ผ ล งาน วิ จั ย ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติที่
สู งขึ้น  โดยการพัฒนาสมรรถนะ
นั กวิ จั ย ด้ าน การ เขี ยนข้ อ เสน อ
โครงการวิจัย การเขียนบทความวิจัย
และการเขียนบทความวิชาการด้วย
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การจัดทำคลินิกที่ปรึกษาด้านการ
วิจัย และการเขียนบทความวิจัย 
การจัดพ่ีเลี้ยง การสร้างแรงจูงใจใน
รูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 

      สถาบั น วิ จั ย และ พั ฒ นามี ก ารจั ด ส รร
งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักวิจัยได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
และการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยงบประมาณกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้มาจาก
ทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 
5%  
     การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและระดับนานาชาติ มีจำนวน 37 เรื่อง 
    สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 
18 เรื่อง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรหารือ
ร่วมกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยในการกำหนด
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายในการ
ให้บริการวิชาการ เพื่อการจัดทำแผน 
การพัฒนาและสามารถแสดงหลักฐาน
ทีป่รากฏชัดเจนในการสร้างความ
เข้มแข็งให้เกิดขึน้กับชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 

     สถาบันวิจัยและพัฒนาหารือร่วมกับตัวแทน
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 5 คณะ โดยมี
ตัวแทนจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือกำหนดชุมชนเป้าหมาย 

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. การสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบันกับหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ควรระบุกิจกรรมของโครงการและ
ระบุพ้ืนที่ในการให้บริการวิชาการ
อย่างชัดเจน 

         เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัย
ดำเนินการจัดการประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
งานบริการวิชาการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้ เชิญ ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ ว น เสี ย จากชุ มชนและ
หน่วยงานภายนอก และตัวแทนจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 5 คณะ โดยมีตัวแทนจาก
ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนี้ จำนวน 14 หน่วยงาน และผู้บริหารและ
ตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 5 
คณะเพ่ือเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล บริบท

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดย
คณะกรรมการประเมิน 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ของชุมชน ปัญหา ความต้องการของชุมชนและ
ความพร้อม ใน การให้ บ ริ การวิช าการและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ซึ่งจากการ
ประชุมข้อมูลดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้รวบรวม
ข้อมูลสำหรับกำหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ควรแสดงหลักฐานให้อยู่ในรอบปี
การประเมิน 

  มีการดำเนินการและจัดแสดงหลักฐานให้อยู่ใน
รอบปีการประเมิน 

-สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
1. ควรปรับโครงสร้างแผนกลยุทธ์
และแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้
ถูกต้อง เพื่อที่จะให้สามารถประเมิน
ความสำเร็จในแต่ละพันธกิจได้  
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
นโยบายและแผน ได้ดำเนินการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 
5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ทั้งนี้มหาวิทยาลัย  
ได้ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
(ฉบับปรับปรุง 2562) และที่ประชุมมีมติให้
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 
2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) โดยดำเนินการจัดทำ
แบบสอบถามขึ้น เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน
พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 
(ฉบับปรับปรุง 2562) ในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ  ยุท ธศาสตร์  น โยบายและเป้ าหมายที่
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในปีที่ ผ่านมา เพ่ือ
ปรับปรุงในประเด็นที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมให้
สมบูรณ์ยิ่ งขึ้น  โดยร่วมกันพิจารณาทบทวน
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและ
เป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ พิจารณาจุดแข็ง จุด อ่อน โอกาส และ
อุปสรรคในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
นำมาวิเคราะห์ SWOT & TOWS MATRIX เพ่ือ
ปรับกลยุทธ์การพัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถใน

-กองนโยบายและแผน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดย
คณะกรรมการประเมิน 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

การแข่ งขัน  และพัฒ นามหาวิทยาลั ย  โดย
พิจารณานโยบายหลักที่เก่ียวขอ้ง 

2. การวิเคราะห์ด้านต้นทุนต่อหน่วย 
ต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลถึงระดับ
หลักสูตรได้ และเกณฑ์การปันส่วน
ต้องสะท้อนถึงการปันส่วนที่ถูกต้อง  
 

        มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดทำต้นทุน
ต่ อ ห น่ ว ย ผ ล ผ ลิ ต ใ น แ ต่ ล ะ ห ลั ก สู ต ร               
ให้คณะดำเนินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ต่อหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิ ต โอกาสในการแข่งขัน  โดย
คณะกรรมการได้มีการจัดส่งข้อมูลการคำนวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตแต่ละกลุ่มสาขาวิชาให้ 
แต่ละคณะได้พิจารณาใช้ข้อมูลในการคำนวณ
ต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิตของแต่ละคณะเอง      
ซึ่งวิธีการของแต่ละคณะจะแตกต่างกันออกไป 
รวมถึงแต่ละคณะได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงในการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ 
การวิจัย และการบริหารจัดการคณะ เพ่ือใช้    
ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารของ
แต่ละหลักสูตร ซ่ึงแต่ละคณะได้ เล็ งเห็นถึ ง
ความสำคัญในการคิดวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เป็นอย่างมาก  ดังนั้น ในรอบปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายโดย
จำแนกตามกิจกรรม เฉลี่ยทั้ง 5 คณะ ดังนี้ 
 

กิจกรรม ร้อยละ 
1. การจัดการเรียนการสอน 67.90 
2. การพฒันานักศึกษา 2.81 
3. การพัฒนาบุคลากร 5.81 
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1.13 
5. การบริการวิชาการ 4.71 
6. การวิจัย 1.87 
7. การบริหารจัดการคณะ 15.77  

-กองนโยบายและแผน 

4. การบริหารความเสี่ยงควรมีการ
วิเคราะห์ถึงข้อแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงและปัญหา และกำหนด
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้าน
โอกาสและด้านผลกระทบ เพื่อให้

       มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการประเมิน
ความเสี่ยงตามแนวทางของ Committee of 
Sponsoring of The Treadway 
Commission : COSO แก่คณะกรรมการความ
เสี่ยง ฯ เมื่อคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความ

-กองนโยบายและแผน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดย
คณะกรรมการประเมิน 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ครอบคลุมกับปัจจัยเสี่ยง โดยไม่
ประเมินด้วยการใช้ดุลพินิจ  
 

เสี่ยง ฯ มีความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินความ
เสี่ ย งแล้ ว  จึ งน ำปั จ จั ย เสี่ ย งม าเรี ย งล ำดั บ
ความสำคัญพร้อมเอกสารข้อมูลเชิงประจักษ์    
มาพิจารณาจากโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
(Likelihood)  แ ล ะ ห า ก เกิ ด ขึ้ น แ ล ะ จ ะ มี
ผลกระทบ (Impact) ต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
โดยใช้การประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ 
Committee of Sponsoring of The 
Treadway Commission : COSO 

5. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ควรวิเคราะห์ให้ครอบคลุมถึงการรับ 
การพัฒนา การธำรงค์ไว้ และการ
เกษียณใน 5 มิติตามหลัก HR 

      จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการสำรวจ
ความต้องการพัฒนามาประกอบการจัดทำแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 
2562 ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
และเพ่ือทำการวิเคราะห์ ข้อมูลให้ครอบคลุมถึง
การรับ การพัฒนา การธำรงค์ไว้ และการเกษียณ
ใน 5 มิติตามหลัก HR 

-งานการเจ้าหน้าที่ 
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 ส่วนที่ 3  
ผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 
 
การประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้กำหนดตัว

บ่งชี้และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 5 
องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียดขององค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 

 
องค์ประกอบในการ

ประกันคุณภาพ
สถาบัน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ค่าเป้าหมาย 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสูตร คะแนน 3.51 

1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 15 

1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

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 

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

มีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 4 ข้อ 
4 คะแนน 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล 

มีเกณฑม์าตรฐาน 5 ข้อ 4 ข้อ 
4 คะแนน 

1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ผลรวมของผลการประเมินร้อยละ
ของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วม/
สร้างสรรค์นวัตกรรมของทุกคณะ 

คะแนน 3.51 

2.  การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งาน
สรา้งสรรค์ หรือนวัตกรรม 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  7  ข้อ 
 

5 - 6 ข้อ  
4 คะแนน 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

จำนวนเงินทุนต่ออาจารย์ประจำ 3.51 คะแนน 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมค่าน้ำหนัก
ผลงานทางวิชาการ 

 2.50 คะแนน 

2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 

ค่าคะแนนร้อยละของจำนวน 
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจำหรือนักวิจัยของ
สถาบันที่ร้อยละ 30 

ร้อยละ 20 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ

สถาบัน 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ค่าเป้าหมาย 

3.การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 4 ข้อ 
4  คะแนน 

3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

ผลรวมของผลการประเมินร้อยละ
ของจำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ของทุกคณะ 

3.51 คะแนน 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเปน็ไทย 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  8  ข้อ 
 

5 ข้อ 
4 คะแนน 

4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

ผลรวมของผลการประเมินผลลัพธ์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยของ
ทุกคณะ 

5 เรื่อง 
4 คะแนน 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบ   
บูรณาการกับการทำงาน 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  5  ข้อ 
 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือ
การกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  7  ข้อ 
 

6 ข้อ 
4 คะแนน 

5.3 ผลการบริหารงานคณะ ผลคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
ระดับคณะทุกคณะ 

3.51 คะแนน 

5.4 ระบบกำกับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 
 

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

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

ในรอบปีการศึกษา 2562*มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เปิดสอนทั้งหมด 44 หลักสูตร และได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยหลักสูตรที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร*องค์ประกอบที่ 1 จำนวน 44 หลักสูตร  มีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุป
ได้ ดังนี้  

 
 

คณะ/หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ 

1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3.45  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี ผ่าน 3.58  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา ผ่าน 3.22  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส ์ ผ่าน 3.44  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ผ่าน 3.40  

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ผ่าน 3.45  

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ผ่าน 3.55  
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ ผ่าน 3.71  

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 จำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบ 
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คณะ/หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ 

1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผ่าน 3.43  

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ผ่าน 3.39  

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

ผ่าน 3.36  

คณะวิทยาการจัดการ  3.57  
11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ  สาขาวิชาการจัดการ ผ่าน 3.83  

12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด ผ่าน 3.64  
13. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติสาขาวิชาการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์

ผ่าน 3.55  

14. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ผ่าน 3.59  
15. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี ผ่าน 3.62  
16.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ ผ่าน 3.69  
17. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผ่าน 3.60  

18. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

ผ่าน 3.56  

19. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผ่าน 3.03  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3.63  
20. หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ ผ่าน 4.02  
21. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.98  
22. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ผ่าน 3.79  
23. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ผ่าน 3.73  
24. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  

ผ่าน 3.76  

25. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏศลิป์และ
ศิลปะการแสดง 

ผ่าน 3.30  

26. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผ่าน 3.66  

27. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
บริการ 

ผ่าน 3.51  

28. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ผ่าน 3.59  
29. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผา่น 3.82  

30. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการเมือง
ปกครอง 

ผ่าน 2.79  
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คณะ/หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ 

1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3.54  
31 . หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ผ่าน 3.41  

32. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

ผา่น 3.48  

33. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ ผ่าน 3.37  
34. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิตและการจัดการ 

ผ่าน 3.60  

35. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

ผ่าน 3.60  

36. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

ผ่าน 3.86  

37. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ ผา่น 3.50  
38. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา 

ผา่น 3.52  

คณะครุศาสตร์  3.70  
39. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ผา่น 3.73  
40. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ ผ่าน 3.55  
41. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.71  
42. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 3.86  
43. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผ่าน 3.78  
44. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ผ่าน 3.56  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  157.12  
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 44  
คะแนนที่ได้  3.57  
 
 

คะแนนที่ได้  =    
 
 
เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  

1.1-1-01 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  
ประจำปีการศึกษา  2562 

 
157.12 

= 3.57 
44 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
3.57 คะแนน 3.57 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเปา้หมาย  

3.51 
คะแนน 

3.57 คะแนน 3.57 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
เกณฑ์การประเมนิ 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง       
0 - 5  
 
เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกที่ กำหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม                 
5 = รอ้ยละ 40  ขึ้นไป 
 
สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได้ =   
 
 
หมายเหตุ : 

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

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัย (นับตามเกณฑ์ สกอ.) 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำนวน*299 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 84 คน       
คิดเป็นร้อยละ 28.09 
 
 
 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

                    
X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 302 300 299 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

71 79 84 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก 23.51 26.33 28.09 

คะแนนที่ได ้ 2.94 3.29 3.51 
 

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 84 
X 100 = 28.09 

 299 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
                    คะแนนที่ได้      =        
 
 

เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  

1.2-1-01 รายงานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 27.96 3.50 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 28.09 3.51 คะแนน บรรลุ 
 

 
 

 28.09 
X 5= 3.51 

 40 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบง่ชี้  ปัจจัยนำเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง    
0 - 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทัง้หมด 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 

คะแนนที่ได้ =  
 
 

ผลการดำเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำนวน*299 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 84 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.09 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 302 300 299 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 263 247 215 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 33 46 75 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  6 7 9 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  - - - 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 39 53 84 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 12.91 17.67 28.09 

คะแนนที่ได ้ 1.07 1.47 2.34 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สูตรการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 84 

X 100 = 28.09 
 299 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได้ = 
 
 

เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-1-01 รายงานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.3 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
รอ้ยละ 15 ร้อยละ 27.96 2.33 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 28.09 2.34 คะแนน บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28.09 
X 5 = 2.34 

 60 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
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 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามเกณฑก์ารประเมินดังนี้ 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

  1 จัดบริการให้
คำปรึกษา แนะ
แนวด้านการใช้
ชีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาใน
สถาบัน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการ
ในการให้คำปรึกษา แนะแนวทางการใช้ชีวิต และ
การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น    
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
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการให้
คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา (1.4 -1 -03) 
รวมถึงจัดทำคู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 2562 (1.4-1-04) เพ่ือให้ทราบข้อมูล
ทั่วไป และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย 
     1.2 ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา โดย
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา 
เป็ นผู้ รับ ผิ ดชอบ  ซึ่ ง ในปี การศึ กษา 2562       
กองพัฒนาได้จัดทำเป็น โครงการบริการให้
คำปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการศึกษา และ
แนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ระหว่าง
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการให้

1.4-1-01 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาตลอด
หลักสูตรสำหรับ
นักศึกษา ภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2562 
1.4-1-02 แบบบันทึก
การใหค้ำปรึกษา 
1.4-1-03 คู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษา 
1.4-1-04 คู่มือนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

คำปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการศึกษา และ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ทั้งนี้ห้องแนะ
แนวและให้คำปรึกษา จัดไว้ที่ชั้น 1 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา รับผิดชอบโดยนายณัฐวุฒิ โพธิ์
ศ รีแก้ ว  นั กแนะแนวการศึ กษาและอาชี พ         
ซึ่งปีการศึกษา 2562 พบว่า มีนักศึกษามาขอรับ
บริการ จำนวน 412 คน สำหรับประเด็นในการ
ปรึกษาจากนักศึกษาเข้ารับคำปรึกษาที่มากไปหา
น้ อ ย  พ บ ว่ า  มี ก า ร ให้ ค ำป รึ ก ษ ท า งด้ า น
ทุนการศึกษา ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
และด้ านแนะนำหลั ก สู ต ร  และ/ห รือการ
ลงทะเบียน ตามลำดับ (1.4-1-05) 
     นอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษายังมีช่องทาง
ในการให้คำปรึกษาอีกหลากหลายช่องทาง ได้แก่ 
โท รศั พท์ ห้ อ งแนะแนว  056  - 717144 , 
Facebook Fan Page กองพั ฒ น านั กศึ กษ า 
มรภ.เพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news 
และ Facebook หน่วยแนะแนวการศึกษาและ
อ าชี พ  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์  
https://web.facebook.com/kodokunnat   
(1.4-1-06)  
2.การให้บรกิารด้านการใช้ชีวิต ดำเนินการดังนี้ 
     2.1 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพักอาศัย
หอพักนักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
พักอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษา เช่น ปัญหาความ
เป็นอยู่กับเพ่ือนร่วมห้อง กิจกรรมภายในหอพัก 
ปัญหาของอุปกรณ์ภายในห้องพักชำรุด ห้องน้ำ
ชำรุด เป็นต้น และยังมีนักศึกษาติดต่อขอทำเรื่อง
ล าออกจากห อ พั ก  สอบ ถาม  เรื่ อ งที่ อ อก      
กรณีเกี่ยวกับสุขภาพ (ซึมเศร้า) ต้นเหตุที่คิดว่า
ซึมเศร้า ลักษณะอาการที่แสดงถึงอาการของโรค
ซึมเศร้า จากที่พบมา 2 กลุ่มอาการไม่เหมือนกัน 
เช่น         
         1. ซึมเศร้ากลัวห้องแคบ (ขอกลับไปพักที่
บ้าน) คิดถึงเรื่องเดิม ๆ ก็จะเกิดอาการซึมเศร้า 

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

https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJZzU5clMyaTJBb0U
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeWJxajFJTFhKdEk
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

อาการที่แสดงออกเป็นลักษณะร้องไห้ หายใจ    
ไม่ออก คิดถึงแต่เรื่องเดิม ๆ (นักศึกษาได้รับ
ค ำป รึ ก ษ าจ าก แ พ ท ย์  ส่ งต่ อ ให้ อ าจ ารย์          
คณ ะครุศ าสตร์ที่ มี ความรู้ โดยตรงคอยให้
คำปรึกษาการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการ
ดูแลตัวเองอย่างไรในรั่วมหาวิทยาลัย ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจในสิ่งที่นักศึกษาเป็นและดูแลอย่าง
ใกล้ชิด)  
        2. ซึมเศร้าไม่พูดคุยกับใครเรียนแล้วไม่มี
ความสุขเกิดจากผู้ปกครองบังคับให้เลือกเรียน
สาขาที่นักศึกษาไม่ชอบ จากการสอบถามแล้ว
นักศึกษามีความสุขและทำได้ดีในเรื่องของการ
นำเสนอสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ได้ดี ทำแล้วมี
ความสุข(กรณีนี้ ไม่ได้พบผู้ปกครอง แต่อยู่ ใน
ความดูแลของแพทย์) โดยนายกิตติพันธ์ พลพันธ์ 
นักวิชาการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบหน่วยบริการ
หอพักนักศึกษาที่ดูแลและให้คำปรึกษาในการพัก
อาศัยของนักศึกษาหอพัก (1.4-1-07) 
     2.2 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและ
พยาบาล มหาวิทยาลัยมีอาคารฝ่ายพยาบาล 
โดย นางสาวณัฐมล  สังเกตดี เป็นผู้รับผิดชอบ   
ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และจ่ายยาตามอาการป่วย
เบื้องต้นแก่นักศึกษาที่มาขอรับบริการ ซึ่งในปี
การศึกษา 2562 มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 3,930 
คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ 
ไข้ ห วั ด  เป็ น ต้ น  น อ ก จ าก นี้ ยั ง ส่ ง ตั ว ไป
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 
32 ราย โดยมีค่ารักษาพยาบาลให้นักศึกษาไม่
เกินรายละ 500 บาท (1.4-1-08) 
     2.3  ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา โดย
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา 
เป็ นผู้ รับ ผิ ดชอบ  ซึ่ ง ในปี การศึ กษา 2562       
กองพัฒนาได้จัดทำเป็น โครงการบริการให้
คำปรึกษาทางวิชาการแนะแนวการศึกษา และ
แนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ระหว่าง

1.4-1-07 เอกสารภาพ
การให้คำปรึกษาการ
อาศัยในหอพักนักศึกษา 
1.4-1-08 เอกสารสรุป
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
สุขภาพและอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

32 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

วันที่  9 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563     
โดยใหค้ำปรกึษาแก่นักศึกษาในการดำเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัย (1.4-1-09) 
     2.4  ก า ร ใ ห้ ค ำ ป รึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ
ทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ได้มีการดำเนินการด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
จำนวน 4 ประเภท ดังนี้ 
          1. ทุนอุดหนุนการศึกษา สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ดูแลนักศึกษาทุน 
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ ได้ รับทุน  จำนวน      
116 คน แบ่งออกเปน็ 3 ประเภท ดังนี้ 
               - ประเภททุนเรียนดี มีนักศึกษา
ได้รับทุน จำนวน 88 คน 
               - ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท
ความสามารถพิเศษ มีนักศึกษาได้รับทุน จำนวน 
18 คน  
                - ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุน
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มีนักศกึษาได้รับ
ทุน จำนวน 10 คน (1.4-1-10) 
          2. ทุนการศึกษาที่ได้รับเงินทุนต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นทุนจากหน่วยงานภายนอก ได้ดำเนินการ
มอบทุนการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นจำนวน
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 49 คน 
จาก 16 แหล่งทุน (1.4-1-11) 
          3. ทุนสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา   
โดยหน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา      
มีนางสาวสำเนียง สุขเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการมอบ
ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 
24 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมประกายทอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีนักศึกษา
ได้รับทุนการศึกษา 268 คน ผลการดำเนิน
โครงการทำให้นักศึกษาตระหนักถึงพระคุณของ 
ผู้มอบทุนการศึกษา คุณค่าของทุนการศึกษา    
ที่ได้รับสามารถนำไปศึกษาต่อ และใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับ

1.4-1-09 สรุปผลการ
ดำเนินโครงการบริการ
ให้คำปรึกษาทางวิชาการ 
แนะแนวการศึกษา และ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 
1.4-1-10 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ต่อเนื่อง ประเภททุน
เรียนดี ทุนความสามารถ
พิเศษ และทุนสร้าง
ชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย แก่
นักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจำภาค
การศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562 
1.4-1-11 สรุปรายชื่อ
นักศึกษาทุนการศึกษา
ได้รับเงินทุนต่อเนื่อง 
ประจำปีการศึกษา 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJeUxKd3dVbnowYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
https://drive.google.com/open?id=0B7pPxzsB4mKJMExSOWgyYkt3eTg
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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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ทุน เป็ นนั กศึกษาจากทุ กคณ ะที่ ขาดแคลน      
ทุนทรัพย์ และนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับ
สังคมและมหาวิทยาลัย (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 
     - โครงการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่
อ าชีพ ในยุ ค ไทยแลนด์  4 .0  เมื่ อวั นที่  19 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมประกายทอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมี 
นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่า
เข้าร่วมโครงการจำนวน 257 คน โดยได้เชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ ดังนี้ 
     1. บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่  จำกัด ให้ความรู้
เรื่ อ ง  “การ เต รี ย มความ พ ร้อมก่ อน เข้ าสู่
ต ล าดแรงงาน  เท คนิ คการสั มภ าษ ณ์ งาน       
การทำเรซูเม่ออนไลน์ และ HR ในแต่ละบริษัทใช้
เกณฑ์อะไรในการเลือกนักศึกษาจบใหม่”  
     2. พันเอก สุพัฒน์ กลิ่นชาติ ให้ความรู้เรื่อง 
“ธุรกิจออนไลน์ อาชีพยุค Thailand 4.0” และ 
เรื่อง “eBay ตลาดออนไลน์ ซื้อ-ขายทั่วโลก”
(1.4-1-14) 

1.4-1-12 สรุปโครงการ
มอบทุนการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 
2562 
1.4-1-13 เอกสารภาพ
การให้คำปรึกษาสำหรับ
ผู้กู้ยืมเงิน และคู่มือการ
ใช้ระบบงานระบบการ
ให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเตอร์เน็ต             
(e-Studentloan) 
สำหรับผู้กู ้
1.4-1-14 สรุปโครงการ
เตรยีมความพร้อมก่อน
ก้าวเข้าสู่อาชีพในยุคไทย
แลนด์ 4.0 
 

  2 มีการให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่
ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษา และคณะต่าง ๆ ได้ดำเนินการ
แจ้งข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิ เศษนอกหลักสูตร แหล่ งงานทั้ งเต็ม เวลา     
และนอกเวลา ทุนการศึกษา การสมัครงาน 

 
 
 
 
 

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 

แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและ 
นอกเวลาแก่
นักศึกษา 

การศึกษาต่อ เพ่ือให้นักศึกษาใช้ประโยชน์หลาย
ช่องทาง เช่น  
     1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ (1.4-2-01) 
     2. เว็บไซต์ ดังนี้ 
          - เว็บ ไซต์ของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ http://www.pcru.ac.th  
          - เว็บไซต์คณะต่าง ๆ  
          - เว็บ ไซต์ ของกองพัฒ นานั กศึ กษ า 
http://dsd.pcru.ac.th (1.4-2-02) 
     3. สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค ดังนี้ 
          - Facebook Fan Page ก อ ง พั ฒ น า
นักศึกษา มรภ .เพชรบู รณ์  โดยมีผู้ กดถูกใจ 
จ ำ น ว น  1 2 ,4 1 1  ค น  แ ล ะ ผู้ ติ ด ต า ม          
จำนวน 12,828 คน 
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news  
          - Facebook หน่วยแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์        
มีสมาชิก 2,351 คน 
https: / / web. facebook. com/ kodokunnat  
(1.4-2-03) 
     ซึ่งในปีการศึกษา 2562 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 .  น า ง ส า ว นุ ช น า ฎ  ท อ ง สุ ข 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้ทำงานพิเศษ  
ที่ The Pizza Company สาขาโลตัสเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
               2. นางสาวกฤติยา น้ำดอกึ นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทำงาน

 
1.4-2-01 เอกสารภาพ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
กองพัฒนานักศึกษา 
1.4-2-02 เอกสารภาพ
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  คณะต่าง ๆ 
และกองพัฒนานักศึกษา 
1.4-2-03 เอกสารภาพ
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางสื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ค 
1.4-2-04 เอกสารภาพ
สำนักงาน 
จัดหางานจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
1.4-2-05 สรุปข้อมูล
นักศึกษาท่ีทำงานนอก
เวลาเรียนระหว่าง
การศึกษา ภายนอก
มหาวิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา 2562 

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

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

พิ เศษที่  โรงแรมเอสอาร์ เรสซิ เดนซ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์ (1.4-2-05) 

  3 จัดกิจกรรม
เตรียมความ
พร้อมเพ่ือการ
ทำงานเม่ือ
สำเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินโครงการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา 
คือ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่
อ าชี พ ใน ยุ ค ไท ยแลน ด์  4 .0  เมื่ อ วั น ที่  1 9 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมประกายทอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมี
นักศึกษา นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา และ
ศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการจำนวน 257 คน โดยได้
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ดังนี้ 
     1. บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ให้ความรู้
เรื่ อ ง  “การ เต รี ย มความ พ ร้อมก่ อน เข้ าสู่
ตลาดแรงงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การ
ทำเรซูเม่ออนไลน์ และ HR ในแต่ละบริษัทใช้
เกณฑ์อะไรในการเลือกนักศึกษาจบใหม่”  
     2. พันเอก สุพัฒน์ กลิ่นชาติ ให้ความรู้เรื่อง 
“ธุรกิจออนไลน์ อาชีพยุค Thailand 4.0” และ 
เรื่อง “eBay ตลาดออนไลน์ ซื้อ-ขายทั่วโลก” 
(1.4-3-01) 

1.4-3-01 สรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อน
ก้าวเข้าสู่อาชีพในยุคไทย
แลนด์ 4.0 
 
 
 

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

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษา 
ทั้งนี้ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพทั้ง 3 ด้าน 
โดยมีผลประเมินคุณภาพในภาพรวม ประจำปี
การศึกษา 2562 มีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 4.20 
คุณภาพอยู่ในระดบัดี ดังนี้ 
     1. ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 
มีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 4.14 คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี  ซึ่ งดำเนินการประเมินคุณภาพจาก
นักศึกษาที่เข้ารับขอคำปรึกษา จำนวน 385 คน 
(1.4-4-01)  
     2 . ด้ าน การให้ ข้ อมู ล ของห น่ วย งาน ที่

1.4-4-01 เล่มรายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการ
นักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 ด้าน
การจัดบริการให้
คำปรึกษา แนะแนวด้าน
การใช้ชีวิต และการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษา 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา คะแนน
คุณภาพเท่ากับ 4.25 คุณภาพอยู่ ในระดับดี       
ซึ่งดำเนินการประเมินคุณภาพโดยการตอบแบบ
ประเมินออนไลน์ของนักศึกษา 5 คณะ ชั้นปีที่    
1 - 5 จำนวนทั้งสิ้น 510 คน (1.4-4-02) 
     3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา      
มีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 4.22 คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งดำเนินการประเมินคุณภาพโดยการ
ตอบแบบประเมินออนไลน์ของนักศึกษา 5 คณะ 
ชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 จำนวน 335 คน 
(1.4-4-03) 
      โดยมีข้อเสนอแนะและความคาดหวังของ
นั กศึกษาจากการประเมินคุณ ภาพการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการให้แก่นักศึกษา ในแต่
ละด้าน ดังนี้ 
      1. ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 
โดยมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 
          - ต้องการให้มีผู้มาแนะแนววิธีการทำงาน
หรือแนวทางอาชีพต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือเป็น
ทางเลือก เช่น เรียนครุศาสตร์แต่ ก็ต้องการให้
แนะนำวิชาชีพเกี่ยวกับการทำร้านอาหาร 
          - ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
บ่อย ๆ เพ่ือให้นักศึกษาไม่เครียด 
      2 . ด้ านการให้ ข้ อมู ลของห น่ วย งานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
         - การให้ข้อมูลหรือการแนะนำในกิจกรรม
ที่ต้องการจะแจ้งให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายและ
คงคุณภาพท่ีดีไว้ไปนาน ๆ 
          - ควรมี การแจ้ งการจั ดกิ จกรรม ใน
หลากหลายช่องทาง       
      3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ

1.4-4-02 เล่มรายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการ
นักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 ด้าน
การให้ข้อมูลของ
หนว่ยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลา และนอกเวลา
แก่นักศึกษา 
1.4-4-03 เล่มรายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการ
นักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562  
ด้านการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพ่ือ
การทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
พบว่า ไม่มีข้อเสนอแนะ 

  5 นำผลการ
ประเมินจากข้อ 
4 มาปรับปรุง
พัฒนาการ
ให้บริการและ
การให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตาม
ความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

     ปีการศึกษา 2562 ได้นำผลการประเมินเข้า
พิจารณาในการประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจำเดือน 
สิงหาคม 2562 (1.4-5-01) ในวันที่ 17 สิงหาคม 
2563 ณ ห้องประชุม อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  ซึ่ งจากการ
ดำเนินงานพบว่า การจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2562      
มีคะแนนประเมินคุณภาพลดลงจากปีการศึกษา 
2561 ดังนี้ 

ด้าน 
ระดับคุณภาพ 

ปี 2561 ปี 2562 
1. ด้านการจัดบริการให้
คำปรึกษา แนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในสถาบัน 

4.25 4.14 

2. ด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ใหบ้ริการกจิกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลา และนอก
เวลาแก่นกัศึกษา 

4.27 4.25 

3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทำงาน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

4.42 4.22 

รวม 4.31 4.20 

 
และจากผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการให้แก่นักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 ซึ่งพบว่าข้อเสนอแนะและความ
คาดหวั งของนั กศึ กษ าที่ ต้ อ งการให้ มี ก าร
ดำเนินงานให้ พัฒนาให้ดียิ่ งขึ้น  กองพัฒนา
นักศึกษาจึงได้ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำช่องทางการ
สื่อสารในการจัดกจิกรรม 
     ตามความคาดหวังของนักศึกษาที่ตอบการ
ประเมิ นคุณ ภาพการจั ดกิจกรรมและการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 (1.4-5-02) 

1.4-5-01 รายงานการ 
ประชุมกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ การ
ประชุมประจำเดือน 
สิงหาคม 2563 
1.4-5-02 (รา่ง)
แผนพฒันาการจัด
กิจกรรมและการ
จัดบริการให้แก่นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

  6 ให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษาและคณะ จัดให้มีการให้ข้อมูล
และความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ดังนี้ 
     1. การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่าเปน็ระยะ ๆ หลายช่องทาง ดังนี้ 
          1.1  เว็บไซต์ ดังนี้ 
               - เว็บ ไซต์ มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ http://www.pcru.ac.th 
               - เว็บไซต์คณะต่าง ๆ  
               - เว็ บ ไซต์ ก อ งพั ฒ น านั ก ศึ กษ า 
http://dsd.pcru.ac.th (1.4-6-01) 
          1.2 สื่อโซเชียลเน็ตเวริ์ค ดังนี้ 
               - Facebook Fanpage กองพัฒนา
นักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/dsd.pcru.news  
               - Facebook ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ มีสมาชิกทีเ่ป็นศิษย์เก่า 
               - กลุ่มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
https://web.facebook.com/groups/40132
5573262555(1.4-6-02) 
               จากการดำเนินงานให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ผลการดำเนินงานสรุปได้ว่า 
ศิษย์ เก่ า ให้ ความสน ใจในข้อมู ลข่ าวสารที่
ดำเนินการให้แก่ศิษย์เก่า โดยนับจากจำนวนผู้เข้า
ชมในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
     2. การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมประกายทอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้แก่ศิษย์เก่า โดยได้เชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ ดังนี้ 
 

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

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

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

     1. บริษัท ซู เปอร์ เรซู เม่  จำกัด ให้
ความรู้เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การ
ทำเรซูเม่ออนไลน์ และ HR ในแต่ละบริษัทใช้
เกณฑ์อะไรในการเลือกนักศึกษาจบใหม่”  

     2. พันเอก สุพัฒน์ กลิ่นชาติ ให้ความรู้
เรื่อง “ธุรกิจออนไลน์ อาชีพยุค Thailand 4.0” 
และ เรื่อง “eBay ตลาดออนไลน์ ซื้อ-ขายทั่ว
โลก” (1.4-6-03) 
            นอกจากนี้  ฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษ า    
คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสมรรถนะทางวิชาการและเตรียม
ความพร้อม สู่ครูมืออาชีพ : ติวสอบบรรจุครู
ผู้ช่วย 2563 วันที่  14 – 16 สิงหาคม 2563       
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (อาคารหลั งใหม่ ) มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
สอบบรรจุครูผู้ช่วยให้กับศิษย์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  (1.4-6-04)      

1.4-6-03 สรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อน
ก้าวเข้าสู่อาชีพในยุคไทย
แลนด์ 4.0 
1.4-6-04 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสมรรถนะทาง
วิชาการและเตรียมความ
พร้อม สู่ครูมืออาชีพ : 
ติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย 
2563 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2562) 
ตวับ่งชี้ท่ี

1.4 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชีท้ี่
1.4 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเปา้หมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
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 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ตามเกณฑก์ารประเมินดังนี้ 
 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมนิ 
ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

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

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมการเตรียมจัด
กิจกรรม ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562      
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 
2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์  (1.5-1-01) เพ่ือพิจารณา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 ที่ ได้จากการประชุมสภา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 
ภาคปกติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 วันที่  29 
เมษายน 2562  
    ซึ่งการประชุมครั้งดังกล่าว มีนักศึกษา 38 คน 
ที่ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนดังกล่าว มาเข้า
ร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้ 
     1. สมาชิกสภานักศึกษา  จำนวน 9 คน 
     2. นายกองค์การนักศึกษา จำนวน 1 คน 
     3. คณะกรรมการองค์การนักศึกษา จำนวน 
13 คน 
     4. ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ ทั้ง 5 คณะ 
จำนวน 5 คน 
     5. สมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะทั้ง 5 คณะ 
จำนวน 10 คน 
     ในการประชุ มดั งกล่ าว  ในวาระที่  5 .1  
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงการจัดกิจกรรม

1.5-1-01 รายงานการ
ประชุมการเตรียมจัด
กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์
ที่ 26 กรกฎาคม 2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

ของนักศึกษาตามที่แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษานี้  โดยในแผนมีกิ จกรรม/โครงการ 
จำนวน 17 โครงการ ซึ่ งดำเนินการกำหนด
วัตถุประสงค์ของแผน 2 ข้อ ดังนี้ 
          1 . เพ่ื อ พั ฒ นานั ก ศึ กษ าตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ครบทั้ง 5 ด้าน 
          2. เพ่ื อส่ ง เสริม ให้ นั กศึกษารู้ถึ งการ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
     ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของ
แผนดังกล่าว 3 ข้อ ดังนี้ 
          1. จำนวนโครงการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ครบทั้ง 5 ด้าน 
          2. จำนวนโครงการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
          3. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง เป้ าห ม าย ข อ งโค ร งก าร         
(1.5-1-02)  
     และจัดทำระบบและกลไกการส่ งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา (1.5-1-03) เป็นแนวทางการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

     โด ยผลจากการป ระชุ ม พิ จ ารณ า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี
ก ารศึ ก ษ า 2 56 2  ม ติ ที่ ป ระชุ ม  เห็ น ช อ บ         
ให้ดำเนินโครงการตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562     
อย่างเครง่ครัด 

1 .5 -1 -02  แผนการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 
1.5-1-03 ระบบและกลไก
การส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

  2 ในแผนการจัด
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาให้
ดำเนิน
กิจกรรมใน
ประเภท
ต่อไปนี้ให้
ครบถ้วน 
- กิจกรรม

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
ที่ดำเนินการโดยนักศึกษา กิจกรรม 5 ประเภท 
โดยกำหนดให้นักศึกษาจัดกิจกรรม ตามระเบียบ
ข้อบังคับที่กำหนดไว้ และนำระบบ PDCA ไปใช้
ในขัน้ตอนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม โดยโครงการ
ที่เขียนต้องประกอบไปด้วย 
     1. หลักการและเหตุผลที่ อ้ างถึ งผลการ
ป ระ เมิ น ห รื อ แผ น ก ารจั ด กิ จ ก ร รม เดิ ม ที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

42 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ท่ี
กำหนดโดย
สถาบัน 
- กิจกรรม
กีฬา หรือการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 
- กิจกรรม
บำเพ็ญ
ประโยชน์ 
หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
- กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีข้อมลูให้ตามประกาศ 
     2. ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมชัดเจน 
     3. มีการระบุตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     4. ระบุกลุ่มเป้าหมาย 
     5. ระบุ วิธีการประเมินความสำเร็จของ
กิจกรรม ทั้ งนี้ โดยดูตั วบ่ งชี้ที่ กำหนดไว้ เป็ น
หลักฐาน 
     6. มีการติดตามผลและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามที่ระบุไว้ 
     7. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมและ
รวบรวมผลการดำเนินงานเพ่ือนำข้อมูลมา
ประกอบจัดทำโครงการในปีถัดไป 
     โดยในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้
ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ 5 ประเภท ดังนี้ 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน ดังนี้ 
     1 .1  ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
     1.2 ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 
     1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
     1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     1.5 ด้ านทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1.5-2-01) 
     ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ งประสงค์  จำนวน  7 
โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการพัฒนา
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ใน
วันที่  23  พฤษภาคม 2562  ณ  หอประชุม
ประกายเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

1.5-2-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูณ์        
พ.ศ.2557 
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(การดำเนินโครงการดังกล่าวอาจอยู่ในระยะเวลา
ของปีการศึกษา 2561 แต่เป็นการดำเนินงานของ
สภานักศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งได้กำหนดตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 และต้องดำเนินการอบรมให้กับ
สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาคณะ ก่อนการดำเนินกิจกรรม ประจำปี
การศึกษา 2562 เพ่ือให้นำไปปฏิบัติ ในการ
ดำเนินกิจกรรมต่อไป ) รับผิดชอบโดยสภา
นั ก ศึ ก ษ า  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก าร ส่ ง เส ริ ม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 3 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
     2. ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 
     3. ด้านที่  4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (1.5-2-02) 
     - โครงการอบรมผู้นำรับน้องและประชุม
เชียร์อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 
วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม
ประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
(การดำเนินโครงการดังกล่าวอาจอยู่ในระยะเวลา
ของปีการศึกษา 2561 แต่เป็นการดำเนินงานของ
สภานักศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งได้กำหนดตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 และต้องดำเนินการอบรมให้กับ
สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาคณะ ก่อนการดำเนินกิจกรรม ประจำปี
การศึกษา 2562 เพ่ือให้นำไปปฏิบัติ ในการ
ดำเนินกิจกรรมต่อไป ) รับผิดชอบโดยสภา
นั ก ศึ ก ษ า   ซึ่ ง ส อด ค ล้ อ งกั บ ก ารส่ ง เส ริ ม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 4 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
     2. ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา  
     3. ด้านที่  4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  

1.5-2-02 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
แก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 
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     4. ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1.5-2-03) 
     - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2562 จำนวน 2 รุ่น วันที่  8 - 13 
มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  (การดำเนิน
โครงการดังกล่าวอาจอยู่ ในระยะเวลาของปี
การศึกษา 2561 แต่เป็นการดำเนินกิจกรรม/
โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 ต้องดำเนินการอบรม
ให้กับนักศึกษาชั้นปี ที่  1 รหัส 62 ก่อนเปิด     
ภาคเรียน  เนื่ องจากต้องมีการพักอาศัย ใน
มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับตัว
เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใน ก า ร เข้ า ศึ ก ษ า ใน
ระดับอุดมศึกษา) รับผิดชอบโดยกองพัฒนา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา
จากทั้ง 5 คณะ (1.5-2-04) 
     - โค รงก ารป ฐมนิ เท ศ นั กศึ ก ษ า ให ม่        
ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปี
การศึกษา 2562 วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  รับผิดชอบโดยองค์การนักศึ กษา     
ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 3 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที ่2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 
     2. ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา  
     3. ด้านที่  4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (1.5-2-05) 
     - โค รงก ารสี สั น วั น เปิ ด โลกกิ จ ก รรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่  28 สิงหาคม 
2562 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  รับผิดชอบโดยกองพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก าร ส่ ง เส ริ ม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง

1.5-2-03 สรุปโครงการ
อบรมผู้นำรบัน้องและ
ประชุมเชียร์อย่าง
สร้างสรรค์ ประจำปี
การศึกษา 2562 
1.5-2-04 สรุปโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2562 
1.5-2-05 สรุปโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ภาคปกติ และประชุม
ผู้ปกครอง ประจำปี
การศึกษา 2562 
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มหาวิทยาลัย 2 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 
     2. ด้านที่  4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (1.5-2-06) 
     - โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า ผู้ น ำ นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32 และ
ก า รจั ด ก า รแ ข่ งขั น กี ฬ า ผู้ น ำนั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏภาค เหนื อ  ครั้ งที่  5 
ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับผิดชอบโดย
กองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษาองค์การ
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะทั้ง 5 คณะ 
ซ่ึงสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคข์องมหาวิทยาลัย 2 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
     2. ด้านที่  4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (1.5-2-07) 
     - โครงการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่
อาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  รับผิดชอบโดยกองพัฒนา     
ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 3 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
     2. ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา  
     3. ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1.5-2-08) 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ โดยมี
การดำเนินโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 "สีสัน
แห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์" วันที่ 
14 - 18 ตุลาคม 2562 ณ สนามโชครัตนชัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับผิดชอบโดย

1.5-2-06 สรุปโครงการ
สีสันวันเปิดโลกกิจกรรม 
ประจำปีการศกึษา 2562 
1.5-2-07 สรุปโครงการ
สัมมนาผู้นำนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 และ
การจัดการแขง่ขันกีฬา
ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5 
1.5-2-08 สรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อน
ก้าวเข้าสู่อาชีพในยุคไทย
แลนด์ 4.0 
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องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจากทั้ง 5 
คณะ (1.5-2-09) 
     - โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า ผู้ น ำ นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32 และ
ก า รจั ด ก า รแ ข่ งขั น กี ฬ า ผู้ น ำนั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏภาค เหนื อ  ครั้ งที่  5 
ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับผิดชอบโดย
กองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา องค์การ
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะทั้ง 5 คณะ 
(1.5-2-010) 
3. กิ จกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ หรือรั กษ า
สิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินโครงการ จำนวน 5 
โครงการ (โดยกองพัฒนานักศึกษาจำนวน 1 
โครงการ และโครงการของชมรม จำนวน 4 
โครงการ) ดังนี้ 
     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้นำ
เยาวชนจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปลูกฝัง
จิตสำนึกกตัญญู ต่อแผ่นดิน  วันที่  22 - 28 
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านวังกวาง 
ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
รับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การ
นักศึกษา  
(1.5-2-11) 
     และยังมีโครงการที่ทางชมรมของนักศึกษาได้
ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 
      - โครงการนิติศาสตร์อาสาพัฒนาสังคม 
วันที่ 17 มกรคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกะ
โปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ์  รับผิดชอบโดยชมรมนิติศาสตร์     
(1.5-2-12) 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยมีการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ 
ดังนี้ 
 

1.5-2-09 สรุปโครงการ
แข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2562 
"สีสันแห่งสายสัมพันธ์    
ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์" 
1.5-2-10 สรุปโครงการ
สัมมนาผู้นำนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 และ
การจัดการแขง่ขันกีฬา
ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5 
1.5-2-11 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ผู้นำเยาวชนจิตอาสา เพ่ือ
พัฒนาท้องถิน่ ปลูกฝัง
จิตสำนึกกตัญญู ต่อ
แผ่นดิน 
1.5-2-12 สรุปโครงการ
นิติศาสตร์อาสาพัฒนา
สังคม 
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     - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2562 จำนวน 2 รุ่น วันที่  8 - 13 
มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมประกายเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  (การดำเนิน
โครงการดังกล่าวอาจอยู่ ในระยะเวลาของปี
การศึกษา 2561 แต่เป็นการดำเนินกิจกรรม/
โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 ต้องดำเนินการอบรม
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ก่อนเปิดภาค
เรี ย น  เนื่ อ ง จ า ก ต้ อ ง มี ก า ร พั ก อ า ศั ย ใน
มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับตัว
เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใน ก า ร เข้ า ศึ ก ษ า ใน
ระดับอุดมศึกษา) รับผิดชอบโดยกองพัฒนา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา
จากทั้ง 5 คณะ (1.5-2-13) 
     - โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562   
ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ รับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา 
(1.5-2-14) 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
การดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการรับขวัญน้องใหม่ ด้วยหัวใจ
อินทนิล ประจำปี 2562 วันที่  12 กรกฎาคม 
2562 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ และหอประชุม
ประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
(การดำเนินโครงการดังกล่าวอาจอยู่ในระยะเวลา
ของปี การศึ กษา 2561 แต่ เป็ นการดำเนิ น
กิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562     
ต้องดำเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 
62 ก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือไม่ให้กระทบกับการ
เรียนการสอน) รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ (1.5-2-15) 
 

1.5-2-13 สรุปโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2562 
1.5-2-14 สรุปโครงการ
มอบทุนการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562  
1.5-2-15 สรุปโครงการ
รับขวัญน้องใหม่ ด้วยหัวใจ
อินทนิล ประจำปี 2562 
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     - โครงการพิธีไหว้ครู “วันทา กตัญญุตา 
บูชาคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2562 
วันที่  15 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่    
(หลังใหม่ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์   
รับผิดชอบโดยองค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ (1.5-2-16) 
     - โครงการเดิน-ว่ิง อัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร และพิธีรับเครื่องหมายตราสัญลักษณ์
ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “คน
ของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจำปี
การศึกษา 2562 วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ 
บ ริ เวณ ศาล เจ้ า พ่ อหลั ก เมื อ งเพชรบู รณ์  - 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  และวันที่ 18 
กันยายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ (หลังใหม่ ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับผิดชอบโดย
สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษา 5 คณะ (1.5-2-17) 
6. กิจกรรมด้านการต่อต้านยาเสพติด โดยมีการ
ดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการสร้างภู มิคุ้ มกันและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด วันที่  4 – 5 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  รับผิดชอบโดย
กองพัฒนานักศกึษา (1.5-2-18) 

1.5-2-16 สรุปโครงการ
พิธีไหว้ครู “วันทา 
กตัญญุตา บูชา
คณาจารย์” ประจำปี
การศึกษา 2562 
1.5-2-17 สรุปโครงการ
เดิน-วิ่ง อัญเชิญตรา   
พระราชลัญจกร และพิธี
รับเครื่องหมายตรา
สัญลักษณ์ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ “คนของ
พระราชา ข้าของแผ่นดิน” 
ประจำปีการศึกษา 2562 
1.5-2-18 สรุปโครงการ
สร้างภูมคิุ้มกันและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
 

  3 จัดกิจกรรมให้
ความรู้และ
ทักษะการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาแก่
นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา ภาคปกติ 
ได้ ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้นำ
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมประกายเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  (การดำเนิน
โครงการดังกล่าวอาจอยู่ ในระยะเวลาของปี
การศึกษา 2561 แต่เป็นการดำเนินงานของสภา
นักศึกษา ประจำปี  2562 ซึ่ งได้กำหนดตาม
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 และต้องดำเนินการอบรมให้กับ
สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาคณะ ก่อนการดำเนินกิจกรรม ประจำปี
การศึกษา 2562 เพ่ือให้นำไปปฏิบั ติ ในการ
ดำเนินกิจกรรมต่อไป) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
150 คน รับผิดชอบโดยสภานักศึกษา ภาคปกติ 
ซึ่ งโครงการดั งกล่ าวมีกิจกรรมที่ ให้ ความรู้      
ความเข้าใจ และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นกัศึกษา ดังนี้ 
     1 .1 ด้ านความรู้  การประกันคุณ ภาพ
สำหรับนักศึกษา ดังนี้ 
          - บรรยายเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา” ซึ่งบรรยายถึง
เกณ ฑ์ การประเมินคุณ ภาพที่ เกี่ ยวข้องกับ
นักศึกษา ศึกษาความรู้เรื่องกระบวนการประกัน
คุณภาพ 
          - บรรยายเรื่อง “บทบาทของนักศึกษา
กับการประกันคุณภาพการศึกษา”ซึ่งบรรยาย
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้ตรงกับการประกัน
คุณภาพ 
          - บรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนานักศึกษา/การเขียนโครงการตามวงจร
คุณภาพ PDCA” ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับหลักการ
เขียนแผน/การเขียนโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา 
     1 .2  ด้ าน ทั กษ ะการป ระกั น คุณ ภ าพ
การศึกษา ดังนี้ 
          - โดยมี “กิจกรรมการเขียนโครงการ 
และนำเสนอโครงการของนักศึกษาในการจัดทำ
โครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามกระบวนการ 
PDCA” ซ่ึงให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเขียนโครงการ 
โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาภายในกลุ่มนำ 
กระบวนการ PDCA มาใช้ในการเขียนโครงการ
และดำเนินโครงการ (1.5-3-01) 
 

1.5-3-01 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
แก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 
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     ภายหลังการอบรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษาแล้ว นักศึกษาได้นำ
กระบวนการ PDCA ไปใช้ โดยนักศึกษาเป็ น
ผู้เขียนโครงการ ดำเนินงานตามแผน ได้ทำการ
ประเมิน โครงการและปรับปรุ งการดำเนิ น
โครงการ/กิจกรรมด้วยตนเอง เช่น 
     1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่  ประจำปี
การศึกษา 2562 
     2. โครงการพิธีไหว้ครู “วันทา กตัญญุตา 
บูชาคณาจารย์” ประจำปีการศึกษ า 2562    
เป็นต้น 

  4 ทุกกิจกรรมที่
ดำเนินการ มี
การ
ประเมินผล
ความสำเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 
และนำผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน
ครั้งต่อไป 

มหาว ิทยาล ัย ราชภ ัฏ เพชรบ ูรณ ์ โ ดย 
องค์การนักศึกษา และงานกิจกรรมนักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการประเมินผล
ความสำเร ็จตามว ัตถ ุป ระสงค ์ของการจ ัด
กิจกรรม/โครงการจำนวน 14 โครงการ ซึ่งผล
การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ พบว่า การดำเนินโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
ที ่กำหนดไว ้ในแต่ละโครงการ จำนวน 1 4 
โครงการ โดยส่วนใหญ่ในการดำเนินโครงการ 
ม ีข ้อ เสนอแนะจากคณ ะกรรมการ  พบว ่า       
มีระยะเวลาในการเตรียมการดำเนินงาน และ
ความคลาดเคลื่อนของระยะเวลาในการจัด
กิ จกรรม  จ ึง ให ้ม ีก ารปรับป รุ งการดำเนิ น
กิจกรรม/โครงการกิจกรรมจากข้อเสนอแนะ   
โดยให้มีการวางแผนและจัดสรรเรื่องของเวลาใน
การจัดกิจกรรม/โครงการ 
     ทั ้งนี ้ ม ีโครงการในแผนพ ัฒ นาการจ ัด
กิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่
ไม่ได้ดำเนินการประเมินผลความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม/โครงการ
จำนวน 3 โครงการ เนื่องจากวัน และเวลา ที่
ก ำห น ดจ ัด ก ิจ ก ร รม / โค ร งก ารอยู ่ใน ช ่ว ง
ระยะเวลาที ่เก ิดการติด โรคระบาดเชื้อไวรัส     

1.5-4-01 รายงานสรุปผล
การประเมินความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ        
ปีการศกึษา 2562  
1.5-4-02 รายงานการ
ประชุม องค์การนักศึกษา 
ครั้งที่ 5/2563 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

51 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

โค โร น า  2019 (COVID-19) จึ ง ท ำ ให้ ไม่ ได้
ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ (1.5-4-01 ถึง 
1.5-4-02) 

  5 ประเมนิ
ความสำเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผนการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบู รณ์  โดยกอง
พัฒนานักศึกษาได้จัดการประชุมสภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 สิงหาคม 
2563 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภั ฏ เพชรบูรณ์        
ซึ่งประกอบด้วย 
     1. ประธานสภานักศึกษา  
     2. นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ 
     3. ประธานสโมสรนักศึกษา 5 คณะ 
     4. สมาชิกสภานักศึกษา 
     5. สมาชิกองค์การนักศึกษา 
     โดยมีที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
     1. นางสาวเนตรชนก เพียภูเขียว นักวิชาการ
ศึกษา 
     2. ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย นักวิชาการ
ศึกษา 
     เพ่ือประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจั ดกิ จกรรม พั ฒ นานั กศึ กษ า 
ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ 
มีการประเมินวัตถุประสงค์ของแผน โดยสรุปได้ 
ดังนี้ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์
ของแผนการจดั

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน
ความสำเร็จ
วัตถุประสงค์

ของแผน 
1 เพื่อพัฒนา

นักศกึษาตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิครบทั้ง 
5 ด้าน 

จำนวนโครงการ
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ ครบทั้ง 
5 ด้าน 

มีการดำเนิน
กิจกรรม/
โครงการตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ครบ 5 
ด้าน บรรลุ
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค ์
ทุกโครงการ 
จำนวน 14 
โครงการ 
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2 เพื่อส่งเสริมให้
นักศกึษารู้ถึง
การป้องกนัและ
แก้ปัญหายาเสพ
ติด 

จำนวนโครงการ
ป้ อ งกั น  แ ล ะ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด ไม่น้อย
กว่า 1 โครงการ 

มี ก า ร ด ำ เนิ น
กิจกรรมส่งเสรมิ
ให้นักศึกษารู้ถึง
การป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพ
ติ ด บ ร ร ลุ
ความสำเร็จตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์  
ขอ งโค รงก าร 
จ ำ น ว น  1 
โค ร งก า ร  คือ 
โครงการสร้าง
ภูมิคุ้ มกันและ
ป้องกัน ปัญหา
ยาเสพติด 

 
     ทั้ งนี้  ป ระธาน ในที่ ป ระชุ ม สรุปผลการ
ประเมินวัตถุประสงค์ของแผน ซึ่งพบว่า แผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน ที่ ได้ กำหนดไว้  พร้อมทั้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาจัดทำร่างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษาให้
พิจารณาต่อไป (1.5-5-01 ถึง 1.5-5-02) 

1.5-5-01 รายงานสรุปผล
การประเมินความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 
1.5-5-02 รายงานการ
ประชุมสภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 
วันที ่22 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุมสีทอง 
อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

 

  6 นำผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผน
หรอืปรับปรุง
การจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนา
นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยงาน
กิ จก รรม นั ก ศึ ก ษ า  ก อ ง พั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า 
ดำเนินการเสนอร่างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้จาก
การประชุมสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ สมัยสามัญ ครั้งที่  
1/2563 วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม
สีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ มติที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี้ 
     1. การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับท้องถิ่น 
     2. การจัดกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น 
     ทั้งนี้ ได้นำข้อเสนอแนะจากการประชุมนำมา
เขียนโครงการเพ่ิมเติมในร่างแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2563 
จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
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     1 . โครงการราชภั ฏ ใส่ ใจ  วิ ถี ใหม่  New 
Normal  
     2. โครงการเขาค้อสดใส ราชภัฏรวมใจไร้ขยะ 
     3. โครงการท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจธรรมชาติ 
(1.5-6-01) 
     และนำร่างแผนการจัดกิจกรรมพัฒ นา
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (1.5-6-02) 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจการ
นักศึกษา ครั้งที่  1/2563 วันที่  11 กันยายน 
2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ เพชรบู รณ์         
ในระเบี ยบวาระการประชุมเรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา ที่ 5.1 ร่างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในที่
ประชุม เห็ นชอบ  และให้ จัดทำแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2563 ที่ เสร็จสมบูรณ์  เพ่ือใช้เป็นแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2563 ต่อไป 
(1.5-6-03) 

1.5-6-01 รายงานการ
ประชุมสภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุมสีทอง 
อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
1.5-6-02 ร่างแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 
1.5-6-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานกิจการ
นักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตวับง่ชี้ท่ี
1.5 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.5 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ขอ้ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6   การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ   
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ   
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศกึษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ  ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
  

 
1 มีการกำหนดนโยบาย 

และสร้างระบบและ
กลไกการพัฒนา
นักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ 

          1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
มีการกำหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้อง
ได้รับการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ และนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายก่อนสำเสร็จการศึกษา  ต้องเข้ า
ทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณ ฑิ ตศึกษาในทุ กหลักสู ตรตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่กำหนด (1.6-1-01) 
         2 . เพ่ื อ ให้ น โยบายการยกระดับ
ม าต รฐาน ภ าษ า อั งก ฤษ ของนั ก ศึ กษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ไปสู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ประกาศฯ เรื่ องการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบู รณ์ เพ่ื อกำหนดเกณ ฑ์ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ เป้าหมาย และแนวทางการ
ดำเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบให้สามารถ
ดำเนินงานได้สอดคล้องกับนโยบายฯ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ (1.6-1-02)  
         3. มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำ 
(ร่าง) ประกาศฯ เรื่องการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา จำนวน 3 ครั้ง คือ               
        - ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2562  
        - ครั้งที ่2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  

1.6-1-01 ประกาศ
นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 
2563 
1.6-1-02 คำสั่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณท์ี่ 139/2562 
เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
ประกาศฯ เรื่องการ
ยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบูรณ์  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
        - ครัง้ที่ 3 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  
พร้อมทั้งจัดทำระบบ กลไก การยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา แสดง
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
ผู้ เกี่ ยวข้องสามารถดำเนิ นการ ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ (1.6-1-03 ถึง 1.6-1-05) 
         4. นำ (ร่าง) ประกาศฯ ยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษฯ และระบบ กลไก 
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์พิจารณา ในการประชุมฯ ครั้งที่ 
11/2562 ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ 
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษฯ และระบบ 
กลไก (1.6-1-06) 
         5. นำ (ร่าง) ประกาศยกระดับฯ 
เสนอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2562 
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และ ครั้งที่ 
1/2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือ
พิ จารณ าที่ ป ระชุมมี มติ เห็ นชอบ  (ร่ าง ) 
ประกาศยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษฯ 
(1.6-1-07 ถึง 1.6-1-08) 
          6. มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการออก 
ประกาศฯ เรื่อง การยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ 
วั น ที่  13 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 โด ย ได้ แ จ้ ง
ประกาศฯ ให้ทั้ง 5 คณะ และผู้เกี่ยวข้องได้
ทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่
กำหนด (1.6-1-09 ถึง 1.6-1-11) 
 

 

1.6-1-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดทำ (ร่าง) ประกาศ
เรื่องการยกระดับ
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ครั้งที่ 1 
วันที่ 24 มกราคม 
2562 
1.6-1-04 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดทำ (ร่าง) ประกาศ
เรื่องการยกระดับ
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ครั้งที่ 2 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2562  
1.6-1-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดทำ (ร่าง) ประกาศ
เรื่องการยกระดับ
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ครั้งที่ 3 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 
1.6-1-06 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้ง
ที่ 11/2562 ในวันพุธที่ 
13 พฤศจิกายน 2562 
1.6-1-07 รายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 12/2562 ใน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
2562 
1.6-1-08 รายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2563 
1.6-1-09 Flow 
Chart ระบบ และ
กลไก การยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 
1.6-1-10 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรณ์ เรื่อง การ
ยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 
2563    
1.6-1-11 บันทึก
ข้อความขอเผยแพร่
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

  
 

2 จัดทำแผนพัฒนา
นักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ จาก
การมีส่วนร่วมของ
คณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ดำเนินการแต่ งตั้ งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการดำเนิน
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกคณะ 
เพ่ือจัดทำแผนปฏิบั ติ ราชการ ด้ านการ
ส่ ง เส ริ ม ส ม ร รถ น ะแ ล ะทั ก ษ ะก าร ใช้
ภาษาอังกฤษ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) 
ที่ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของ
แผนปฏิบัติราชการฯ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษฯ 
สู่การปฏิบัติจริง (1.6-2-01 ถึง 1.6-2-02) 

1.6-2-01  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ที ่
2643/2562 เรื่อง
แต่งตั้งคณะ กรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
พัฒนาสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
1.6-2-02  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ที ่2238 
/2562 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรม การ
ดำเนินงานโครงการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ระยะ 4 ปี  (พ.ศ.2562 -2565) โดยมีการ
ประชุม 2 ครั้ง คือ  

- ครั้งที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ
ด ำ เนิ น โค รงก าร พั ฒ น าส ถ าบั น ภ าษ า 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เพชรบู รณ์  ครั้ งที่  
4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2563 
(1.6-2-03)  
             - ครั้งที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนิ น งาน โครงการความรู้  ทั กษะด้ าน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่  21 สำหรับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ครั้ งที่  
1/2563 วันที ่24 มกราคม 2563 (1.6-2-04) 
           3. นำแผนปฏิบัติราชการด้านการ
ส่ ง เส ริ ม ส ม ร รถ น ะแ ล ะทั ก ษ ะก าร ใช้
ภาษาอังกฤษ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) 
เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการฯ  กิจกรรม
พัฒนาภาษา และกำหนดการดำเนินกิจกรรม
พัฒนาภาษา ภายใต้แผนปฏิบัติราชการด้าน
การส่ งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภ าษ า อั งกฤษ  ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบ
แผนปฏิบัติราชการฯ และกิจกรรมพัฒนา
ภาษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ (1.6-2-05 ถึง 
1.6-2-07) 

3.1 กิจกรรมที่ดำเนินงาน ภายใต้
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ จำนวน 6 กิจกรรม คือ 
              1) การปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือ
แจ้งประกาศฯ เรื่อง การยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563  

   2) การพัฒนาทักษะการเตรียม
สอบ TOEFL ITP   

พัฒนาความรู้ ทักษะ
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 สำหรับ
นักศึกษาครใูน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1.6-2-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการพัฒนา
สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
4/2563 วันที่ 10 
มกราคม 2563 
1.6-2-04 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
ความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 สำหรับ
นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 
24 มกราคม 2563 
1.6-2-05  แผน 
ปฏิบัติราชการด้านการ
ส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ระยะ 4 
ปี (พ.ศ. 2562-2565)  
1.6-2-06 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
ความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 สำหรับ
นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
   3) การสรุปความรู้และเทคนิคการ

ทำข้อสอบ TOEFL ITP  
   4) การให้บริการหนังสือ TOEFL 

ITP PREPARATION KITS เพ่ื อ เตรียมสอบ 
TOEFL ITP 

   5) การเพ่ิมประสิทธิภาพโปรแกรม 
English Discoveries และฝึกภาษาอังกฤษ
ด้วยโปรแกรม English Discoveries  

    6) การทดสอบ TOEFL ITP เพ่ือ
วัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR  
         3.2 กิจกรรมที่ดำเนินงาน ภายใต้
โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 5 กิจกรรม คือ 
                1)  จัดหาตำรา พจนานุกรม และสื่อ
ฝึกทักษะทางภาษาผ่านอินเทอร์เน็ต  
             2) จดัอบรมภาษาอังกฤษ  

   3) จัดค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา  
   4) จัดแข่งขันทักษะทางภาษา  
      5) จัดตั้งศูนย์สอบ TOEFL ITP     

   - ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 24 มกราคม 
2563 
   - ครั้งที่ 2/2563  
วันที 15 มิถุนายน
2563 
  - ครั้งที ่3/2563 
วันที ่2 กรกฎาคม 
2563 
1.6-2-07 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
พัฒนาสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 10 
มกราคม 2563 

  
 

3 จัดสรรงบประมาณ 
และสิ่งสนับสนุนการ
ดำเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการ
จัดสรรงบประมาณ และสิ่ งสนับสนุนการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านการ
ส่ ง เส ริ ม ส ม ร รถ น ะแ ล ะทั ก ษ ะก าร ใช้
ภาษาอังกฤษ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562-2563 
โด ย ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 2  ได้ จั ด ส ร ร
งบประมาณดังนี้  (1.6-3-01 ถึง 1.6-3-05)       
          1. งบ ป ระม าณ ใน ก าร ส่ ง เส ริ ม
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดย
จัดกิจกรรมและโครงการต่าง  ๆ จำนวน 
2,523,872 บาท 
          2. งบประมาณเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุน
การส่ งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชนิด คือ 
               2.1 ห้องสมุดภาษาเพ่ือจัดหา
หนังสือ ตำรา พจนานุกรม เรื่องสั้น และนวนิยาย
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา

1.6-3-01 แผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้าน
การส่งเสริมสมรรถนะ
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร ใช้
ภาษาอังกฤษ ระยะ 4 
ปี พ.ศ. 2562-2563 
1.6 -3 -02 บั นทึ กขอ
อนุมัติดำเนินโครงการ
พัฒนาสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
1.6 -3 -03 บันทึ กขอ
อนุมัติดำเนินโครงการ
พัฒนาความรู้  ทักษะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น
ศตวรรษที่  21 สำหรับ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
จำนวน 53,200 บาท  
               2.2 โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษา
ด้วยตนเอง English Discoveries Program 
จำนวน 50 users จำนวน 499,950 บาท  

   3. จัดหาบุคลากรที่รับผิดชอบในการ
ส่ ง เส ริ ม ส ม ร รถ น ะแ ล ะทั ก ษ ะก าร ใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้บริการ ประสานงาน และ
จัดอบรมจำนวน 3 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ประสานงาน เจ้าหน้าที่จัดอบรมและทดสอบ
ทางภาษา และเจ้าหน้าที่ เทคนิค จำนวน
ค่าจ้าง 293,760 บาท  

นั ก ศึ ก ษ า ค รู ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1.6 -3 -04 บั นทึ กขอ
อนุมัติดำเนินโครงการ
พัฒนาความรู้  ทักษะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น
ศตวรรษที่  21 สำหรับ
นักศึกษาครูและครู ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ป ระจำปี ก ารศึ กษ า 
2562 
1.6-3-05 ภาพสิ่ง
สนับสนุนการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ 

  
 

4 มีการประเมิน
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ 
แผนฯ และมีการ 
นำผลการประเมิน 
มาปรับปรงุในปีถัดไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์         
มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ในปีการศึกษา 
2562 (กรกฎาคม 2562–พฤษภาคม 2563) 
มีผลการดำเนินงานตามพันธกิจในแต่ละด้าน 
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินงานได้
บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของ
เป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ
เป้ า ป ร ะ ส งค์  4  ตั ว ชี้ วั ด  จ าก ตั ว ชี้ วั ด
ความสำเร็จของเป้ าประสงค์ทั้ งหมด 14 
ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 
71.42 ดังนี้ (1.6-4-01 ถึง 1.6-4-11) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุน
ทรัพยากรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ มี 3 ตัวชี้วัด คือ 

1.1 จำนวนสิ่งสนับสนุนการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
จำน วน  2 ชนิ ด  ผลการดำเนิ น งาน  คื อ 
มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีห้องสมุดภาษา และ
โปรแกรมฝึกทักษะภาษาด้วยตนเอง English 

1.6-4-01 รายงานผล
การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ด้านการ
ส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษา 
อังกฤษ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.2562-2565) 
ประจำปีการศึกษา 2562 
(กรกฎาคม 2562 – 
พฤษภาคม 2563) 
1.6-4-02 บันทึกขอ
อนุมัติดำเนินโครงการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที ่21 สำหรับ
นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1.6-4-03 บันทึกขอ
อนุมัติดำเนินโครงการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
Discoveries Program ซึ่งบรรลุเป้าประสงค์
ที่กำหนด 

1.2 จำนวนงบประมาณที่จัดสรรใน
การส่ งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ จำนวน 1,000,000 บาท ผล
การดำเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยฯ มีการ
จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการจำนวน 
2,523,872 บาท ซึ่ งบรรลุ เป้ าป ระสงค์ที่
กำหนด 

1.3 จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบใน
การส่ งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภ าษ า อั งก ฤ ษ  จ ำน วน  3 ค น  ผ ล ก า ร
ดำเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่
รับผิดชอบส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน ได้แก่เจ้าหน้าที่
ประสานงาน 1 คน เจ้าหน้าที่จัดอบรมและ
ทดสอบทางภ าษ า จำนวน  1 คน  และ
เจ้าหน้าที่ เทคนิค จำนวน 1 คน ซึ่งบรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีกำหนด 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ      
มี 6 ตัวชี้วัด คือ 

    2.1 มาตรฐานความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
ของนักศึกษาชั้นปีที่  1 ระดับ A2 ผลการ
ดำเนินงานคือ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้
นักศึกษาชั้นปีที่  1 ต้องมีมาตรฐานความรู้
ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่ระดับ A2 
ซ่ึงบรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนด 

    2.2 มาตรฐานความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  ระดับ B1 ผลการ
ด ำ เนิ น คื อ  ม ห าวิ ท ย าลั ย ฯ  มี ประกาศ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเพชรบู รณ์  เรื่ องการ

ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 สำหรับ
นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ : 
กิจกรรมสรุปความรู้
และเทคนิคการทำ
ข้อสอบ TOEFL ITP 
และทดสอบหลังการ
พัฒนา 
1.6-4-04 บันทึกขอ
อนุมัตดิำเนินโครงการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 สำหรับ
นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ : 
กิจกรรมทดสอบ 
TOEFL ITP หลังการ
พัฒนา (Post – Test 
TOEFL ITP) 
1.6-4-05 ภาพการ
ดำเนินโครงการพัฒนา
ความรู้ ทักษะภาษา 
อังกฤษในศตวรรษท่ี 
21 สำหรับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รายกิจกรรม 
1.6-4-06  เล่มสรุป
รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ด้านการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ประจำปีการศึกษา 
2562 (จัดส่งคณะ) 
1.6-4-07 ประกาศผล
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563 โดย
กำหนดให้ นั กศึ กษาชั้ นปี สุ ดท้ าย ต้ องมี
มาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
ระดับ B1 ซ่ึงบรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด 

    2.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ เข้ าใช้
โปรแกรมฝึกทักษะภาษาด้วยตนเอง ร้อยละ 
50 ผลการดำเนินงานคือ มีนักศึกษาเข้าใช้
โปรแกรมฝึกทักษะภาษาด้วยตนเอง ด้วย
โป ร แ ก ร ม  English Discoveries Online 
และ Stand Alone ร้อยละ 71.71 ซึ่งบรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีกำหนด 

    2.4 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาภาษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้    
ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงานคือ นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาที่มหาวิทยาลัย
จั ด ให้  เพี ยงร้อยละ 46 .06  ซึ่ ง ไม่ บ รรลุ
เป้าประสงค์ท่ีกำหนด 

    2.5 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1    
ที่มีมาตรฐานความรู้ความสามารถภาษา 
อังกฤษขั้นต่ำภายในปีการศึกษาแรก ร้อยละ 
30 ผลการดำเนินงานคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1   
ที่ มี ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ภาษาอังกฤษขั้นต่ำภายในปีการศึกษาแรก 
ระดับ CEFR A2 ร้อยละ 33.93  ซึ่ งบรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีกำหนด 

    2.6 ร้ อยล ะของนั กศึ กษ าชั้ น ปี
สุดท้ายที่ เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษที่ ผ่ านตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR B1 (ช่วงคะแนนล่าง) ร้อยละ 60 ผล
การดำเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ไม่สามารถจัดกิจกรรมการทดสอบ 
TOEFL ITP หลั งการพัฒ นาได้  เนื่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงได้งดการ
จัดกิจกรรมทดสอบ TOEFL ITP ตามหนังสือ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ให้งดการจัดกิจกรรม

การรับสมัครสอบ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่
ประสานงานโครงการ 
(จ้างเหมา) 
1.6-4-08 บันทึก
ข้อตกลงทางวิชาการ
ระหว่างสถาบัน 
การศึกษานานาชาติ 
(IIE) และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  
1.6-4-09 เอกสารรับรอง
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เป็นศูนย์
ทดสอบ TOEFL ITP 
(Certificate of 
Registration)  
1.6-4-10 บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ร่วมกับ 
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
1.6-4-11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 9 
กันยายน 2563 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ทดสอบ TOEFL ITP ซึ่งไม่บรรลุเป้าประสงค์
ที่กำหนด 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณา
การความร่วมมือส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ มี 5 ตัวชี้วัด คือ 

  3.1 จำนวนเครือข่ายการส่งเสริม
และสนั บสนุ นการพัฒ นา ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 1 เครือข่าย ผลการดำเนินงาน
คือ มหาวิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ จำนวน 2 เครือข่าย ซึ่งบรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีกำหนด คือ  

          1) เครือข่ายความร่วมมือการ
เป็ น ศู น ย์ ท ด ส อ บ TOEFL ITP  กั บ
สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE)  

          2) เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการทางด้านภาษาและอ่ืน ๆ กับโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี 

  3 .2  จำนวนกิ จกรรม /โครงการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกิดจาก
ความร่ วมมื อของเค รื อข่ าย  จำนวน  2 
กิจกรรม ผลการดำเนินงาน คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ มีกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการฯ จำนวน 2 กิจกรรม ซ่ึ งบรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีกำหนด คือ  

         1)  กิจกรรมการบรรยาย ใน
หัวขอ้ “Importance of English in the 
International Community and Guidance to take 
Standardized English Tests for Profession” 
วิทยากรจากสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) 

         2) กิจกรรมบรรยายในการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือแนะนำข้อมูลการ
เตรียมความพร้อม ในการทดสอบ TOEFL 
ITP วิทยากรจากสถาบันการศึกษานานาชาติ 
(IIE) 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
    3 .3  จ ำ น ว น นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จำนวน 5 คน ผล
การดำเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ไม่มีนักศึกษาที่ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) จึ งไม่สามารถดำเนิ นการได้      
ซ่ึงไม่บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด 
           3.4 จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ /สหกิจศึกษาใน
ต่างประเทศ จำนวน 2 คน ผลการดำเนินงาน
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ไม่มี
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งไม่
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด 

    3.5 จำนวนทุนสนับสนุนการศึกษา
ดูงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสห
กิจศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน ผล
การดำเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ มีการสนับสนุนทุนการศึกษาดูงาน
ในต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000 
บาท โดยพิจารณาจากผลคะแนนสอบจาก
โปรแกรม English Discoveries สำหรับผู้ที่มี
คะแนนสอบและการเข้าใช้โปรแกรมมากกว่า 
80% ที่สูงสุด 5 อันดับแรก (งดการให้ทุน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติด เชื้ อ ไวรัส โคโรน่ า 2019 (COVID-19))     
ซ่ึงบรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด 

ได้นำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้าน
การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษา 
อังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562 รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
เพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 
9 กันยายน 2563 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ  และ ให้ น ำข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการไปปรับแผนการดำเนินงานใน
ปีถัดไป 

จากข้อเสนอแนะข้างต้น คณะกรรมการ
ดำเนิ น งานฯ  จะนำมาปรับป รุ งก ารจั ด
กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ด้านการส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2562-2565) ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป  

 
 

 
 

5 มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปีสุดท้าย
ที่ผ่านเกณฑ์การ
วัดผล CEFR (B1) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของนักศึกษาปี
สุดท้ายที่เข้าสอบ 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลั ย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์ได้กำหนดให้มีการทดสอบวัด
ระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 1,200 คน ด้วย 
2 ประเภทการสอบ คือ (1.6-5-01)  

1. การทดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม 
English Discoveries นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
จำนวน 244 คน (ร้อยละ 20 ของจำนวน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด) ซึ่งมีนักศึกษาที่
มี ผ ลการสอบ วัด ความ รู้ ค ว ามสาม ารถ
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR B1 
(ช่วงคะแนนล่าง) จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.74 (1.6-5-02) 

2. การทดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ 
TOEFL ITP ให้ กั บนั กศึ กษาชั้ นปี สุ ดท้ าย
จำนวน 1,220 คน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 
2563 แต่ไม่สามารถจัดทดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ 
TOEFL ITP หลั งการพัฒ นาได้  เนื่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (1.6-5-03)  

1.6-5-01 บันทึกขอ
อนุมัติโครงการพัฒนา
ความรู้ ทักษะภาษา 
อังกฤษในศตวรรษที่  
21 สำหรับนักศึกษา
ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย     
ราชภั ฏ  : กิ จกรรม
ทดสอบ TOEFL ITP 
หลังการพัฒนา (Post 
– Test TOEFL ITP) 
1.6-5-02 รายงานผล
การทดสอบนักศึกษา 
ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม 
English Discoveries 
1 .6 -5 -0 3 ห นั ง สื อ
จงัหวัดเพชรบูรณ์ แจ้ง
ให้งดจัดกิจกรรมการ
ท ด ส อ บ  TOEFL ITP 
พ ร้ อ ม  เ อ ก ส า ร
ประกอบ 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.6 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.6 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.7   การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล   
ชนิดของตวับ่งชี ้  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ   
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการดำเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ

ด้านดิจิทัล ตามเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีการกำหนด

นโยบาย และสร้าง
ระบบและกลไก
การพัฒนา
นักศึกษาด้าน
ดิจิทัล 

ตามที่  สำนั กวิทยบริการและเทคโน โลยี
สารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้
รับ ผิ ดชอบการดำเนิ น งานประกั น คุณ ภ าพ
การศึกษาภายใน องค์ประกอบที่  1 การผลิต
บัณฑิต ตัวบ่งชี้ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ตามคำสั่งที่ 2718/2562 นั้น 
เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน จึงมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 

1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่  1.7 
การส่ งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทั ล     
(1.7-1-01) 

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา
สม รรถน ะแล ะทั กษ ะด้ าน ดิ จิ ทั ล  ฝ่ าย ก าร
ดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
เพ่ือร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ประกาศนโยบาย และ
สร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้าน
ดิจิทัล เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา 
โดยมีเอกสารต่าง ๆ เพ่ือร่วมเสนอพิจารณา ดังนี้ 

2.1 (ร่าง) ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง นโยบายการยกระดับ
ค ว าม ส าม า ร ถ ด้ า น ดิ จิ ทั ล  ข อ งนั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 2.2 (ร่าง) ขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะและ

1.7-1-01 คำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ทักษะด้านดิจิทัล 

2.3 (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้ านดิจิ ทัลระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

2.4 (ร่าง) แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ด้ าน ดิ จิ ทั ลนั กศึ กษ า มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567 

2.5 ตารางการอบรมพัฒนา และตารางการ
สอบทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562 

โดยมติทีป่ระชุม เห็นชอบ (1.7-1-02) 
3. นำเอกสารจากการประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
เสนอเพ่ือพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2563     
โดยมติที่ประชุม เห็นชอบ (1.7-1-03) 

4. ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ ช ร บู ร ณ์  เรื่ อ ง  น โย บ า ย ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ค ว าม ส าม า ร ถ ด้ า น ดิ จิ ทั ล  ข อ งนั ก ศึ ก ษ า
ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์  วั น ที่  1 4 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 (1.7-1-04) 

5. ดำเนินการจัดทำระบบ กลไก การยกระดับ
ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ (1.7-1-05) และแนวทางการ
ดำเนินงานการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบู รณ์        
ปีการศึกษา 2562 (1.7-1-06) 
 
 
 

1.7-1-02 รายงาน 
สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน ส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัลครั้งที่ 
1/2563 
1.7-1-03 
รายงานสรุปมติการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2563 
1.7-1-04 
ประกาศนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์   
1.7-1-05 เอกสาร
ระบบ กลไก      
การยกระดับ
ความสามารถด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  
1.7-1-06  
เอกสารแนวทางการ
ดำเนินงานการ
ยกระดับ
ความสามารถด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 

  2 จัดทำแผนพัฒนา
นักศึกษาด้าน
ดิจิทัล จากการมี
ส่วนร่วมของคณะ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัลนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567 จาก
การมีส่วนร่วมของประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชา
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยร่วมกันพิจารณา เมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
แ ล ะ ให้ น ำ เส น อ เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า ต่ อ ค ณ ะ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป (1.7-2-01) 
     2. นำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัลนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567 เสนอเพ่ือพิจารณา
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 
กุมภาพันธ์  2563 โดยมติที่ประชุม เห็นชอบ    
(1.7-2-02) 

1.7-2-01 เอกสาร
แผนพัฒนานักศึกษา
ด้านดิจิทัล 
1.7-2-02 มติที่
ประชุม 
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย วันที่ 
12 กมุภาพันธ์ 2563   

  3 จัดสรรงบประมาณ 
และสิ่งสนับสนุน
การดำเนินการตาม
แผนพัฒนา
นักศึกษาด้าน
ดิจิทัล 

1 . ส ำนั ก วิ ท ย บ ริ ก า รแ ล ะ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศเสนอโครงการจัดสรรงบประมาณและ
สิ่งสนับสนุนการดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ทั้ง 3  
กลยุทธ์ที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัลนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567 เสนอ
เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ เพ ช รบู รณ์  วั น ที่  1 2 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยมติที่ประชุม เห็นชอบ และ
ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เสนอโครงการดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ เสนอเพ่ือ
พิจารณ าต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ต่อไป (1.7-3-01)  

2. จากมติที่ประชุมดังที่กล่าวข้างต้น สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำ
โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (1.7-3-
02) และนำเสนอเพ่ือพิ จารณาต่ออธิการบดี
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  ในวันที่  21 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินโครงการ
ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 

กิจกรรมที่  1 อบรมการใช้ เครื่องมือให้กับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ ายของปีการศึกษา 2562      
ในวันที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2563  
     กิจกรรมที่ 2 อบรมการให้ความรู้และทดสอบ
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือน
มีนาคม – เมษายน 2563 

1.7-3-01 เอกสาร 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2563 
1.7-3-02 เอกสาร
โครงการยกระดับ
ความสามารถด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
  4 มีการประเมิน

ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนฯ และมีการ
นำผลการประเมิน
มาปรับปรุงในปี
ถัดไป 

ในการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ด้ านดิ จิ ทั ลนั กศึ กษ า มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567 ครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสามารถ
ผ่านการวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลไม่ต่ำ
กว่าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กำหนด จึงได้กำหนดโครงการกิจกรรม ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายในการประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย    ราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยในปีการศึกษา 2562 ได้
กำหนดไว้ดังนี้ 

- ร้อยละชุดข้อสอบสำหรับการประเมิน
สมรรถนะทักษะดิจิทัลนักศึกษาชั้นปี สุดท้าย      
ไม่น้อยกว่า 50 

- จำนวนด้านเนื้อหาสื่อการอบรมที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 4 ด้าน 

- ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้เข้ารับการ
อบรมการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะทักษะ
ด้านดิจิทัลไม่น้อยกว่า 75 

- ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสามารถผ่าน
การวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลไม่ต่ำกว่า
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกำหนด 
ร้อยละ 55 
       และได้จัดทำโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดความสำเร็จเป็นไปตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ด้ านดิ จิ ทั ลนั กศึ กษ า มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567 ดังนี้ 

1. จั ดหาชุดข้อสอบสำหรับการประเมิ น
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดยได้ดำเนินการ
ดังนี้ 

1.1 ตามที่ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ได้ รั บมอบหมายให้ ด ำเนิ น การศึ กษ าจั ดห า 
เครื่องมือ หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพ่ือนำมาสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรมีความรู้ทักษะและศักยภาพด้าน ICT 
พ้ืนฐานให้สูงขึ้นสู่มาตรฐานระดับสากล ตามคำสั่ง
ที่ 35/2560 นั้น (1.7-4-01) ได้ดำเนินการโดยการ
นำระบบประเมินสมรรถนะของบริษัท เออาร์ไอที 
จำกัด และของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล   
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาทำการศึกษา
และทำการเปรียบเทียบความสามารถ โดยพบว่า
ทั้ง 2 หน่วยงานมีเครื่องมือที่ใช้งาน หลักสูตรการ
สอบ และค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา
จากการ เป รี ยบ เที ยบ ความสามารถของ 2 
หน่วยงาน พบว่า สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีข้อดี คือไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดปริมาณชุดข้อสอบ แนวข้อสอบ
รองรับกับนักศึกษาทุ กสาขาวิชา คณาจารย์  
บุคลากร และผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์สามารถบริหาร
จัดการระบบได้ด้วยตนเองได้ (1.7-4-02) 

1.2 นำข้อมูลที่ได้เสนอเพ่ือพิจารณาต่อคณะ
กรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้ งที่  12/2562 เมื่ อวัน พุธที่  25 
ธันวาคม 2562 มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ใช้ระบบ
ทดสอบของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (DE) เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้ มีทั กษะ
ศักยภาพสูงขึ้น ด้าน ICT พ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
(1.7-4-03) 

จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีชุดข้อสอบ
สำหรับการประเมินสมรรถนะทักษะดิจิทัลรองรับ
กับจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 100  

2. พัฒนาเนื้อหาสื่อการอบรมด้านดิจิทัลให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร ข อ ง ส ำ นั ก ง า น
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สากล 
1.7-4-02 เอกสาร
ข้อมูลการพิจารณา
การการนำเครื่องมือ
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เทคโนโลยี
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยได้ดำเนินการดังนี้ 

2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้าน
การพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่  
1/2563 ในวันพุธที่  4 มีนาคม 2563 เพ่ือร่วม
พิจารณา เรื่อง แนวทางการสร้างเอกสาร สื่อการ
สอน และรว่มเป็นวิทยากรเพ่ืออบรมให้ความรู้และ
สอบประเมินความสามารถด้านดิจิทัลให้นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ มติที่ประชุม รับทราบ และ
มอบหมายอาจารย์แต่ละท่านดำเนินการจัดสร้าง
เอกสาร สื่อการสอนตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
(1.7-4-04) 

2.2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดำเนินการรวบรวมเนื้อหาสื่อการอบรม
ด้านดิจิทัลที่ได้จากการมีส่วนร่วมของอาจารย์ที่
รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อมาจัดทำเป็นเอกสาร
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้โครงการ
ยกระดับความสามารถด้ านดิจิทั ลนั กศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และนำไปเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิ จิ ทั ล (http: / / miscenter.pcru.ac. th/ regis-
digital/) เพ่ือให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ เข้ามา
ศึกษาก่อนการสอบประเมิน (1.7-4-05) 

จากการดำเนินการดังที่กล่าวข้างต้นทำให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีจำนวนเนื้อหาสื่อ
การอบรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ครอบคลุมทั้ง 4 
ด้าน 25 องค์ประกอบ  

3. จัดอบรมการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้
เครื่องมือ เกิดความพร้อมในการเข้าใช้ระบบ

1.7-4-04 
เอกสารสรุปมติที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงานด้านการ
พัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านดิจิทัล  
1.7-4-05 
เอกสารเนื้อหา สื่อ
ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ภายใต้โครงการ
ยกระดับ
ความสามารถด้าน
ดิจิทัลนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://miscenter.pcru.ac.th/regis-digital/
http://miscenter.pcru.ac.th/regis-digital/
file:///C:/Users/Tay/เนื้อหาการสอน/รวมทั้ง%204%20ส่วน.pdf
file:///C:/Users/Tay/เนื้อหาการสอน/รวมทั้ง%204%20ส่วน.pdf
file:///C:/Users/Tay/เนื้อหาการสอน/รวมทั้ง%204%20ส่วน.pdf
file:///C:/Users/Tay/เนื้อหาการสอน/รวมทั้ง%204%20ส่วน.pdf
file:///C:/Users/Tay/เนื้อหาการสอน/รวมทั้ง%204%20ส่วน.pdf
file:///C:/Users/Tay/เนื้อหาการสอน/รวมทั้ง%204%20ส่วน.pdf
file:///C:/Users/Tay/เนื้อหาการสอน/รวมทั้ง%204%20ส่วน.pdf
file:///C:/Users/Tay/เนื้อหาการสอน/รวมทั้ง%204%20ส่วน.pdf
file:///C:/Users/Tay/เนื้อหาการสอน/รวมทั้ง%204%20ส่วน.pdf
file:///C:/Users/Tay/เนื้อหาการสอน/รวมทั้ง%204%20ส่วน.pdf
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัล และทำการ
สมัครสมาชิกผ่านลิงค ์
https://ru.dlbaseline.com/register โดยการ
อบรมดังกล่าวมีจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้า
รับการอบรมทั้งสิ้น 870 คน จากจำนวนนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 1,024 คน (1.7-4-06) 

จากผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายได้เข้ารับการอบรมการใช้เครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลร้อยละ 84.96  

4.  จัดอบรมให้ความรู้และสอบประเมิน
ความสามารถด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 
10 มีนาคม – 9 เมษายน 2563 เพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 ตัวบงชี้ที่  1.7 การสงเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดยมีนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่เข้ารับการอบรมและประเมินสมรรถนะ
และทักษะดานดิจิทัลจำนวน 1,017 คน สอบผ่าน
จำนวน 1,008 คน คิดเป็นร้อยละ 99.12 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าสอบ (1.7-4-07) 

 จากผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายสามารถผ่านการวัดสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัลร้อยละ 84.96 

ได้ดำเนินการสรุปปัญหาที่พบพร้อมแนว
ทางการแก้ไข ดังนี้  

1. จำนวนห้องที่ใช้อบรมและสอบมีไม่เพียงพอ 
ขนาดของห้องไม่สามารถรองรับจำนวนนักศึกษา
ในปริมาณมากได้ จึงใช้ระยะเวลาในการจัดอบรม
และสอบหลายวัน ทำให้บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการ  

2. ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สำนักงาน ที่ใช้ในการสนับสนุนด้านการเรียนการ
สอน และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีอย่าง
จำกัด จึงไม่สามารถจัดหาอาหารกลางวันให้กับ

1.7-4-06 
รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ
อบรมการใช้
เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะทักษะด้าน
ดิจิทัล 
1.7-4-07 เอกสาร
โครงการอบรมให้
ความรู้และสอบ
ประเมิน
ความสามารถด้าน
ดิจิทัลให้กับ
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย ประจำปี
การศึกษา 2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
นักศึกษาได้ และเนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมทำให้
ไม่มีร้านอาหารในมหาวิทยาลัย เปิดจำหน่าย 
นักศึกษาจึงต้องออกไปข้างนอกมหาวิทยาลัย 
อย่างเร่งรีบ เนื่องจากมีระยะเวลาที่จำกัดเพียง 1 
ชั่วโมง   
       จากปัญหาดังกล่าว สำนักวิทยบริการ ฯ ได้
จัดทำโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การ
เรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของนักศึกษา และโครงการยกระดับความสามารถ
ด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ประจำปีการศึกษา 2563 เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยโครงการทั้ง 2 
โครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณปี 2564 
เรียบร้อยแล้ว และเตรียมแจ้งเพ่ือทราบต่อคณะ
กรรมดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิ จิ ทั ล  ใน วั นที่  3 0  กั น ย ายน  2563  ต่ อ ไป       
(1.7-4-08)  

1.7-4-08 หนังสือ
เชิญประชุมคณะ
กรรมดำเนินงาน
ส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้าน
ดิจิทัล 

  5 มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปี
สุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ ์IC3 หรือ
เทียบเท่า หรือ
ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50  

จากการดำเนินโครงการยกระดับความสามารถ
ด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 9 เมษายน 
2563 เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562       
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การสง เสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล โดยมีเกณฑ์กำหนดดังนี้       

     1) นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และ  

     2) มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายที่ 
ผ่ าน เกณ ฑ  IC3  ห รือ เที ยบ เท า ห รือต ามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดไม่นอยกวารอยละ 50 โดยมี
ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 8 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เท ค โน โล ยี อุ ต ส าห ก รรม  จ ำน วน  10  ค น         
คณะครุศาสตร์ จำนวน 2 คน และคณะวิทยาการ
จัดการ จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 22 คน โดย
อบรมและสอบให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวน 
1,204 คน ด้วยระบบประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล 
ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
และสังคมแห่งชาติ 
(https://ru.dlbaseline.com/)  

 ผลจากการดำเนินงานพบว่า มีนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่เข้ารับการอบรมและประเมินสมรรถนะ
และทักษะดานดิจิทัลจำนวน 1,017 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.47 สอบผ่านจำนวน 1,008 คน คิด
เป็นร้อยละ 99.12 ของนักศึกษาที่เข้าสอบ และ
สอบไม่ผ่าน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.88 แสดงดัง
ต า ร า ง ดั ง ต่ อ ไ ป นี้  ( อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล 
https://apps.pmis.pcru.ac.th/digital/report) 
(1.7-5-01) 
       จากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้บรรลุตาม
เกณฑ์ที่กำหนดการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตัว
บ่งชี้ที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล  

1.7-5-01 เอกสาร
สรุปผลจากการ
ดำเนินโครงการ
ยกระดับ
ความสามารถด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.7 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.7 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://apps.pmis.pcru.ac.th/digital/report
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ตัวบ่งชีท้ี่ 1.8  หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม  
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
คะแนนที่ได้  
 
              
                                            
หมายเหตุ :  เป็นผลรวมคะแนนประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ระดับคณะ 
 
ผลการดำเนินงาน 

ลำดับ คณะ 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ผลการประเมนิ 

1 คณะครุศาสตร์ 33.33 1.67 
2 คณะวิทยาการจัดการ 11.11 0.56 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30.00 1.50 

4 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุสาหกรรม 

12.50 0.63 

5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.09 0.45 
มหาวิทยาลัย 87.03 0.96 

 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 

หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
คณะครุศาสตร ์
ลำดับ หลักสูตร นวัตกรรม อาจารย์และ

นักศึกษาท่ีร่วม
สร้างนวัตกรรม 

ชุมชนที่นำ
นวัตกรรมไปใช้ 

ผลการใช้นวัตกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
สร้างประโยชน์ 

หนังสือรับรองการ
ใช้ประโยชน์จาก

นวัตกรรม 
1 สาขา

ภาษาอังกฤษ
(2562) 

การพัฒนาการ
เรียนรู้คำศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ
โดยใช้เกม
ผสมผสานกับ
การใช้กลวธิี
การเดา
ความหมาย
คำศัพท์ใน
บริบท สำหรับ

นักศึกษา : 
พลิกา ตา่ยเพ็ง 
ที่ปรึกษา :  
อ.วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ  
อ.ภูมินทร ์เหลาอำนาจ 

สถานศึกษา พัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ ผลการวจิัย
พบว่า 1) ผลการพัฒนา
ความสามารถในการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษ พบวา่ 
มีคะแนนหลังเรยีนสูงกว่า
ก่อนการเรียนรู้คำศัพท ์
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
2) ระดับความคิดเห็นของ

รายงานการประชุมการ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
พิบูลสงคราม. 21-22 
มีนาคม 2562, หน้า 
25-31. 

 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  

จำนวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย  

 
1.67 + 0.56.+ 1.50 + 0.63 + 0.45 =  0.96 

3.25 5 
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ลำดับ หลักสูตร นวัตกรรม อาจารย์และ
นักศึกษาท่ีร่วม
สร้างนวัตกรรม 

ชุมชนที่นำ
นวัตกรรมไปใช้ 

ผลการใช้นวัตกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
สร้างประโยชน์ 

หนังสือรับรองการ
ใช้ประโยชน์จาก

นวัตกรรม 
นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียน
เพชรบูรณ์
วิทยา. 

นักเรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้คำศัพท์โดยใช้เกม
ในบริบทอยู่ระดับ มาก
ที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.82 

2 สาขา
วิทยาศาสตร์
(2562) 

การจัดการ
เรียนรู ้
แบบวฏัจักร
การเรียนรู ้7 
ขั้น (7E) เร่ือง 
พลังงานไฟฟ้า 
ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรียน 
และ
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3. 

นักศึกษา : 
บุณยนัดดา ถาวรกูล, 
พิชัย นิลนวล 
ที่ปรึกษา : 
อ.สุปราณ ีพิสมัย. 

สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบวฏั
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 
ผลการวิจยัพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนและ
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียน มีค่าสูง
กว่าก่อนเรียน อยา่งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 2 วันที ่
21 - 22 มีนาคม 2562. 
พิษณุโลก, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิูลสงคราม. 

 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
ลำดับ หลักสูตร นวตักรรม อาจารยแ์ละ

นกัศึกษาท่ีร่วมสร้าง
นวัตกรรม 

ชุมชนที่นำ
นวัตกรรมไปใช้ 

ผลการใช้นวัตกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
สร้างประโยชน์ 

หนังสือรับรองการ
ใช้ประโยชน์จาก

นวัตกรรม 
1 หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการ
จัดการ 

ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์จาก
เส่ือกก (ภายใต้
โครงการวิจัย 
เรื่อง การ
ยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ด้วยนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ เพื่อ
เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เครื่อง
จักสานของกลุ่ม
ผู้สูงอายุใน
ชุมชนตำบลนา
ป่า อำเภอเมือง 
จังหวัด
เพชรบูรณ์ ตาม
แนวทางศาสตร์
พระราชา) 

นักศึกษา : 
นายวัณนาวิธ ว่องไว,  
นางสาวอภิญญา วังคีรี, 
ที่ปรึกษา : 
อ.ปุณฑริกา สุคนธสิงห ์

กลุม่สตรีบ้านบง 
หมู่ 2  
ตำบลนาป่า อำเภอ
เมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ชุมชนหมู่ 2 ตำบลนาป่า 
อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ ซ่ึงเป็นกลุ่ม
สตรีที่ทอเส่ือกกเพื่อการ
จำหน่าย มีผลิตภัณฑ์เส่ือ
กก ที่พัฒนารูปแบบจาก
แนวคิดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  
ที่ตรงตามความต้องการ
ของผูบ้ริโภค ในกลุ่ม
ผู้บริโภครุ่นใหม่ สามารถ
เพิ่มรายได้จากการกำหนด
ราคาขายที่เพิ่มขึ้น 60% 

วจ.003 รับรองการใช้
ประโยชน์จากการวจิัย 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลำดับ หลักสูตร นวัตกรรม อาจารย์และนักศึกษาที่

ร่วมสร้างนวตักรรม 
ชุมชนที่นำ

นวัตกรรมไปใช ้
ผลการใช้นวัตกรรมเพือ่

แก้ปัญหาหรือสร้าง
ประโยชน์ 

หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์จาก

นวัตกรรม 
1 สาขาวิชาฟิสิกส ์ การใช้โปรแกรม 

Mathematica ใน
การสร้าง
แบบจำลองของผู้
วิ่ง ระยะทาง 100 
เมตร 

นักศึกษา : 
จิราวรรณ สุขจันทร ์ 
ที่ปรึกษา : 
ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 
 

โรงเรียนวังใหญ่
วิทยาคม 

นกัศึกษาที่ไปฝึกสอนนั้น
นำแบบจำลองดังกล่าวไป
ปรับปรุงท่าวิ่งของนักกีฬา
นักวิ่งให้วิ่งได้เร็วที่เรียนใน
รายวิชาพลศึกษา รหัส
วิชา พ22104 (กรีฑา) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ภาคเรียนที ่2 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัง
ใหญ่วิทยาคม 

2 วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

ความหลากหลาย
ของแพลงก์ตอนพืช
และคุณภาพน้ำ ใน
แก่งบางระจัน 
อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

นักศึกษา : 
ธนิษฐา มว่งกล้วย 
ที่ปรึกษา : 
ผศ.ดร.กาญจน์ คุ้ม
ทรัพย ์
 
 
 

แก่งบางระจัน 
อำเภอเขาค้อ 

นำความรู้ที่ได้รับจาก
งานวิจัยไปศึกษาความ
หลากหลายของแพลงก์
ตอนพืชและคุณภาพน้ำ 
ในแก่งบางระจัน อำเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ซ่ึงทำให้มีความเข้าใจ
แหล่งธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแม่นา 

3 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

การทำงานวจิัยมี
ส่วนรว่มมือกบั
ชุมชนตำบลนาง่ัว 
เร่ือง การสร้าง
แบบจำลอง
ภูมิศาสตร์ใน
หมู่บ้านที่ 11 
ตำบลนาง่ัว โดยใช้
โปรแกรม GIS 

นักศึกษา : 
นายจรัส ศรสุราช  
ที่ปรึกษา : 
อ.อิสระ ตั้งสุวรรณ ์
 
 

ตำบลนาง่ัว อำเภอ
เมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

งานวิจัยการสร้าง
แบบจำลองภูมิศาสตร์ใน
หมู่บ้านที่ 11 ตำบลนาง่ัว 
โดยใช้โปรแกรม GIS ทำ
ให้ชาวบา้นหมู่ที่ 11 
ตำบลนาง่ัวมีความเขา้ใจ
ในการจัดการสิง่แวดลอ้ม
ในหมู่บ้านได้แม่นยำมาก
ขึ้น 

ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุสาหกรรม 
ลำดับ หลักสูตร นวัตกรรม อาจารย์และ

นักศึกษาท่ีร่วม
สร้างนวัตกรรม 

ชุมชนที่นำ
นวัตกรรมไปใช้ 

ผลการใช้นวัตกรรม
เพ่ือแกป้ัญหาหรือ
สร้างประโยชน์ 

หนังสือรับรองการ
ใช้ประโยชน์จาก

นวัตกรรม 
1 หลักสตูร

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

มิเตอร์วัดแสง นักศึกษา : 
นายณัฏฐพงศ์  อุ่นแกว้
นายทินกร  อ่อนนอ้มด ี
ที่ปรึกษา : 
อาจารย์วรชัย  ศรีเมือง 

บ. ไร่กำนันจุล 
จำกัด 
ต.วังชมภู  
อ.เมือง  
จ.เพชรบูรณ์ 

แจ้งเตือนความเข้มแสงไป
ยังเจ้าหน้าที่แผนก
คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้
สามารถดำเนินการแก้ไข
ปัญหาได้เร็วขึ้น 

ใบรับรองการนำ
นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน ์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ลำดับ หลักสูตร นวัตกรรม อาจารย์และ

นักศึกษาท่ีร่วม
สร้างนวัตกรรม 

ชุมชนที่นำ
นวัตกรรมไปใช้ 

ผลการใช้นวัตกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
สร้างประโยชน์ 

หนังสือรับรองการ
ใช้ประโยชน์จาก

นวัตกรรม 
1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชุดทักษะการ

เรียนรู้
ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการด้วย
ตนเอง 

นักศึกษา : 
ภานุมาส  ทรัพย์พึ่ง  
พัชยา  ราศรีชัย     
ณัฐธิดา  วงษภ์พ   
ที่ปรึกษา : 
อ.จินตรัตน์   แสงศิริ   

โรงเรียนสำราญ
ราษฎ์วิทยา 

ใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการของครูและ
บุคลากรของโรงเรียนครู
และบคุลากรของโรงเรียน
มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี
ขึ้นสามารถใช้
ภาษาอังกฤษตอบโต้
ในทางวิชาการได ้

หนังสือรับรองการ
นำไปใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมผู้อำนวยการ
โรงเรียนสำราญราษฎร ์
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เอกสาร/หลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
คณะครุศาสตร ์

1.8-1-01 การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดา
ความหมายคำศัพท์ในบริบท สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรบูรณ์
วิทยา รายงานการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครัง้ 2 

1.8-1-02 การจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

คณะวิทยาการจัดการ 
1.8-1-03 เอกสารโครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลนาป่า 
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.8-1-04 เอกสารหลักสูตรที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมหลักสูตรฟิสิกส์ จำนวน 1 

เรื่อง 1) การใช้โปรแกรม Mathematica ในการสร้างแบบจำลองของผู้วิ่ง ระยะทาง 
100 เมตร 

1.8-1-05 เอกสารหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา 
จำนวน 1 เรื่อง 
1) ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ในแก่งบางระจัน อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.8-1-06 เอกสารหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมจำนวน 1 เรื่อง 
การทำงานวิจัยมีส่วนร่วมมือกับชุมชนตำบลนางั่ว เรื่อง การสร้างแบบจำลองภูมิศาสตร์
ในหมู่บ้านที่ 11 ตำบลนางั่ว โดยใช้โปรแกรม GIS 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุสาหกรรม 
1.8-1-07 แบบรายงานโครงการ/งานวิจัยที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมมิเตอร์วัดแสง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.8-1-08 แบบรายงานการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมชุดทักษะการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเอง 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปกีารศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.8 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

3.51 
คะแนน 

0.96 0.96 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.8 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

3.51 
คะแนน 

0.96 0.96 คะแนน ไม่บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
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 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและ
กลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมโดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหาร
งานวิจัย 
ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลาง
ในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่บริหารงานวิจัยให้
เป็นไปตามระบบและกลไกของการบริหาร
งานวิจัย และได้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัย ประกอบด้วยระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ระบบสารสนเทศงานวิจัย (2.1-1-
01) เป็นระบบสารสนเทศที่จัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียดต่ าง ๆ ของทุน อุดหนุน
งานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ให้ อยู่ ใน รูป แบบของสารสน เท ศและสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้น
ข้อมูลด้านงานวิจัยต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว 
และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานด้าน
งานวิจัยให้แก่ผู้สนใจได้นำองค์ความรู้ด้าน
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยมีรายละเอียดของ
ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย ดังนี้ 
   (1) ข้อมู ล โครงการวิจั ย  เริ่ ม เก็ บ
ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2563 
รวมจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น 1,919 โครงการ 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ งมีข้อมูล
โครงการวิจัย จำนวน 106 โครงการ ลดลงจาก

2.1-1-01 ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
2.1-1-02 รายงานการ
บุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2563 
2.1-1-03 ระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 
41 .44  (ข้อมูล ณ  วันที่  18 สิ งหาคม พ.ศ. 
2563) 
   (2) สรุปผลข้อมูลจำนวนงบประมาณ
สนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับ
งบประมาณรวม 25,079,200 บาท เพิ่มมากข้ึน
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 
7.21 แ ล ะ ก ร า ฟ เป รี ย บ เที ย บ ข้ อ มู ล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 
   (3) สรุปผลข้อมูลสถานะการดำเนิน
โครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมี
โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งสิ้น 
15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.15 และอยู่
ระหว่างดำเนินโครงการ/ขยายเวลา รวมทั้งสิ้น 
91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.85 
   (4) สรุปผลจำนวน ข้อมูลนั กวิจั ย     
ที่ปรากฎอยู่ในรายงานโครงการวิจัย ในปัจจุบัน
มีข้อมูลนักวิจัย รวมทั้งสิ้น 508 ท่าน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนนักวิจัย
ทั้ งสิ้ น  89 ท่ าน  ลดลงจากปี งบป ระมาณ      
พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 48.26 (ข้อมูล ณ 
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
   (5) สรุปผลข้อมูลการเจริญเติบโต
ของนักวิจัย (นักวิจัยรุ่นใหม่) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ รวม
ทั้ งสิ้ น  2  ท่ าน  ลดลงจากปี งบ ป ระมาณ       
พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 83.33 
   (6) ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์จากโครงการวิจัย โดยเก็บข้อมูล
ต้ังแต่ปีพ .ศ. 2555 -2562 รวมทั้ งสิ้น  620 
โครงการ ซึ่งในปีพ.ศ. 2562 มีข้อมูลรวมทั้งสิ้น 
149 โครงการ โดยมีข้อมูล เพ่ิมขึ้ นจากปี       
พ.ศ. 2561 ร้อยละ 13.74  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 
สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
   (7) สรุปผลการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์จากโครงการวิจัย ในปีพ.ศ. 2563    
ในรูปแบบของกราฟแสดงการเปรียบเทียบราย
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ โดยประเด็น
การน ำไป ใช้ ป ระ โยชน์ ใน เชิ งส าธารณ ะ         
ถูกนำไปใช้รวมทั้งสิ้น 55 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 30.90 ประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย ถูกนำไปใช้รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 19.66 ประเด็นการนำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ถูกนำไปใช้รวมทั้งสิ้น 
29 โครงการ คิด เป็ นร้อยละ 16.29 และ
ประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ถูกนำไปใช้
รวมทั้งสิ้น 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.15 
และแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของหน่วยงานที่
นำไปใช้ประโยชน์ 
   (8) ข้ อ มู ล ก า ร ตี พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่
ผลงานวิจัยโดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556-
2563 รวมทั้งสิ้น 821 เรื่อง ซึ่งในปีพ.ศ. 2563  
มีข้อมูลรวมทั้งสิ้น 61 เรื่อง ลดลงจากปีพ.ศ. 
2562 คิดเป็นร้อยละ 17.57 (ข้อมูล ณ วันที่ 
18 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
   (9) สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ผ ล งาน วิ จั ย  ใน ปี พ .ศ . 2 563  โด ย ได้ ใช้
งบประมาณสนับสนุนแล้วทั้งสิ้น 315,852 บาท 
ซึ่ งทำให้ ได้การตี พิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย 
จำนวน 61 บทความ ค่าน้ำหนักคะแนน 0 
จำนวน  5 บทความ  คิ ด เป็ น ร้อยละ 8 .2        
ค่าน้ำหนักคะแนน 0.20 จำนวน 14 บทความ 
คิดเป็นร้อยละ 22.95 ค่าน้ำหนักคะแนน 0.60 
จำนวน 30 บทความ คิดเป็นร้อยละ 49.18    
ค่าน้ำหนักคะแนน 0.80 จำนวน 8 บทความ 
คิดเป็นร้อยละ 13.11 และ ค่าน้ำหนักคะแนน 
1 จำนวน 4 บทความ คิดเป็นร้อยละ 6.56 
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
   ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้สรุปผล
ข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัย เพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานวิจัย เสนอ
เพ่ือพิจารณาต่อที่ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒ นา ครั้ งที่  1/2563 เมื่ อวันที่  22 
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมน้อยสีป้ อ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระเบียบวาระ
การประชุมที่  5 .1 เรื่อง รายงานผลข้อมูล
สารสนเทศงานวิจัยภายในระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาทั้งสิ้น 5 
ประเด็น คือ  
   (1) ภ าพ รวม ข อ ง โค ร งก ารวิ จั ย
ประจำปี งบประมาณ 2563 (ทุกประเภท
ทุนอุดหนุนการวิจัย)  
   (2) จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์   
   (3) ส ถ า น ะ ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น
โครงการวิจัย ภายในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 
2562   
   (4) ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่เผยแพร่
ผ ล งาน วิ จั ย /งาน ส ร้ า งส ร รค์  ป ระ จ ำปี          
พ.ศ. 2562      
            (5) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่ นำไป ใช้ประโยชน์  ซึ่ งผลการ
พิจารณาให้ฝ่ ายงานวิจัยตรวจสอบข้อมูล
โครงการวิจัยประเภททุนอุดหนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก และประเภททุนอุดหนุน
การวิจัยภายในคณะ ตรวจสอบข้อมูลเล่ม
รายงานวิจั ยฉบั บสมบู รณ์ ที่ ค้ างส่ งตั้ งแต่
ปี งบประมาณ  พ.ศ.   2559 - 2562 เพ่ือ
ปรับปรุ งข้ อมู ลสารสน เทศภ ายในระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยให้เป็นปัจจุบัน (2.1-1-02) 
 2) ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เพ่ือใช้ในการ
บริห ารจัดการงานวิจั ยที่ เป็ นทุน อุ ดหนุ น
งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(2.1-1-03) 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
  2 สนับสนุนพันธกิจ

ด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
อย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการ
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คําปรึกษา
และสนับสนุนการ
วิจัย 
-  ห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือการ
รักษาความ
ปลอดภัยในการ
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการ
ที่ส่งเสริมงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัด
แสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะต่าง ๆ ทั้ง 5 
คณะ มีสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 
1) ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัย 
คณะครุศาสตร์ 
 - ห้องปฏิบัติการสอนทางวิทยาศาสตร์ 
(2.1-2-01) 
 - ห้องปฏิบัติการปฐมวัย (2.1-2-02) 
 - ห้องปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 
(2.1-2-03) 
 - ห้องสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
(2.1-2-04) 
 - มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยให้
คำปรึกษาด้านการทำวิจัยแก่อาจารย์และ
บุคลากร และได้จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
จะปฏิบัติหน้าที่ภายในคลินิกวิจั ยโดยจะมี
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ในด้านงานวิจัยคอย
ให้ ค ำป รึ ก ษ าพ ร้ อ ม เบ อ ร์ โท รศั พ ท์ ข อ ง
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการให้คำปรึกษาจะมีการบันทึก
ข้อมูลการให้คำปรึกษาโดยให้ผู้ที่มาขอรับ
คำปรึกษาบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการ
บันทึกการให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (2.1-2-05) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มี
ความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละ
ประเภท (2.1-2-06) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 - มีแปลงเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือ
การเรียนรู้อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ
ด้านคหกรรม ห้องคอมพิวเตอร์ และห้อง Lab 

2.1-2-01 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 
2.1-2-02 ภาพถ่าย
หอ้งปฏิบัติการปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ 
2.1-2-03 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการสอน
ภาษาอังกฤษ  
คณะครุศาสตร์ 
2.1-2-04 ภาพถ่ายห้อง
สื่อและนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
2.1-2-05 ภาพถ่ายตาราง
การให้คำปรึกษาของ
คลินิกวิจัย คณะครุศาสตร์ 
2.1-2-06 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการและระบบ
รักษาความปลอดภัยของ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับ
เชิญ  (Visiting 
Professor) 

ปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2.1-2-07) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เต อ ร์         
ห้อง 323 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 - ห้องปฏิบัติการสร้างงานสร้างสรรค์
ทางนาฏศิลป์และงานดนตรี อาคารนาฏศิลป์ 
 - ห้องปฏิบัติการงานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ อาคาร 6 คณ ะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (2.1-2-08) 
 - มีศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ในด้านงานวิจัยให้
คำปรึกษาพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้เชี่ยวชาญ 
(2.1-2-09) 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - ห้องปฏิบัติการสารสนเทศและการ
สืบค้น คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 ห้อง 504 
อาคารคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือให้นักวิจัย
สามารถสืบค้นข้อมูลการวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 35 เครื่อง โดยมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัย คือ การเข้าใช้ต้องมีการแจ้งขอเข้าใช้
ที่ ฝ่ ายวิจัยหรือฝ่ ายสารสนเทศ และมีการ
มอบหมายให้นายสมพร แทนจำปา เป็นผู้กำกับ
ดูแล (2.1-2-10) 
 - ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ชั้น 4 
คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือสนับสนุนการทำวิจัย
ของอาจารย์ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และ
สาขาที่เกี่ยวข้อง มีระบบรักษาความปลอดภัย    
ที่มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์วดี สีที บุคลากร
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ เป็นผู้กำกับดูแล (2.1-2-
11) 
 - ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวชั้น 1 คณะ
วิทยาการจัดการ ช่วยสนับสนุนการทำวิจัยของ
อาจารย์ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม และสาขาที่เก่ียวข้อง ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ที่มอบหมายให้อาจารย์สาขาวิชาการ

2.1-2-07 ภาพถ่ายแปลง
เกษตรแบบผสมผสานเพ่ือ
การเรียนรู้อาคาร
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ อาคารปฏิบัติการ
อุตสาหกรรม 
ห้องปฏิบัติการด้าน    
คหกรรม ห้องคอมพิวเตอร์ 
และห้อง Lab ปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2.1-2-08 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการสร้างงาน
สร้างสรรค์ทางนาฎศิลป์ 
และห้องปฏิบัติการงาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะ   
และงานดนตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.1-2-09 รายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยของ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.1-2-10 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ
และการสืบค้น คณะ
วิทยาการจัดการ 
2.1-2-11 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการนิเทศ
ศาสตร์ ชั้น 4 คณะ
วิทยาการจัดการ 
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ท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นผู้กำกับดูแล    
การเข้าใช้ต้องแจ้งขอเข้าใช้ที่ ผู้ รับผิดชอบ    
(2.1-2-12) 
 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4  
ช่ วยสนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์ ใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาที่
เกี่ ยวข้อง มี ระบบรักษาความปลอดภัยที่
มอบหมาย นายสมพร แทนจำปา นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นผู้กำกับดูแล และมี เวลา    
เปิด-ปิด (2.1-2-13) 
 - ห้องปฏิบัติการทางการตลาด ชั้น 1
ช่วยสนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์ ใน
สาขาวิชาการตลาด และสาขาที่ เกี่ยวข้อง       
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มอบหมายให้
อาจารย์สาขาวิชาการตลาดเป็นผู้กำกับดูแล 
เมื่อมีการขออนุญาตใช้ และมี เวลาเปิด-ปิด 
(2.1-2-14) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 - มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่าน 
Facebook Fanpage สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ม ห าวิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์ , Line 
Application งานวิจัย มรภ.พช. และเว็บบอร์ด
คลินิกวิจัย เพ่ือให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา (2.1-2-15) 
2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
คณะครุศาสตร์   
 - ห้องสมุดของคณะครุศาสตร์เพ่ือเป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการวิจัย (2.1-2-16) 
 - สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษา
ความป ลอดภั ย ใน การวิ จั ย  โดยมี ระบ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารงานวิจัยเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยของ
คณะครุศาสตร์ โดยจะจัดทำฐานข้อมูลในการ
ค้นคว้าการวิจัย  ซึ่งลงบทความวิจัยแค่บางส่วน 
หากผู้สนใจที่จะค้นคว้าข้อมูลต้องขอรหัสผ่าน

2.1-2-12 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว
ชั้น 1 คณะวิทยาการ
จัดการ 
2.1-2-13 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 4  คณะ
วิทยาการจัดการ 
2.1-2-14 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการทาง
การตลาด ชั้น 1 คณะ
วิทยาการจัดการ 
2.1-2-15 ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร/ให้
คำปรึกษา  
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2.1-2-16 ภาพถ่าย
หอ้งสมุด คณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

88 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
กับผู้ดูแลระบบก่อนจึงจะสืบค้นจากฐานข้อมูล
วิจัยได้ (2.1-2-17) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าข้อมูลและ
มีห้องแนะแนวให้คำปรึกษา มีแหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการและระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย โดย
มีการจัดทำเว็บไซต์เพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนใน
การค้นคว้าข้อมูลการทำวิจัยและเป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูล มีการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต
เพ่ืออำนวยความสะดวก (2.1-2-18 ถึง 2.1-2-
19) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - ห้องสมุดของคณะมนุษยศาสตร์และ
สั งค ม ศ าส ต ร์ แ ล ะศู น ย์ วิ ท ย บ ริ ก ารขอ ง
มหาวิทยาลัยที่มีบริการทั้ งหนังสือ หนังสือ
อ้างอิง และระบบสืบค้นฐานข้อมูล   เช่น  
ThaiLis, EBSCO HOST, Pro Quest, 
Springer Link, Science Direct, ISI Web 
Knowledge, Emerald, SAGE JOURNALS 
Online เป็นต้น (2.1-2-20) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 - ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือการค้นคว้า
ข้อมู ล ในการดำเนิ น ก ารวิ จั ย  และจั ดห า
ผลงานวิจัย และเอกสารตำราสำหรับการ
ค้นคว้าขอ้มูลเพิ่มเติม (2.1-2-21) 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - ห้ อ งสื บ ค้ น ห นั งสื อ  ต ำ รา  แล ะ
งานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการช่วย
สนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์ในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้องมีระบบ
รั ก ษ าค ว าม ป ล อด ภั ย  ที่ ม อ บ ห ม าย ให้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้กำกับดูแล และมี
เวลาเปิด-ปิด (2.1-2-22) 

2.1-2-17 Print out หน้า 
website เกี่ยวกับการใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัยของคณะครุ
ศาสตร์ 
2.1-2-18 ภาพถ่ายแนะ
แนวให้คำปรึกษาและ
ห้องสมุดของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2.1-2-19 เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2.1-2-20 ภาพถ่าย
ห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.1-2-21 ภาพห้องสมุด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2.1-2-22 ภาพถ่ายห้อง
สืบค้นหนังสือ ตำรา และ
งานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้น 4 คณะวิทยาการ
จัดการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 - มี ห้ อ งสมุ ดและระบ บห้ อ งสมุ ด
อัตโนมัติ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุน
การวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัย
และวารสารทางการวิจัย และเป็นฐานข้อมูล
การการยืม-คืน เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(2.1-2-23) 
 - มีแหล่งค้นคว้าทางด้านงานวิจัย โดย
มีการจัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่ง
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการสืบค้น
ข้อมูลวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (2.1-2-
24) 
 - มีระบบรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือกำหนดสิทธิ์ และป้องกันการ
เข้าถึงข้อมูลหรือดาวน์โหลดเล่มรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์  ภายในระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
         1) กลุ่มบุคคลทั่ วไป ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยจะปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล
เล่มรายงานวิจัย โดยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
เพียง 8 หน้าแรกของเล่มรายงานวิจัยนั้น ๆ 
         2) กลุ่มสมาชิก โดยการสมัคร
สมาชิกกับระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ซึ่งสามารถ
ทำให้เข้าถึงข้อมูลเล่มรายงานวิจัย ได้ทั้งหมด 
และจะมีข้อมูลของสมาชิกปรากฏเป็นลายน้ำ
ภายในเล่มรายงานด้วย (2.1-2-25) 
4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  การจัดให้ มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์     
รบัเชิญ  (Visiting Professor) 
คณะครุศาสตร์ 
 - มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
โดยดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 

2.1-2-23 ภาพถ่าย
ห้องสมุดสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2.1-2-24 ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย 
2.1-2-25 สิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลเล่มรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ภายในระบบ
ฐานข้อมลูงานวิจัย 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
2 5 6 3  ณ  ห้ อ ง  ED501 ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยผู้ช่ วย
ศาสตราจารย์  ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์  เป็น
วิทยากร (2.1-2-26) 
 - มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการเพ่ือให้ ได้แหล่ งทุนภายนอก โดย
ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ 
ห้ อ ง  ED205 ค ณ ะค รุ ศ าส ต ร์  โด ย ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สิริรักษา บุญเอ่ียม 
เป็นวิทยากร (2.1-2-27) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย 
คือ โครงการอบรมพัฒนานักวิจัย เพ่ือการเขียน
หนังสือและตำรา เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 
2563 (2.1-2-28) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - ได้ ด ำ เนิ น โค ร งก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก าร เพ่ื อจั ด ก ารควา มรู้ ใน ก าร ใช้
แอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยงานทางการ
วิจัย เรื่อง การใช้โปรแกรม ZOTERO เพ่ือการ
จัดการรายการอ้างอิงและบรรณ านุ กรม       
ในงานวิจัย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผ่าน
ทางระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น ZOOM 
Cloud Meeting (2.1-2-29) 
คณะวิทยาการจัดการ 
 คณ ะวิท ย าการจั ดก าร  มี ก าร จั ด
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 
2020” โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่ มภาค เหนื อ  8 แห่ ง ในวันที่  7 
กุมภาพันธ์ 2563   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ (2.1-2-30) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
หลักสูตรที่  3 การวิ เคราะห์ปั จจัย  Factor 
analysis (EFA , CFA) , การวิเคราะห์ตัวแบบ

2.1-2-26 รายงานผลการ
ดำเนินโครงการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคนิคการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 
2.1-2-27 รายงานผลการ
ดำเนินโครงการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการเพื่อให้ได้แหล่ง
ทุนภายนอก 
2.1-2-28 โครงการอบรม
พัฒนานักวิจัยเพ่ือการ
เขียนหนังสือและตำรา 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2563 
2.1-2-29 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการความรู้ในการใช้
แอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์
เพ่ือช่วยงานทางการวิจัย
2.1-2-30 โครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 9 และนานาชาติ 
ครั้งที่ 2 “วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2020” 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
สมการโครงสร้าง(AMOS) จัดในวันที่ 27 พ.ย.
2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
(2.1-2-31) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
  กิ จ ก ร รม ที่  1  ก า ร เขี ย น ข้ อ เส น อ
โครงการวิจัย เพ่ือให้ได้แหล่งทุนภายนอก ใน
วันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนข้อเสนอ
โครงการ วิจัย และส่งเสริมการหาแหล่งทุนเพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่ งได้รับ
เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร  
บุษบาบดินทร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ฝ่ าย วิ จั ยและประกัน คุณ ภ าพการศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคุณพงษ์ศักดิ์  
พิ บู ล ศั ก ดิ์  ป ระ ธาน กรรมการสมา พั น ธ์
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย เป็นวิทยากร โดยมี
คณาจารย์จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วม รวมทั้ งสิ้น 
34 คนดังนี้ 
   (1) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 22 คน 
   (2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 4 คน 
   (3 )  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ จำนวน 6 คน 
   (4) คณะครุศาสตร์ จำนวน 2 คน 
   กิจกรรมที่ 2 การยกระดับคุณภาพ
การตี พิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย  ในวันที่  3 
มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักวิจัย
มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัย
เพ่ือการตี พิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  ผลักดันให้มีผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  และให้นั กวิจั ย
สามารถใช้ระบบ ThaiJo ได้ ซ่ึงได้รับเกียรติ
จากศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณะ
บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย

2.1-2-31 สรุปผล
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย หลักสูตรที่ 3 การ
วิเคราะห์ปัจจัย Factor 
analysis (EFA , CFA) , 
การวิเคราะห์ตัวแบบ
สมการโครงสร้าง(AMOS) 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
มหาสารคาม เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์จาก
คณะต่าง ๆ เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 34 คน ดังนี้ 
   (1) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 17 คน 
   (2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 6 คน 
   (3 )  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ จำนวน 6 คน 
   (4) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 
คน 
   (5) คณะครุศาสตร์ จำนวน 4 คน 
(2.1-2-32) 
  2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การนำนวัตกรรมจากงานวิจั ยสู่ ก ารจด
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา” 
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมน้อยสี
ป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ได้รับการคุ้มครอง
สิทธิ์ในงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับ
เกียรติจากรองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ        
วันแต่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์
พันธ์, อาจารย์ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์  
อาจารย์ฤทัยทิพย์  รัตนพันธ์ และอาจารย์   
อลิสณา  อนันตะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์จาก
คณะต่าง ๆ เข้ารว่ม รวมทั้งสิ้น 27 คน ดังนี้ 
   (1) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 7 คน 
   (2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 1 คน 
   (3 )  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ จำนวน 5 คน 
 (4) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 14 คน 
(2.1-2-33) 
 
 

2.1-2-32  รายงานผล
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย  
2.1-2-33 บันทึกอนุมัติจัด
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การนำ
นวัตกรรมจากงานวิจัยสู่
การจดสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์ทรพัย์สินทาง
ปัญญา” วันที่ 13 
สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมน้อยสีป้ออาคาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
  3 จัดสรรงบประมาณ

เพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
และสนับสนุนการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ใน
การประชุม
วิชาการ หรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง
ในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  และมีการดำเนินงานใน
รูปแบบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ประกอบด้วยคณบดีทั้ง 5 คณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ าน วิท ยาศาสตร์ และผู้ ท รงคุณ วุฒิ ด้ าน
สังคมศาสตร์ โดยทำหน้าที่กำหนดนโยบาย 
วางแผน  บ ริห ารจั ดการ  ก ำกั บ  ติ ดต าม        
การดำเนินงานวิจัย  รวมไปถึ งการจัดสรร
งบ ป ร ะ ม าณ ส นั บ ส นุ น ง าน วิ จั ย  ซึ่ ง ใน
ปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2 563  ก ารจั ด ส ร ร
งบประมาณด้านงานวิจัย ดังนี้ 
 

ประเภททุน จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งานวิจัยท่ี
บูรณาการ 
ตามศาสตร์
พระราชา 

14 450,000 

งานวิจัย
สถาบัน 

18 180,000 

(2.1-3-01 ถึง 2.1-3-04) 
  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบู รณ์  ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ
ทุนอุดหนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
น วั ต ก ร รม  (ววน .) ผ่ าน ก อ งทุ น ส่ ง เส ริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจำนวน 11 แผนงาน งบประมาณ 
24,324,200 บาท (2.1-3-05) 
  และสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักวิจัยได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
และการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยงบประมาณกองทุนสนับสนุน  

2.1-3-01 บันทึกข้อความ
จากกองนโยบายและแผน 
เรื่อง แจ้งยอดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1-3-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ 
4/2562 เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562 
2.1-3-03 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัยประเภทโครงการ
ทุนอุดหนุนงานวิจัยที่
บูรณาการตามศาสตร์
พระราชา งบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2.1-3-04 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัยสถาบัน 
งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1-3-05 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัย งบประมาณผ่าน
กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มา
จากทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
จำนวน 5% (2.1-3-06) 
  มีการจัดทำประกาศมหาวิทยาลั ย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือใช้
เป็ น กล ไกและห ลั ก เกณ ฑ์ ในการจั ดส รร
งบประมาณในการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (2.1-3-07) 
  นักวิจั ยสามารถขอรับ งบประมาณ
สนับสนุนได้ตามขั้นตอนของกองทุนสนับสนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กำหนด 
โดยการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนมีการ
บริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (2.1-3-08 ถึง 2.1-3-
11) 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 
2562 – กันยายน 2563) คณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา จำนวนทั้งสิ้น 379,768 
บาท (2.1-3-12) สรุปไดด้ังนี้ 
 

รายการ 
จำนวน 
(เร่ือง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ
และนานาชาต ิ

37 300,000 

นำเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิ

18 73,768 

ผลงานด้านทรัพยส์ิน
ทางปัญญาที่ได้รับการ
จดสทิธิบตัร อนุ
สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์
ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

1 6,000 

แผนงานยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2.1-3-06  ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย กองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2551 
2.1-3-07  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พ.ศ. 2563 
2.1-3-08  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ท่ี 962/2560  
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
2.1-3-09  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ท่ี 2441/2560  
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
2.1-3-10  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ท่ี 2452/2562  
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุน
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 

ค่าน้ำหนัก 
จำนวน 
(เร่ือง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

0.20 18 73,768 
0.60 16 96,000 
0.80 18 144,000 
1.00 4 66,000 

ค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารระดั บ ชาติ และระดั บน าน าชาติ   
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
รายงานสืบ เนื่ องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ค่าเดินทางไป
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ และค่าตอบแทน
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในประเทศ
และตา่งประเทศ ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

สนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
2.1-3-11  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ท่ี 849/2563  
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
2.1-3-12  สรุปผลการ
สนับสนุนทุนเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย จาก
เงินกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

96 
 

ตารางท่ี 1 สรุปงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ที ่ ชื่อนักวจิัย ชื่อบทความ แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก งบประมาณ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 อ.ดร.เกรียงไกร  ทิมศร Adsorption of NO2, HCN, HCHO 

and CO on Pristine and Amine 
Functionalized Boron Nitride 
Nanotubes by Self-Consistent 
Charge Density Functional 
Tight-Binding Method 

วารสาร Materials 
Research Express 
No.7(2020)  
Published 4 May 2020 

1.00 18,000 

  การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณด์้วยเทคนิคเหมอืง
ข้อมูล 

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย 
ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 มกราคม -
เมษายน 2563 

0.60 6,000 

2 อ.สุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง Karyomorphological 
Delineation and Linear 
Differentiation of 
Microsatellites Pattern, and 
Meiosis in Giant Asian River 
Frog (Limnonectes blyhii) from 
Thailand 

วารสาร The Nucleus 
Published online  
6 May 2020 

1.00 18,000 

  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
กาแฟ (Coffea arabica) ในพื้นที่
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์  
โดยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกลุเอส
เอสอาร ์

วารสารแก่นเกษตร  
ปีท่ี 48 ฉบับพิเศษ 1 
(2563)  
27 - 28 มกราคม  2563 

0.80 8,000 

  การใช้เครื่องหมายโมเลกุล ISSR          
ในการศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของยาสูบ 9 สายพันธ์ุ 

วารสารแก่นเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปีท่ี 48 ฉบับท่ี 3 (567-574) 

0.80 8,000 

3 ผศ.ดร.กาญจน์  คุม้ทรัพย ์ Natural Repellent 
Anthraquinone Applied on 
Cereal Grain Seeds and 
Seedlings Against Pigeons 
(Columba livia) in Captivity 

วารสาร American 
Journal of Agricultural 
and Biological Science 
Vol.14 (2019)  
p.110-114 

1.00 15,000 

4 อ.ดร.ไพฑรูย์  สอนทน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสัมผัส
บุหรี่  มือสองระหว่างตั้งครรภ์ใน
บ้านของหญิงตั้งครรภ์ จังหวดั
เพชรบูรณ ์

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
Vol.49 No.3  
September - December 
2019 

0.80 8,000 
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ที ่ ชื่อนักวจิัย ชื่อบทความ แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก งบประมาณ 
  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้

สุขภาพกับการควบคุมน้ำตาลของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 
Vol.50 No.1  
January - April 2020 

0.80 8,000 

5 อ.รุจิรา  คุ้มทรัพย ์ การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หา
ปริมาณเมทธิลแอนทรานิเลตในพืช
สมุนไพรด้วยวิธี UV-Spectroscopy 
และพิสูจนเ์อกลักษณ์ด้วย FTIR 

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย 
ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ปีที่ 13 ฉบับท่ี 3  
กันยายน - ธันวาคม 2019 

0.80 8,000 

6 ผศ.ตรีชฎา  อุทัยดา การพัฒนาลูกชิ้นหมูและศึกษาอายุ
การเก็บรักษาด้วยการเปรียบเทียบ
ชนิดของบรรจุภณัฑ ์

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 1  
มกราคม - เมษายน 2563 

0.60 6,000 

7 อ.เจษฎาพร  ปาคำวัง การเปรยีบเทียบแบบจำลองจำแนก
ประเภทเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณด์ว้ย
เทคนิคเหมืองข้อมูล 

วารสาร Rajabhat Journal 
of Sciences, Humanities 
and Social Sciences  
Vol.21 No.1  
January - June 2020 

0.60 6,000 

8 อ.ดร.นฤมล  จันทร์มา ความอยู่ดีมสีุขของสมาชิกโรงเรียน
ผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบรูณ ์

วารสารการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2  
เมษายน - มิถุนายน 2563 

0.60 6,000 

9 อ.กานต์  แย้มพงษ ์ การศึกษาการหมักเอทานอลจาก
ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันด้วย 
Saccharomyces cerevisiae 
TISTR 5339 และ Pichia stipitis 
10 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย 
ประจำปี 2562  
15 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

0.20 2,000 

10 อ.ดวงจันทร์  สีหาราช การพัฒนาระบบการเช่ือมโยงสรรพ
สิ่งเพื่อการเรียนรูผ้ักพ้ืนบ้าน  

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับชาติ
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
ประยุกต์ ครั้งท่ี 15 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้านบริหารธุรกิจ 2019-1 
8 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุ ี

0.20 2,000 

11 รศ.ดร.ปิยรตัน์  มูลศรี การพฒันาชุดอุปกรณ์การปรบัปรงุ
คุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาตสิู่การพัฒนาชุมชน

0.20 2,492 
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อุปโภค เพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้งของ
ชุมชน 

ฉลาดในภมูิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ครั้งท่ี 1 
(nSCAP2020)  
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่ง
เอเชยี มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม ่

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
12 อ.สุธิรา  เบญจานุกรม Investigation of Monotonic 

and Cyclic Behavior of Soft 
Clay Using Direct Simple Shear 
Apparatus 

วารสาร Engineering 
Transactions  
67(3) 2019 : 369 - 386 

1.00 15,000 

13 อ.เอราวัณ  ชาญพหล การศึกษาโครงสร้างทางโลหะวิทยา
ของการเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟ
ขนาด 50 ปอนด์ โดยกระบวนการ
เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ฟลักซ์ 

วารสารวิจัย มข.  
(ฉบับบัณฑิตศึกษา) บณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น  
ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 3  
กรกฎาคม – กันยายน 
2562 

0.80 8,000 

  การศึกษาเปรยีบเทียบชนิดของลวด
เชื่อม  H 350R และ E 8016 จาก
การเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟขนาด 
100 ปอนด์/หลา โดยกระบวนการ
เชื่อมอาร์คโลหะด้วยลวดเช่ือม 
หุ้มฟลักซ์  

วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)  
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 

0.80 8,000 

  การออกแบบและพัฒนาเครื่องเหลา
ไม้ไผ่สี่ทิศทาง 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม 
ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2563  
28 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

0.20 3,088 

14 ผศ.ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ ์ การเจรญิเติบโตของมันจาวพร้าวใน
สภาพทำเทียมที่มีความเข้มข้นของ
แมนนิทอลแตกต่างกัน  

วารสารนเรศวรพะเยา  
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1  
มกราคม - เมษายน 2563 

0.80 8,000 

  ผลของแมนนิทอลต่อการชะลอการ
เจริญเติบโตของมันจาวพร้าวใน
สภาพปลอดเช้ือ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย      
ครั้งที่ 9  
23 - 24 มกราคม 2563 
ณ หอประชุมพญางำเมือง 

0.20 7,184 
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มหาวิทยาลยัพะเยา 

15 ผศ.ณัฐรินทร์  ศิรริัตนนันท ์ คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอ
เมืองจังหวัดเพชรบูรณ ์

วารสารวิจัยและส่งเสรมิ
วิชาการเกษตร สำนักวิจัย
และส่งเสรมิวิชาการการเกษตร 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้  
ปีที ่37 ฉบับท่ี 1  
มกราคม - เมษายน 2563 

0.80 8,000 

16 อ.ปิยพงศ์  บางใบ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี  
6 กันยายน 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี

0.20 7,988 

17 อ.วาสนา  วงศ์ษา ระบบเฝ้าระวังการเข้าใช้งาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรผ์่าน
แอปพลิเคชันไลน ์

การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 
11 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง จงัหวัด
ราชบุร ี

0.20 6,248 

18 อ.นฤมล  วันน้อย การศึกษาแนวทางการจัด
การพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟ
ถนนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 19 
10 พฤษภาคม 2562 
ณ อาคาร 90 ปี 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ 

0.20 2,000 

19 ผศ.บุญรอด  ทองสว่าง การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรม
ของนักศึกษาสาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 และ
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 2 
"วิทยาการจัดการวิชาการ 
2020"  
7 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมหมื่นจง 
อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

0.20 2,500 

20 อ.ประธาน  เรียงลาด อิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ร่วมกับ
อาหารข้นเสริมด้วยละอองข้าวโพดที่

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ 

0.20 3,088 
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มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของ
โคบราหม์ันระยะรุ่น 

เทคโนโลยี และนวตักรรม 
ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2563  
28 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

21 อ.สุวิมล  เทียกทุม พัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ 
สำหรับผลติสินค้าของที่ระลึกจังหวัด
เพชรบูรณจ์ากวัสดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตร 

การประชุมวิชาการเพื่อ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย ประจำปี
การศึกษา 2562 
12 มิถุนายน 2563  
รูปแบบออนไลน ์

0.20 4,000 

22 อ.ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเทียมจาก
ส่วนเหลือของผลผลิตทางการเกษตร 
ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ   
ครั้งท่ี 7 “นวัตกรรมการ
เรียนรูสู้่การพัฒนาชุมชน” 
30 พฤษภาคม 2563 
รูปแบบออนไลน ์

0.20 2,500 

23 อ.วรชัย  ศรีสมดุคำ การพัฒนาชุดควบคุมโรงเรือนระบบ
อัจฉริยะด้วยสมองกลฝังตัวสำหรบั
เกษตรกร จังหวดัเพชรบูรณ ์

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ   
ครั้งท่ี 7 “นวัตกรรมการ
เรียนรูสู้่การพัฒนาชุมชน” 
30 พฤษภาคม 2563 
รูปแบบออนไลน ์

0.20 2,500 

24 อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ์ ระบบน้ำพลังงานสนามแมเ่หล็กเพื่อ
เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผัก
ไฮโดรโปนิกส ์

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ   
ครั้งท่ี 7 “นวัตกรรมการ
เรียนรูสู้่การพัฒนาชุมชน” 
30 พฤษภาคม 2563 
รูปแบบออนไลน ์

0.20 2,500 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
25 ผศ.ดร.กอบกาญจน ์

วิเศษรัมย ์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคำควบกล้ำสำหรับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

วารสารวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ  
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 16  
มกราคม - มิถุนายน 2562 

0.80 8,000 

26 อ.ฤทัยทิพย์  รัตนพันธ์ การออกแบบลวดลายผ้าเพื่อต่อยอด
สร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์จากข้อมลู
ท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ ์

วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนสุนันทา  

0.80 8,000 
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ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  
มกราคม - มิถุนายน 2562 

27 ผศ.ดร.สุวัฒน์  อินทรประไพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจดัการทรัพยากรน้ำโดยการ
คืนป่าสู่ธรรมชาตติ้นน้ำป่าสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

วารสารการบริหารนิติบุคคล
และนวตักรรมท้องถิ่น 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา       
ลงกรณราชวิทยาลัย  
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1  
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 

0.60 6,000 

28 อ.ดร.ธดิารักษ์  ลือชา การพัฒนารูปแบบการป้องกันการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร ์
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1  
มกราคม - มิถุนายน 2563 

0.60 6,000 

29 อ.วันวิสาข ์ หมื่นจง การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
โรงแรม : กรณีศึกษานักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

วารสารการบริหารนติิบุคคล
และนวัตกรรมท้องถิน่  
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3  
พฤษภาคม - มิถุนายน 
2563 

0.60 6,000 

30 อ.อลิสณา  อนันตะอาด ช่ือผลงาน การสร้างสรรคล์วดลาย
แนวคิดจากผ้าปักม้งบัวสวรรค์  
หมายเลขหนึ่ง 

ประเภท ลิขสิทธิ์  
ทะเบียนข้อมูลเลขท่ี  
ศ1. 49347 
ออกให้ ณ วันที่  
23 ธันวาคม 2562 

0.60 6,000 

คณะวิทยาการจัดการ 
31 ผศ.ดร.กฤษติญา  มลูศร ี ตัวแปรสำคัญของนวัตกรรมและ

การตลาดดจิิทัลต่อผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

วารสาร Veridian E-
Journal, Silpakorn 
University บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ปีที่ 12 ฉบับท่ี 5  
กันยายน - ตุลาคม 2562 

0.80 8,000 

  นวัตกรรมและการตลาดดิจิทัลที่
ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย 

วารสาร MFU Connexion: 
Journal of Humanities 
and Social Sciences 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 

0.80 8,000 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การจัดการคุณภาพโดยรวมของ
ธุรกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือข่ายวิจยั
สถาบันอุดมศึกษาท่ัว

0.20 2,000 
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ที ่ ชื่อนักวจิัย ชื่อบทความ แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก งบประมาณ 
ประเทศ ครั้งท่ี 13 
21 - 22 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรมเชียงใหม ่
แกรนดวิ์ว จังหวัดเชียงใหม่ 

32 อ.กริชชัย  ขาวจ้อย ตัวแบบประสิทธิภาพทรัพยากรการ
ปฏิบัติการและกจิกรรมที่ไมเ่พิ่ม
มูลค่า ในการจดัการผลติภาพ ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการ ของผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมส่วน
อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด
เพชรบูรณ ์

วารสารวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ สำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์  
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 

0.80 8,000 

  ตัวแบบผลิตภาพจากส่วนสนับสนนุ
ระบบงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การดำเนินการของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการผลิตไทย (SMI) ใน
จังหวัดเพชรบูรณ ์

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชพฤกษ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1  
มกราคม - เมษายน 2563 

0.60 6,000 

  ตัวแบบการลดความสูญเสยีจาก
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่
ส่งผลต่อต้นทุนการฟื้นฟูกิจการของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) 

วารสารวิชาการศรีปทมุ 
ชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุร ี
ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 3  
มกราคม - มีนาคม 2563 

0.60 6,000 

  ปัจจัยสำคญัด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนสนับสนุน ระบบงาน และผลติ
ภาพแรงงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การดำเนินการของผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม
อุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการฟื้นฟู
กิจการในจังหวัดเพชรบรูณ ์

วารสารบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหา
นคร 
ปีที่ 17 ฉบับท่ี 1  
มกราคม - มิถุนายน 2563 

0.60 6,000 

  อิทธิพลของประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรดำเนินการที่มตี่อ
กระบวนการผลติที่ไมจ่ำเป็นของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) 

วารสารวิชาการ
บัณฑิตศึกษาและ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ ์
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1  
มกราคม - มิถุนายน 2563 

0.60 6,000 

33 อ.สุพิชชา  โชติกำจร ภาวะความยากจนและคณุภาพชีวติ
ของครัวเรือนเกษตรกร ในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ ์

วารสารราชภฏัเพชรบูรณส์าร 
ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 1 
มกราคม - มิถุนายน 2562 

0.60 6,000 

  การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ เพือ่
การผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อ
การพึ่งพาตนเองตามแนวทาง

วารสารวิชาการสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(เพือ่การพัฒนาท้องถิ่น) 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

0.60 6,000 
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ที ่ ชื่อนักวจิัย ชื่อบทความ แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก งบประมาณ 
เศรษฐกิจพอเพียง  อุตรดิตถ์  

ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 

34 อ.บวรลักษณ์  เงินมา การประเมินผลการดำเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านเพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ์

การประชุมวิชาการนำเสนอ
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคร์ะดับชาติ 
ประจำปี 2562  
12 กันยายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ 

0.20 6,668 

35 อ.วันฉัตร  กันหา กลยุทธ์การประชาสมัพันธ์เพื่อ
เสรมิสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
วิถีไทหล่ม 

การประชุมวิชาการด้านการ
ท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์ 
ครั้งท่ี 1 "การท่องเที่ยวกับ
มนุษยศาสตร์: การท่องเที่ยว
ในยุคเปลี่ยนผ่าน" 
19 - 20 ธันวาคม 2562  
ณ โรมแรมโลตัส ปางสวน
แก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

0.20 7,564 

36 อ.ดร.เอกชัย  แสงโสดา การสื่อสารอัตลักษณผ์้าทอพื้นเมือง
ไทหล่ม จังหวดัเพชรบูรณ ์

การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ"ราชภัฏกรุงเก่า" 
ประจำปี พ.ศ. 2562 
12 - 13 ธันวาคม 2562  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

0.20 7,448 

คณะครุศาสตร์ 
37 ผศ.ดร.ณัฐตะวัน  ลิ้มประสงค ์ การพัฒนาการจดัการเรียนรูด้้วย

กระบวนการ Active Learning 
รายวิชาการบริหารและการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

วารสาร Veridian E-
Journal บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 5  
กันยายน - ตุลาคม 2562 

0.80 8,000 

38 ผศ.ดร.กานต์  อัมพานนท์ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผงั
ความคิดสำหรับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วารสารเทคโนโลยภีาคใต้  
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 

0.80 8,000 

39 ผศ.ดร.กมลฉัตร  กล่อมอิ่ม การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณและการใช้
ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปทีี ่6 

วารสารบรรณศาสตร์ มศว 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร-
วิโรฒ  
ปีท่ี 12 ฉบบท่ี 2  
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 

0.80 8,000 

40 อ.น้ำฝน  เบ้าทองคำ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการ
เรียนเชิงรุก (Active Learning) ทีม่ี
ผลต่อแนวคดิวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

วารสารสักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

0.80 8,000 
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ที ่ ชื่อนักวจิัย ชื่อบทความ แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก งบประมาณ 
  ปฏิสัมพันธ์ในระบบสรุิยะของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ราชภัฏกำแพงเพชร 
ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 3  
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 

  

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง สารละลายกรดและเบส โดยใช้
การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการ
เป็นฐานสำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

วารสารครุพิบูล คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 

0.60 6,000 

41 ผศ.อโณทัย  พลเยีย่ม   
เพชรแสง 

การพัฒนาทักษะผู้นำกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษสำหรับครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษา 

วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 3  
พฤษภาคม - มิถุนายน 
2563 

0.60 6,000 

รวมท้ังสิ้น 379,768 
 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

      ว า ร ส า ร ร า ช ภั ฏ เพ ช ร บู ร ณ์ ส า ร             
ได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้แก่  สาขามนุษยศาสตร์  
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการ
จัดการ เพ่ื อ เป็ นสื่ อกลางในด้ านการสร้ าง       
องค์ ความรู้ท างด้ านวิ ช าการเหล่ านี้ อี กทั้ ง
แลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นเชิงวิชาการ และ
ป ระ ส บ ก า รณ์ ข อ งผู้ ที่ อ ยู่ ใน ว งก า ร ด้ า น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันวารสาร
ราชภัฏเพชรบูรณ์สารได้รับการพิจารณาให้อยู่ใน
กลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) แต่ทั้งนี้ด้วยการตั้งเป้าหมายประกอบกับ
ความมุ่งมั่นของคณะผู้ดำเนินงานที่จะร่วมกัน
ผลักดันให้วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารก้าวสู่
กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) ได้ในเวลาต่อไป(2.1-3-13) 

2.1-3-13 วารสารราชภัฏ
เพชรบูรณ์สาร ปีที่ 22 
ฉบับที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2563 

  4 มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

2.1-4-01  เล่มรายงาน
สรุปผลโครงการพัฒนา
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและ
กําลังใจตลอดจน
ยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

อาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจ
ตลอดจนยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ดังนี้ 
  1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
   กิ จกรรมที่  1  การ เขี ยนข้ อ เสน อ
โครงการ วิจัย เพ่ือให้ได้แหล่งทุนภายนอก ใน
วันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนข้อเสนอ
โครงการ วิจัย และส่งเสริมการหาแหล่งทุนเพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม และมีคณาจารย์
จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมดังนี ้
   (1) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 22 คน 
   (2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 4 คน 
   (3) ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ จำนวน 6 คน 
   (4) คณะครุศาสตร์ จำนวน 2 คน 
   การประเมินผลสำเร็จของโครงการ 
นักวิจัยได้ผ่านการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 34 คน 
โดยมีนักวิจัยจำนวน 5 คน สามารถนำความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ไปยังแหล่งทุนภายนอก รวมจำนวน 6 โครงการ
หรอืคดิเป็นร้อยละ 17.65 (2.1-4-01) ดังตารางที่ 
2 

ศักยภาพนักวิจัย 
2.1-4-02  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง รางวัล
เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ. 2562 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลสำเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 1 การเขียนข้อเสนอโครงการ 
วิจัย เพ่ือให้ได้แหล่งทุนภายนอก ทีส่่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังแหล่งทุนภายนอก 

ที ่ ชื่อนักวิจัย ชื่อข้อเสนอโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1 รศ.ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง การพัฒนานวัตกรรมผ่านงานหัตถกรรม

สร้างสรรคผ์ลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชงเพ่ือเพ่ิม
ภาพลักษณ์ชุมชนแบรนด์ PIYASILA 
ตามอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

สำนักงาน Talent 
Mobility 

40,000 

  การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีไทยหล่ม 
ตำบลบ้านหวาย ตำบลบ้านติ้ว อำเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เครือข่ายผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

330,000 

2 อ.ธงชัย  เครือผือ การพัฒนาเครื่องย่อยกะลามะคาเดเมีย
สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปร
รูปมะคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เครือข่ายบริหารการ
วิจัยภาคเหนือ 

150,000 

3 อ.วิทยา  หนชู่างสิงห์ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและมาตรฐาน
บรรจุภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าดกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้านเกษตรขี้นาคแผนใหม่ 

เครือข่ายบริหารการ
วิจัยภาคเหนือ 

300,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4 อ.ดร.นฤมล  จันทร์มา ผลกระทบด้านต่าง ๆ ของกัญชา 

เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการ
เสพติด 

200,000 

5 อ.ดร.ไพฑูรย์  สอนทน ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนจากการระบาดของโรคโควิด-19 
ต่อภาวะสุขภาพจิต ความม่ันคงทางด้าน
อาหารและการเข้าถึงบริการด้านสังคม
ของนักเรยีน 

สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

500,000 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
       กิจกรรมที่ 2 การยกระดับคุณภาพการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวันที่ 3 มีนาคม 
2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักวิจัยมีความรู้
ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ  ผลักดันให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ  และให้นักวิจั ยสามารถใช้ ระบบ 
ThaiJo ได้  โดยมีคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ     
เข้าร่วมดังนี้ 
   (1) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 17 คน 
   (2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 6 คน 
   (3) ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ จำนวน 6 คน 
   (4) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 
คน 
   (5) คณะครุศาสตร์ จำนวน 4 คน 
   การประเมินผลสำเร็จของโครงการ 
นักวิจัยได้ผ่านการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 34 คน 
โดยมีนักวิจัยจำนวน 11 คน สามารถนำความรู้ที่
ได้ ไป ป ระยุ กต์ ใช้ เ พ่ื อ การตี พิ ม พ์ เผยแพร่
ผ ล ง าน วิ จั ย ใน งาน ป ระชุ ม วิ ช าก ารห รื อ
วารสารวิชาการ รวมจำนวน 17 เรื่องหรือคิดเป็น
ร้อยละ 50 (2.1-4-01) ดังตารางที่ 3 

2.1-4-01  เล่มรายงาน
สรุปผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลสำเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 2 การยกระดับคุณภาพการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการหรือ
วารสารวิชาการ 

ที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง แหล่งเผยแพร่ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1 อ.ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเทียมจากสว่นเหลือของ
ผลผลติทางการเกษตร ในอำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งท่ี 7 “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาชุมชน” 
30 พฤษภาคม 2563 
นำเสนอในรูปแบบออนไลน ์

2 ผศ.ณัฐรินทร์  ศิรริัตนนันท์ คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ ์

วารสารวิจัยและส่งเสรมิวิชาการ
เกษตร สำนักวจิัยและส่งเสรมิวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้
ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 
2563 
ISSN : 0125-8850 
(อยู่ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1) 

3 ผศ.ดร.นุชจรี  สงิห์พันธ ์ ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเตบิโตของ
เอื้องช้างน้าวในสภาพปลอดเชื้อ 

วารสารเกษตรพระจอมเกลา้ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 
ปีท่ี 38 ฉบบัท่ี 3 กรกฎาคม - 
กันยายน 2563 
ISSN : 0857-0108 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4 ผศ.เพชรธยา  แป้นวงษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคณุภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดเพชรบูรณ ์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 
ISSN: 1686-4409 
(อยู่ฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2) 

5 ผศ.ตรีชฎา  อุทัยดา การพัฒนาลูกชิ้นหมูและศึกษาอายุการเก็บ
รักษาด้วยการเปรียบเทียบชนิดของบรรจุภัณฑ ์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 
2563 
ISSN: 1685-7941 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2) 

6 อ.ดร.นฤมล  จันทร์มา การใช้ยาเสพตดิในผู้ใช้แรงงานขนส่ง วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 
2563  
ISSN: 2287-0075 
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ที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง แหล่งเผยแพร่ 
   (อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 
  ความอยู่ดีมสีุขของสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุใน

จังหวัดเพชรบูรณ ์
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 
2563 
ISSN: 2287-0075 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

7 อ.ว่าที่ร.ต.หญิง ดร.สมุาลี  พิม
พันธุ ์

Characterization of Chromosomal and 
Repetitive Elements in the Genome of 
Rana nigrovittata (Anuran, Ranidae): 
Revealed by Classical and Molecular 
Techniques 

วารสาร Cytology and Genetics 
ของหน่วยงาน Institute of 
Cytology and Genetics of SB 
RAS 
ISSN: 0095-4527 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scimago) 

  Classical Cytogenetics of Pearl Danio, 
Danio albolineatus (Cyprinidae, 
Cypriniformes) : First 
Karyomorphological Report 

วารสาร Chiang Mai University 
Journal of Natural Sciences 
ISSN: 1685-1994 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scimago) 

  Comparative karyotype study of three 
Cyprinids (Cyprinidae, Cyprininae) in 
Thailand by classical cytogenetic and 
FISH techniques 

วารสาร Comparative 
cytogenetics ของหน่วยงาน Prof. 
Georgi Zlatarski, Bulgaria 
ISSN: 1993-0771 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scimago) 

8 อ.สุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง การใช้เครื่องหมายโมเลกุล ISSR ในการศึกษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยาสูบ 9 
สายพันธ์ุ 

วารสารแก่นเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปีท่ี 48 ฉบับท่ี 3 (567-574) 
ISSN: 0125-0485 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกาแฟ 
(Coffea arabica) ใน พื้ น ที่ อ ำ เภ อ เข าค้ อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยเทคนิคเครื่องหมาย
โมเลกุลเอสเอสอาร์ 

วารสารแก่นเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปีท่ี 48 ฉบับพิเศษ 1 (2563) 
27 - 28 มกราคม2563 
ISSN: 0125-0485 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

  A comparative chromosome study 
on five cyprinid fishes (Cyprinidae, 
Cypriniformes) in Thailand 

วารสาร Caryologia ของหน่วยงาน 
Dipartimento di Biologia 
Vegetale Università degli Studi 
di Firenze, Italy 
ISSN: 0008-7114 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scimago) 
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ที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง แหล่งเผยแพร่ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

9 ผศ.พิสิษฐิกุล  แก้วงาม The Political Semiology of Khao Kho 
Royal Palace 

วารสาร International Journal of 
Innovation, Creativity and 
Change 
ISSN : 2201-1315 
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ SJR2019 
Q2 0.23, Scopus2019 6.89) 

คณะครุศาสตร์ 
10 ผศ.ดร.แขก  บุญมาทัน การวิจัยและพัฒนายกระดับผลการทดลองทาง

การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนด้วย
รูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็น
ฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระ
การเรียนรู้ด้านกระบวนการศึกษาช้ันเรียนและ
การนิเทศออนไลน์ 

วารสารการวัดผลการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ISSN : 0858-5520 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

วารสารการวัดผลการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ISSN : 0858-5520 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

11 รศ.ดร.สรวงพร  กุศลส่ง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นวัตกรรม
ปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัยและระบบพี่เลี้ยง
เพื่ อ เสริมสร้างการรู้ คิ ด ในการแก้ปัญ หา             
เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการ
จัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น 
ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถนุายน 
2563 
ISSN : 2673-0618 
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
      2) มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ดีเด่น และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
นักวิจัย ให้สามารถผลิตผลงานออกมาได้อย่างมี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ เป็ น รู ป ธ ร ร ม  (2 .1 -4 -0 2 )            
ในโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 
พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้ 
   - คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้แก่  อ.เอราวัณ   
ชาญพหล 
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้แก่  อ.ว่าที่ร.ต.หญิง ดร.สุมาลี  พิมพันธุ์ 

2.1-4-02  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง รางวัล
เชิดชูเกยีรตินักวิจัยดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ. 2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
   - ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  ได้แก่  ผศ.ดร.ธีรภัทร  กิจจารักษ์ 
   - คณ ะวิทยาการจั ดการ  ได้ แก่             
ผศ.ดร.กฤษติญา  มูลศรี 
   - คณะครุศาสตร์  ได้แก่  ผศ.ดร. 
ณัฐตะวัน  ลิ้มประสงค์ 

  5 มีการดำเนินงาน
กับเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรม
ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 
องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน ทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการ
ดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม พัฒนาและยกระดับงานเพ่ือ
งานวิจัย ดังนี้ 
 

2.1-5-01 บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
จัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย        
ในมนุษย์ระดับภูมิภาค 
 (Regional Research 
Ethics Committee                  
: RREC)  
2.1-5-02 บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “การวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม และ
การบริหารจัดการกำลังคน
ในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่ม
ขีดความสามารถ          
การแข่งขันใน
ภาคอุตสาหกรรม” 
2.1-5-03 บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 
2.1-5-04 บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้าน
มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ 
2.1-5-05 บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ 
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เพชรบูรณ์ และสมาพันธ์
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
เกษตรกรรมยั่งยืน
เพชรบูรณ์  

 
ตารางเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับงานเพื่องานวิจัย 
ลำดับที่ บันทึกข้อตกลง วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน ผลที่ ได้จากการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ 
1. บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือจัดตั้ง
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ระดับภูมิภาค 
(Regional 
Research Ethics 
Committee : 
RREC) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และ สถาบัน
เครือข่ายทั้งหมด 16 
แห่ง  
 

- ส่งเสริม สนับสนุน ให้
จัดตั้งสำนักงานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ระดับ
ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
- ร่วมมือส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานด้าน
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์สู่มาตรฐานสากล 
- เพ่ือให้การวิจัยในมนุษย์
หรือที่เก่ียวข้องกับมนุษย์
ได้รับการรับรองด้าน
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 
- เพ่ือให้การดำเนินการ
วิจัยในมนุษย์สอดคล้อง
กับการวิจัยทางคลินิกที่ดี 
(Good clinical 
Practice) และ หลัก
จริยธรรมสากล 
- ให้ความมั่นใจในการ
ปกป้องอาสาสมัครการ
วิจยั 

มีการดำเนินงานภายใต้
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ คือ  
- จัดตั้งหน่วยจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
และกรรการสมทบ 
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 
- คู่มือวิธีการมาตรฐาน 
(SOP) 
- ประกาศรับพิจารณา 
Protocal 2 ประเภท คือ 
Excemption  
กับ Expidited ส่วน 
 Full board ส่ง  
NU- RREC พิจารณา 
ในรอบปีการศึกษา 2562 
นักวิจัยได้ส่ง Protocal 
เพ่ือรับการพิจารณา
ทั้งสิ้น 11 เรื่อง แบ่ง
ออกเป็น  
Excemption 3 เรื่อง 
Expidited  8 เรื่อง 
เข้าการพิจารณารับรอง 
1 เรื่อง อยู่ระหว่างการ
พิจารณารับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

ผลจากการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ คือ 
- มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้
พิจารณารับรอง 
Protocal      
2 ประเภท 
คือ Excemption 
กับ Expidited  
-  Full board ส่ง NU – 
RREC 
- คณะกรรมการอำนวยการ 
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยานเรศวร  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. 
ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ 
- คณะกรรมการ NU – 
RREC จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยา
นเรศวร  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพชรธยา แป้นวงษา 
 

2. บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ “การวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม 

- ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและ

มีการดำเนินงานภายใต้
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ คือ  

ผลจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ คือ 
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
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ลำดับที่ บันทึกข้อตกลง วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน ผลที่ ได้จากการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 

และการบริหาร
จัดการกำลังคนใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุน
เพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันใน
ภาคอุตสาหกรรม”  
ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ และ
มหาวิทยาลัย
เครือข่ายทั้งหมด 9 
แห่ง 

ภาคอุตสาหกรรมในด้าน
การบริหารจัดการคน 
(Talent Management) 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบด้วยการพัฒนา
กำลังคนการใช้ศักยภาพ
กำลงัคน และการเสริม
ศักยภาพกำลังคนที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการและรองรับการ
เติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม 
- ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม (Research 
Development and 
lnnovation)ระหว่าง
ภาคมหาวิทยาลัยและ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันใน
ภาคอุตสาหกรรม 
- ศึกษาวิจัยแนวทางการ
สร้างความร่วมมือการ
บริหารจัดการกำลังคน 
และการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมในภาค
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
และภาคอุตสาหกรรม 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ในโครงการเชิงนโยบาย
พัฒนาแฟลตฟอร์ม
บริหารจัดการทรัพยากร 
(Talent Resource 
Management) กลุ่ม
ราชการภัฏได้แก่   
1. รองศาสตราจารย์ ดร.       
ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. 
ชัยณรงค์ ขันผนึก 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จัดตั้งทีม
นักวิจัย จำนวน 6 คน 
ไดแ้ก่  
1. รศ.ธรรม์ณชาติ       
วันแต่ง 
2. ผศ.ดร.นุชจร ี       
สิงห์พันธ์ 
3. อาจารย์ ดร. เสาวภา         
ชูมณี 
4. อาจารย์น้ำฝน       
เบ้าทองคำ 
5. อาจารย์ธนภัทร      
มณีแสง 
6. อาจารย์ ดร. ศศิกานต์  
ปานปราณีเจริญ 
3. ส่งนักวิจัยเข้าร่วม
โครงการ Design 
Thinking Business 
Model Geraration   
14-15 กันยายน 2563  
จ. พษิณุโลก 
ได้แก่ 
 1. อาจารย์น้ำฝน     

Pre – Talent Mobility 
จำนวน 1 เรื่องการพัฒนา
นวัตกรรมผ่านงาน
หัตถกรรมสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชงเพ่ือ
เพ่ิมภาพลักษณ์ชุมชนแบ
รนด์ PIYASILA ตาม 
อัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
งบประมาณ 40,000 บาท 
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ลำดับที่ บันทึกข้อตกลง วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน ผลที่ ได้จากการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 

เบ้าทองคำ 
2. อาจารย์ปรมะ      
แก้วพวง 

3. บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และสถาบันเครือข่าย
ทั้งหมด 5 แห่ง 

- เพ่ือผลักดนัให้เกิดกลไก
การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
- เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน
และยกระดับความ
ปลอดภัยห้องทางชีวภาพ 
ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
- เพ่ือดำเนินความร่วมมือ
ในลักษณะของหน่วยงาน
เครือข่ายด้านความ
ปลอดภัยห้องทางชีวภาพ
อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
- ขับเคลื่อนและยกระดับ
ความปลอดภัยห้องทาง
ชีวภาพ  

มีการดำเนินงานภายใต้
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ คือ  
- จัดตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
- จัดทำให้ปฏิบัติการที่
ยกระดับความปลอดภัย
ทางชีวภาพ จำนวน 3 
ห้อง หอ้งปฏิบัติการเคมี 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา 
 

ผลจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ คือ 
- ได้รับการตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการ
ทางชีวภาพที่ยกระดับ
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพจากเครือข่าย 
 
 

4. บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ 
ระหว่าง .สำนักงาน
คณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ กับ 
มหาวิทยาลัย
เครือข่ายทั้งหมด 6 
แห่ง 

- เพ่ือผลักดันให้เกิดกลไก
การพัฒนาด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ ๓ ระดับ  
[ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค 
(network) มหาวิทยาลัย 
(node) และลูกข่าย 
(sub-node) ] 
- เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน
และยกระดับความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ 
- เพ่ือดำเนินความร่วมมือ
ในลักษณะของหน่วยงาน
เครือข่ายด้านมาตรฐาน

มีการดำเนินงานภายใต้
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ คือ  
- จัดตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัย 
- จัดทำให้ปฏิบัติการที่
ยกระดับความปลอดภัย 
จำนวน 3 ห้อง  
และได้จัดโครงการ 
จำนวน 2 โครงการ คือ  
1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัด
กิจกรรมยกระดับความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 

ผลจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ คือ 
ได้รับการตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการจาก
เครือข่าย 
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ลำดับที่ บันทึกข้อตกลง วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน ผลที่ ได้จากการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 

ความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการอย่างเป็น
รปูธรรมและต่อเนื่อง   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
2. โครงการกิจกรรมวัน
แห่งความปลอดภัย 
การจัดโครงการเพ่ือ
เป้าประสงค์ให้บุคลากรที่
เกีย่วข้องในการทำงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ มีความ
ปลอดภัย 

5. บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ร่วมกับ 
สำนักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และสมาพันธ์
เกษตรกรรมยั่งยืน
เพชรบูรณ์  เพื่อ
ร่วมมือด้านวิชาการ 
งานวิจัย และบริการ
วิชาการ การพัฒนา
นักศึกษา และ
บุคลากร ให้มี
ศักยภาพทางด้าน
เกษตรอินทรีย์และ
อุตสาหกรรมเกษตร 

- เพ่ือความร่วมมือด้าน
วิชาการ การวิจัย และ
บริหารวิชาการ การ
พัฒนานักศึกษา และ
บุคลากรให้มีศักยภาพ
ทางด้านเกษตรอินทรีย์
และอุตสาหกรรมเกษตร 
- เพ่ือร่วมกันพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพ 
ความรู้ความเข้าใจ
พ้ืนฐาน และ
ความสามารถนำความรู้
ไปใช้พัฒนาให้เกิด
นวัตกรรม สร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ทางด้านเกษตร
อินทรีย์ อุตสาหกรรม
เกษตร และด้านอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง 
- เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน การฝึกอบรม 
การวิจัย และการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านเกษตร
อินทรีย์ อุตสาหกรรม
เกษตร และด้านอื่น ๆ    
ที่เก่ียวข้อง 

โดยมีการดำเนินงาน
ภายใต้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ คือ 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร 
ผู้ตรวจแปลงเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
SDGsPGS ในระหว่าง
วันที ่15-17 กรกฎาคม 
2563 ณ ห้องประชุมสี
ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  
 

ผลจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ คือ  
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ตรวจประเมินแปลงเกษตร
อินทรีย์ตามมาตรฐานการ
รับรอง 
SDGsPGS เพชรบูรณ์ 
ดำเนินการจัดประชุม
รับรองแปลงเกษตร
วันที่ 22 กันยายน 
2563 ห้องประชุมสี
ทอง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
  6 มีระบบและกลไก

การนำผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือ
ชุมชนและ
ดำเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีระบบและกลไกการ
นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน
และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด ดังนี้ 
 1. คณะกรรมบริหารงานวิจัย พิจารณา
วางแผนดำเนินการตามระบบและกลไกการนำ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ (2.1-6-01) 
 2. วางแนวทาง การนำผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มีระบบกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยพิจารณาในการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบต่อไป ดังนี้ 
- มีแบบฟอร์มรับรองการนำผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ วจ. 003 (2.1-6-02) 
          3. การคัดสรรค์สังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือน
ไปใช้ประโยชน์  โดยคณ ะกรรมการบริหาร
งานวิจัยพิจารณางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
และประชาสัมพันธ์หน่วยงานชุมชนเพ่ือขอนำ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมใช้ใน
หน่วยงานหรือชุมชน  
- แบบฟอร์มการคัดสรรค์สังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือ
นำไปใช้ประโยชน์ (2.1-6-03) 
          4. การขอรับบริการการนำผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ดังนี้ 
- หน่วยงาน/ชุมชน กรอกแบบฟอร์ม วจ.004  
- คณ ะกรรมการบริห ารงานวิจั ย พิ จารณ า        
คำขอรับบริการ 
- แจ้งผลการพิจารณาต่อหน่วยงาน/ชุมชนขอรับ
บริการการนำไปใช้ประโยชน์ 

2 .1 -6 -0 1  Flow chart 
ระบบและกลไกการนำ
ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ไป ใช้ ป ระ โยชน์ ใน การ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน 
2.1-6-02 แ บ บ ฟ อ ร์ ม
รับรองการนำผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ วจ.003 
2.1-6-03 แบบฟอร์มการ
คั ด ส ร ร ค์ สั ง เค ร า ะ ห์
ง าน วิ จั ย เ พ่ื อ น ำ ไป ใช้
ประโยชน์  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
- ติดตามรวบรวมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน/ชุมชน     
ที่ขอรับบริการ (2.1-6-04) 
 5. ร ว บ ร ว ม ผ ล งา น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน และเผยแพร่ผลงานการ
นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน  
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
https://research.pcru.ac.th/rdb/utilize/ind
ex.html (2.1-6-05) 

 
2.1-6-04 แบบฟอร์มการ
ขอนำผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
วจ.004 
2.1-6-05 ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย
https://research.pcru.a
c.th/rdb/utilize/index.
html  
 

  7 มีระบบและกลไก
การคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ี
นําไปใช้ประโยชน์
และดําเนินการ
ตามระบบที่
กําหนด 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีระบบและกลไกเพ่ือ
ช่ วย ในการคุ้ มครองสิทธิ์ งานวิ จั ยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  
 1 . มี ระ เบี ยบมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์  ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ. 2554 เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ 
นักศึกษา และคณะในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
การซื้อขาย หรือทำธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัย 
โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่าย (2.1-7-01) 
 2. มีระบบคุ้มครองของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ (2.1-7-02) 
 3 . ป ระกาศ ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือทำหน้าที่วางแนวทาง
ขั้นตอนการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
(2.1-7-03) 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินตาม
ระบบการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ 6 ขั้นตอน ดังนี้  
 1) วางแนวทาง ขั้นตอนการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขั้นตอนการ
ขอรับบริการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาโดยมี

2.1-7-01 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย การ
จัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ. 2554 
2.1-7-02 Flow chart 
ระบบการคุม้ครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้
ประโยชน์ 
2.1-7-03 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 2279/2560 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://research.pcru.ac.th/rdb/utilize/index.html
https://research.pcru.ac.th/rdb/utilize/index.html
https://research.pcru.ac.th/rdb/utilize/index.html
https://research.pcru.ac.th/rdb/utilize/index.html
https://research.pcru.ac.th/rdb/utilize/index.html
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ขั้นตอนการขอรับบริการยื่นจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพ่ือให้บริการแก่ผู้ วิจั ย  ผู้ ประดิษฐ์
ส ร้ า งส ร รค์ ผ ล ง าน ที่ มี ค ว าม ป ระส งค์ ข อ          
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (2.1-7-04)  
 2) จัดทำเอกสารเพ่ือขอรับการคุ้มครอง
สิทธิ์ ดังนี้ 
 - แบบฟอร์มขอรับบริการจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทสป.01 (2.1-7-05) 
 - แบบฟอร์มเปิดเผยการประดิษฐ์และ
แสดงความจำนงให้จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร ทสป.02 (2.1-7-06) 
 - แบบฟอร์มหนังสือสัญญาโอนสิทธิ
ขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (2.1-7-07) 
 3) สนับสนุน ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการสนับสนุน 
ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ ดังนี้ 
 - ป ร ะ ก าศ ม ห าวิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2561 ในข้อ 
13 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
หรือนำไปสู่การดำเนินการขอรับความคุ้มครอง
สิทธิตามกฎหมาย ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฯลฯ (2.1-
7-08) 
  - ดำเนินการขอรับการยกเว้นเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
(2.1-7-09) 
 - จัดเล่มคู่มือการขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ. 2563 (2.1-7-10) 
 - จัดทำเอกสารประชาสัม พันธ์งาน
ทรัพย์สินทางปัญญา (2.1-7-11) 
 - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
นำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา” วันที่ 13 สิงหาคม 
2563 ณ ห้องประชุมน้อยสีป้ออาคารสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (2.1-
7-12) เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย 

2.1-7-04 Flow  chat 
ขั้นตอนการขอรับบริการ
ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1-7-05 แบบฟอร์ม
ขอรับบริการจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทสป.01 
2.1-7-06 แบบฟอร์ม
เปิดเผยการประดิษฐ์และ
แสดงความจำนงให้จด
ทะเบียนสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร ทสป.02 
2.1-7-07 แบบฟอร์ม
หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
ขอรับสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร 
2.1-7-08 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑแ์ละอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พ.ศ. 2561 
2.1-7-09 หนังสือ ที่ พณ 
0702/560 เรื่อง การ
ขอรับการยกเว้นเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสำหรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
2.1-7-10 เล่มคู่มือการขอ
จดทรัพย์สินทางปัญญา 
พ.ศ. 2563  
2.1-7-11 เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 
2.1-7-12 บันทึกอนุมัติจัด
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การนำ
นวัตกรรมจากงานวิจัยสู่
การจดสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทาง
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
นักศึกษา ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
 4) ดำเนินการขอรับการคุ้มครองสิทธิ์  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการขอรับการ
คุ้มครองสิทธิ์ ตามข้ันตอนการขอรับบริการยื่นจด
ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้บริการแก่ผู้วิจัย      
ผู้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานที่มีความประสงค์ขอ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 2 ราย 3 
ผลงาน 
  1) อ.ว่าที่  ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย 
ศรีสวัสดิ์ ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทการ
ประดิษฐ์ วันรับคำขอ 29 มิถุนายน 2563 เลขที่
คำขอ 2001003756 ชื่อผลงาน อุปกรณ์อัดขึ้น
รูปก้อนมะขามปรุงรส 
  2 ) อ.ว่าที่ ร้อยตรี ศักดิ์ศิ ริชัย   
ศรีสวัสดิ์ ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท      
อนุสิทธิบัตร วันรับคำขอ 29 มิถุนายน 63 เลขที่
คำขอ 2003001452 ชื่อผลงาน เครื่องปอก    
ข้าวหลามแนวตั้ง แบบยันศูนย์ตาย (2.1-7-13) 
  3) อ.สุวิมล เทียกทุม 
ขอจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร  
วันรับคำขอ 15 มิถุนายน 2563 เลขที่คำขอ 
2003001304 ชื่อผลงาน กรรมวิธีการการดัด
แปรรกมะขามด้วยสารอัลคาไลน์ (2.1-7-14) 
 5) รวบรวมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การคุ้มครองสิทธิ์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ทั้งหมด  2 ประเภท  6 ผลงาน ได้แก่ 
ประเภทอนุสิทธิบัตร 
  - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9250 แผ่นเกราะ
กันกระสุ นจากวัสดุคาร์บอนไฟ เบอร์  ของ       
รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง (2.1-7-15) 
  - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9799 ชุดตัดแป้งทำ
ขนมผิงลงถาด ของ รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 
(2.1-7-16) 
 - เลขที่อนุสิทธิบัตร 13804 ชุดคัดขนาด

ปัญญา” วันที่ 13 
สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมน้อยสีป้ออาคาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
2.1-7-13 คำขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
เลขทีค่ำขอ 1803001106  
คำขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรเลขที่คำขอ 
1803001861 
2.1-7-14 คำขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
เลขทีค่ำขอ 1903000409 
2.1-7-15 คำขอแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์วันรับคำขอ 9 ก.ค. 
2562  
2.1-7-16 เลขท่ีอนุ
สิทธิบัตร 9250 แผ่น
เกราะกันกระสุนจากวัสดุ
คาร์บอนไฟเบอร์ของ    
รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ละมุดแบบเพราหมุนวางคู่ ของ รศ.ธรรม์ณชาติ  
วันแต่ง (2.1-7-17) 
 - ประเภทลิขสิทธิ์ ได้แก่ ตามคำขอแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ 353184 ประเภทศิลปกรรม 
ชื่ อ ผล งาน  ลวดลายผ้ าจ ากข้ อมู ลท้ อ งถิ่ น
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ของ อ.ฤทัยทิพย์  
รัตน์พันธ์ (2.1-7-18) 
 - ประเภทลิขสิทธิ์ ได้แก่ ตามคำขอแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ 379378 ประเภทศิลปกรรม 
ชื่อผลงาน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วม
สมัยจากรูปลักษณ์จิตรกรรมฝาผนัง วัดศรีมงคล 
อ ำ เภ อห ล่ ม เก่ า  จั งห วั ด เพ ช รบู รณ์  ข อ ง            
อ.ฤทัยทิพย์ รัตน์พนัธ์ (2.1-7-19) 
 - ประเภทลิขสิทธิ์ ได้แก่ ตามคำขอแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ 379430 ประเภทศิลปกรรม 
ชื่อผลงาน การสร้างสรรค์ลวดลายแนวคิดจากผ้า
ปักม้งบัวสวรรค์หมายเลขหนึ่ง ของ อ.อลิสณา 
อนันตะอาด (2.1-7-20) 
 6 ) เผยแพร่ผลงานสู่ ส าธารณชนใน
รูปแบบต่ าง ๆ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
รวบรวมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
คุ้ มครองสิ ทธิ์ เผยแพร่ผลงานทางเว็บ ไซต์  
http://research.pcru.ac.th   
https://www.facebook.com/researchpcru/
?ref=bookmarks (2.1-7-21) 

2.1-7-17 เลขท่ีอนุ
สิทธิบัตร 9799 ชุดตัดแป้ง
ทำขนมผิงลงถาด ของ   
รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 
2.1-7-18 เลขที่อนุ
สิทธิบัตร 13804 ชุดคัด
ขนาดละมุดแบบเพราหมุน
วางคู่ของ รศ.ธรรม์ณชาติ  
วันแต่ง 
2.1-7-19. ประเภท
ลิขสิทธิ์ ไดแ้ก่ ตามคำขอ
แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ 
353184 ประเภท
ศิลปกรรม  ชื่อผลงาน 
ลวดลายผ้าจากข้อมูล
ท้องถิน่วัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์ ของ            
อ.ฤทัยทิพย์ รัตน์พันธ์ 
2.1-7-20 ประเภทลิขสิทธิ์  
ได้แก่ ตามคำขอแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์เลขที่ 379378 
ประเภทศิลปกรรม ชื่อ
ผลงาน การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย
จากรูปลักษณ์จิตรกรรมฝา
ผนัง วัดศรีมงคล อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ของ อ.ฤทัยทิพย์ รัตน์พันธ์ 
2.1-7-21 ประเภทลิขสิทธิ์  
ได้แก่  ตามคำขอแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ 
379430 ประเภท
ศิลปกรรม ชื่อผลงาน การ
สร้างสรรค์ลวดลายแนวคิด
จากผ้าปักม้งบัวสวรรค์
หมายเลขหนึ่ง ของ 
อ.อลิสณา อนันตะอาด 

http://research.pcru.ac.th/
https://www.facebook.com/researchpcru/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/researchpcru/?ref=bookmarks
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชีท้ี ่
2.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

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

อาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 
 

2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ  

x 5 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนทีไ่ด้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทกุกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 
 

ผลการดำเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ

ประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและ
หน่วยงานวิจัยในสถาบนั 
 

ลำดับ กลุ่มสาขา 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวน
อาจารย์ประจำ
ทั้งหมดและ

นักวิจัย 
(ไม่นับผู้ลาศกึษา 

ต่อเต็มเวลา) 

จำนวนเงิน
เฉลี่ยต่อคน 

(บาท) 

คะแนน
(คำนวณ) 

 
 
 

คะแนน ภายใน ภายนอก รวม 

1 
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17,922,000 40,000 17,962,000 103 174,388.35 14.53 5 

2 
กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 30,000 200,000 230,000 9 25,555.56 2.56 2.56 

3 
กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

7,087,200 0 7,087,200 183 38,727.87 7.75 5 

 รวม 25,039,200 240,000 25,279,200 295 - - 4.19 

คะแนนท่ีได้  4.19 

 
 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จำนวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จำนวนอาจารย์ประจำและนักวจิยัภายในสถาบันทั้งหมด 
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ตารางข้อมูลจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แยกตามคณะ/กลุ่มสาขาวิชา 
 

ลำดับ คณะ กลุ่มสาขาวิชา 
งบประมาณ

ภายใน 
งบประมาณ
ภายนอก 

รวม 
จำนวน
อาจารย ์

1 
คณะครุศาสตร ์ มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์
1,677,200.00 0.00 1,677,200.00 41.50 

2 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

1,640,000.00 0.00 1,640,000.00 76.00 

3 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

3,770,000.00 0.00 3,770,000.00 60.00 

4 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

30,000.00 200,000.00 230,000.00 9.00 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3,310,000.00 0.00 3,310,000.00 50.50 

5 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

14,612,000.00 40,000.00 14,652,000.00 52.50 

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

0.00 0.00 0.00 5.50 

รวมปีงบประมาณ : 2563 25,039,200.00 240,000.00 25,279,200.00 295.00 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
2.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

3.51 
คะแนน 

4.19 คะนน 4.19 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
2.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

3.51 
คะแนน 

4.19 คะนน 4.19 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร/หลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย 
งบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.2-1-02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย 
ประเภทโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยที่บูรณาการตามศาสตร์พระราชา งบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.2-1-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ 
Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 

2.2-1-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.2-1-05 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะ
วิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.2-1-06 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภท
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.2-1-07 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.2-1-08 สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
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ตัวบ่งชีท้ี ่2.3    ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจำและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งชี ้   ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ประจําและนกัวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ

นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่
กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่
กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจยัที่
กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 

คะแนนทีไ่ด้ =   

 
ผลการดำเนินงาน : 

ในรอบปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
และนกัวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 193 เรื่อง  สรุปได้ดงันี้ 

 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  

จาํนวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบนัน  
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กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

ลำดับ คณะ 
จำนวนงานสร้างสรรค์(ค่าน้ำหนกั) จำนวนงานทางวิชาการ(ค่าน้ำหนัก) 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 ี

            

 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

0 0 0 0 0 11 2 4 6 14 37 24.20 

 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3.80 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

            

 - สาขาวิชาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

0 0 0 0 0 7 0 0 5 8 20 13.40 

 - สาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2.20 

3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

0 0 21 0 2 15 3 3 2 4 50 26.20 

4 คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 9 4 3 9 1 26 13.20 
5 คณะครุศาสตร ์ 0 0 0 0 0 31 0 5 10 7 53 24.20 

รวม 0 0 21 0 2 74 9 15 33 39 193 107.40 
 
สรุปผลการดำเนินงาน 

ลำดับ คณะ 
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 

จำนวนอาจารย์
ประจำท้ังหมด 

ร้อยละ
ผลงาน 

คะแนน บทความ
วิจัย 

งาน
สร้างสรรค์ 

รวม 

1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

      

 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

37 0 37 54.5 44.40 7.40(5) 

 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 0 4 9 42.22 7.04(5) 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
      

 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

20 0 20 52.5 25.52 4.25 

 - สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

3 0 3 5.5 40 10(5) 

3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

27 23 50 76 34.47 8.62(5) 

4 คณะวิทยาการจัดการ 26 0 26 60 22.33 5.58(5) 
5 คณะครุศาสตร ์ 53 0 53 41.5 58.31 14.58(5) 

รวม 170 23 193 299 267.27 24.63 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.93 
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รวมผลงานตามคะแนนค่านำ้หนัก 
ค่าน้ำหนัก/รายการ บทความวิจัย งานสร้างสรรค์ รวม 

0.20 74 0 74 
0.40 9 0 9 
0.60 15 21 36 
0.80 33 0 33 
1.00 39 2 41 

รวมทั้งสิ้น 170 23 193 
 
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (24.20*100)/54.5 = (44.40*5)/30 = 7.40(5) 
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (3.80*100)/9 = (42.22*5)/30 = 7.04(5) 
   5+5 = 10/2 = 5 
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (13.40*100)/52.5 = (25.52*5)/30 = 4.25 
 - สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2.20*100)/5.5 = (40*5)/20 = 10(5) 
   4.25+5 = 9.25/2 = 4.63 
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (26.20*100)/76 = (34.47*5)/20 = 8.62(5) 
4) คณะวิทยาการจัดการ (13.40*100)/60 = (22.33*5)/20 = 5.58(5) 
5) คณะครุศาสตร์ (24.20*100)/41.5 = (58.31*5)/20 = 14.58(5) 
 
สรุปคะแนนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (37.60*100)/107 = (35.14*5)/30 = 5.86(5) 
2) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (3.80*100)/9 = (42.22*5)/30 = 7.04(5) 
3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (66*100)/183 = (36.07*5)/20 = 9.02(5) 
 

คะแนนที่ได้ = 
 5 + 5 + 5 

= 
15 

= 5 
 3 3 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = 5 
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เอกสาร/หลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-0-01 แบบสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

SCI-2.3-01 สุรางรตัน์ พันแสง, พวงผกา แก้วกรม และปอแก้ว พรมเพชร. (2562). ตัวทำละลายที่มีผล
ต่อพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบจากผักตบไทย. ใน รายงานสืบเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 7 (น. 770-774).  

          7 มิถุนายน 2562 ณ อาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสติ จังหวัดปทุมธานี. (0.20) 
SCI-2.3-02 พวงผกา แก้วกรม, สุรางรัตน์ พันแสง และสุรีย์พร ธรรมิกพงษ์. (2562). พยาธิใบไม้ระยะเมตา

เซอร์คาเรียในอวยัวะต่าง ๆ ของปูนา (Sayamia bangkokensis) ในตำบลบุ่งคล้า 
และตำบลลานบ่า จังหวัดเพชรบูรณ์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 7 (น. 660-664). 7 มิถุนายน 
2562 ณ อาคารพิฑเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี. (0.20) 

SCI-2.3-03 ชูเกียรติ โพนแก้ว. (2562). การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ภายใต้
การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน กรณีที่สัดส่วนตัวอย่างมี
ขนาดเล็ก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3 (น. 10-18).   
12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวิชราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด. (0.20) 

SCI-2.3-04 นุชธิดา พวงพันธ์, ธนาธิป มามั่ง, กานต์ แย้มพงษ์ และปอแก้ว พรมเพชร. (2562). การศึกษา
ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมักด้วย Saccharomyces cerevisiae 
TISTR 5015 โดยใช้ฟางข้าวและชานอ้อยท่ีผ่านการย่อยสลาย. ใน รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติพิบลูสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจำปี พ.ศ. 2562      
“ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม” (น. 100-107). 15 มีนาคม 2562             
ณ หอประชุมศรี วชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว). (0.20) 

SCI-2.3-05 ปาริชาต หวลอาลัย, สริภสัสร ปิ่นดี และกานต์ แย้มพงษ.์ (2562). การศึกษาการหมักเอทานอล
จากทะลายเปล่าปาลม์น้ำมนัด้วย Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 และ 
Pichia stipites 10. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งท่ี 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”           
(น. 13-19). 15 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม    
(ทะเลแก้ว). (0.20) 

SCI-2.3-06 เนตรทราย พิมพาพันธ์, วาสนา บญุแข็ง และสรุางรัตน์ พันแสง. (2562). การศึกษาสูตรอาหารที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นต้นออ่นของหน่อไม้ฝร่ัง (Asparagus officinalis L.) 
พันธุ์บร็อคอินพรู๊ฟ. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งท่ี 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”          
(น. 175-180). 15 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
พิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว). (0.20) 

SCI-2.3-07 สุรางคณา แสงเอีย่ม, ศิลามณี สุนทรรักษ์, สุมาลี พิมพันธ์ุ และสุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง. (2562).    
การใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล ISSR ศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธกุรรมของพันธุข์้าวใน
จังหวัดเพชรบูรณ์. ใน รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ ครั้งที่ 19 (น. 17-25). 10 พฤษภาคม 2562 
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ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. (0.20) 

SCI-2.3-08 กมลพรรณ สมบัติศรี, อรนุช พามา และกานต์ แยม้พงษ์. (2562). การตรวจหาปรสิตภายนอกที่
พบในปลาเศรษฐกิจ ในเขตพ้ืนที ่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย.          
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 19 (น. 41-51). 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี          
ราชภัฏเชียงใหม ่มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่. (0.20) 

SCI-2.3-09 สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง และสุมาลี พิมพันธุ.์ (2562). โครโมโซมของอ่ึงกรายห้วยใหญ่ 
(Xenophrys major) ด้วยการยอ้มสีแบบธรรมดาและแถบสีแบบนอร.์ ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ เครือข่ายบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 19 (น. 73-80). 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. (0.20) 

SCI-2.3-10 สลันญา สอนสภุาพ, เจนจริา เช้ือบุญจันทร์, สรุเชษฐ เอี่ยมสำอาง และสมุาลี พิมพันธุ.์ (2562). 
โครโมโซมของปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) และปลาตะเพียนขาว (Barbonymus 
gonionotus) จากจังหวัดเพชรบรูณ์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือข่ายบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 19 (น. 109-119). 
10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่. 
(0.20) 

SCI-2.3-11 ปธานิน สังข์ประสิทธ์ิ, ชินวัฒน์ แก้วยม และเขมปรติ ขุนราชเสนา. (2562). การพัฒนาระบบ
สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.    
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับปรญิญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาค
อาเซียน ครั้งท่ี 7 (น. 1259-1262). 22-24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย. (0.20) 

SCI-2.3-12 พณณา ตั้งวรรณวิทย์, กนิฐา แสงกระจ่าง และดวงจันทร์ สีหาราช. (2562). การพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงสรรพสิ่งเพ่ือการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ      
ครั้งท่ี 15 และการประชมุวิชาการระดับชาตดิ้านบรหิารธุรกจิ 2019-1 (น. 227-234).     
8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. (0.40) 

SCI-2.3-13 พณณา ตั้งวรรณวิทย์, บรรจง สุรนิทร์ และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์. (2562). รูปแบบระบบ
สารสนเทศงานวิจัยและบรกิารวิชาการเพ่ือยกระดับสู่มหาวิทยาลัยอเิล็กทรอนิกส.์    
ใน รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาตดิ้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ประยุกตแ์ละระบบสารสนเทศ ครั้งท่ี 15 และการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านบริหารธุรกิจ 2019-1 (น. 235-243). 8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบรุี. (0.40) 

SCI-2.3-14 ศศิธร ดวงจิตร, ศิริรตัน์ อ่ิมรักษา และ กาญจน์ คุม้ทรัพย์. (2562). ความหลากชนิดของแมลงปอ
ในสวนสาธารณะหนองนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสาร PSRU Journal of 
Science and Technology, 4(1), 61-72. (0.60) 

SCI-2.3-15 จิตรนันท์ ศรเีจรญิ, ดวงจันทร์ สีหาราช และอนุพงษ์ สุขประเสริฐ. (2562). แอปพลิเคชันส่งเสริม
การท่องเท่ียว 8 แหล่งท่องเท่ียวที่ต้องไปในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริง. Journal of Project in computer science and Information Technology, 5(1), 
84-94. (0.60) 

SCI-2.3-16 ฐิณาภณัฑ์ นิธิยุวิทย์ และยุภา คำตะพล. (2562). แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเท่ียว 6 ของท่ี
ระลึกต้องซ้ือในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง. วารสารการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, 6(1), 179-189. (0.60) 
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SCI-2.3-17 ศรัญญา ตรีทศ และทัสนันทน์ ตรนีันทรัตน์. (2562). แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเทีย่ว           

7 เมนูอาหารที่ต้องชิมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง. Journal of 
Information science and Technology, 9(1), 9-17. (0.60) 

SCI-2.3-18 สุรางรตัน์ พันแสง และพวงผกา แก้วกรม. (2562). ฟลาโวนอยด์และฟินอลิกในส่วนต่าง ๆ     
ของต้นกำลังช้างเผือกและผลต่อลิมโฟไซต์และโมโนไซต์ในหนู. วารสารนเรศวรพะเยา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 12(1), 10-12. (0.80) 

SCI-2.3-19 สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง และสุมาลี พมิพันธุ์. (2562). การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของข้าวโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล SSR. วารสารแก่นเกษตร, 47(ฉบับพิเศษ1), 603-610. 
(0.80) 

SCI-2.3-20 ตรีนุช เอลลิส, อาทิตย์ หูเ้ต็ม และอัคกะบัทคาน ปาทาน. (2562). แบบจำลองสำหรับคำนวณ  
ค่ารังสีรวมของดวงอาทิตย์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์. วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 11(2), 132-141. (0.80) 

SCI-2.3-21 Nuanpan Lawson and Chugiat Ponkaew. (2019). A new variance estimator for 
unequal probability sampling without replacement in the presence of 
non-response. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, 18(2), 1-10. (0.80) 

SCI-2.3-22 Chaiporn Kaew-on, Thawat Chittrakarn, Soraya Ruangdit, Chalad Yuenyao and 
Yutthana Tirawanichakul. (2019). Modification of Asymmetric Polysulfone 
Membrane Surfaces using Mixed Ar/O2 Plasma Technique. Walailak 
Journal of Science and Technology, 16(6), 423-431. (0.80) 

SCI-2.3-23 รุจิรา คุ้มทรัพย์ และนันทรักษ์ รอดเกตุ. (2562). การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณเมทธิล  
แอนทรานิเลตในพืชสมนุไพรด้วยวิธี UV-Spectrospopy และพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วย 
FTIR. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 13(3), 94-105. (0.80) 

SCI-2.3-24 Metaporn Apiratigosol, Katang Jeeradit, Pattadon Keawpeai, Supaporn Hutem, Artit 
Hutem, Sanit Suwanwong and Piyarut Moonsri. (2019). 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. Applied Mechanics 
and Materials, 886, 206-212. (1.00) 

SCI-2.3-25 Nichapat Thongsit, Yosita Sangnok, Wannee Wannapak, Kan Khoomsab, Surachest 
Iamsamang, Sirada Sangnok, Jetsadaporn Pakamwang,and Artit Hutem. 
(2019). Theory Mathematics and Physics Model Fitting of Kinematic 
Parameter for Usain Bolt 100 Metres Sprint at Beijing Olympic Games 
2008. Applied Mechanics and Materials, 886, 201-205. (1.00) 

SCI-2.3-26 Piyarat Moonsri, Artit Hutem. (2019). Evaluation of Specific Heat Capacity and 
Entropy of Particle Bound Harmonics Oscillator Cosine Asymmetric 
Potential by Partition Function. Applied Mechanics and Materials, 886, 
194-200. (1.00) 

SCI-2.3-27 Artit Hutem. (2019). Evaluation of theory mathematics and mechanics 
modeling of velocity function of time via the applied force time-
dependent cosine oscillation of Usain Bolt in 100 meter sprint. Journal 
of Physical Education and Sport, 19(2), 369-375. (1.00) 

SCI-2.3-28 Thanitporn Narkkun, Patharawadee Boonying, Chalad Yuenyao and Sitipong 
Amnuaypanich. (2019). Green synthesis of porous polyvinyl alcohol 
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membranes functionalized with L-arginine and their application in the 
removal of 4 nitrophenol from aqueous solution. Journal of Applied 
Polymer Science, 136(31), 47835. (Scopus Q2, SJR 0.54) (1.00) 

SCI-2.3-29 Kriengkri Timsorn and Chatchawal Wongchoosuk. (2019). Inkjet printing of room-
temperature gas sensors for identification of formalin contamination in 
squids. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.30, 
pp.4782-4791. (Scopus Q2, SJR 0.48) (1.00) 

SCI-2.3-30 Sompong Sansenya, Yanling Hua, Saowapa Chumanee  and Chanun Sricheewin. 
(2019). The Combination Effect of Gamma Irradiation and Salt 
Concentration on 2-acetyl-1-pyrroline Content, Proline  Content and 
Growth of Thai Fragrant Rice (KDML 105). Oriental Journal of Chemistry, 
35(3), 938-946. (1.00) 

SCI-2.3-31 Sumalee Phimphan, S. Aiumsumang. (2019). Chromosomal characteristics of 
Taolor’s stream frog (Limnonectes taylori) (Amphibia, Anura) from 
Thailand. The Nucleus. (1.00) 

SCI-2.3-32 Sumalee Phimphan, A. Tanomtong, N. Seangphan and W. Sangpakdee. (2019). 
Chromosome studies on freshwater prawn, Macrobrachium lanchesteri 
(Decapoda, Palaemonidae) from Thailand. The Nucleus, 77-82. (1.00) 

SCI-2.3-33 Weerayuth Supiwong, Krit Pinthong, Kriengkrai Seetapan, Pasakorn Saenjundaeng, 
Luiz A. C. Bertollo, Ezequiel A. de Oliveira, Cassia F. Yano, Thomas Liehr, 
Sumalee Phimphan, Alongklod Tanomtong and Marcelo B Cioffi. (2019). 
Karyotype diversity and evolutionary trends in the Asian swamp eel 
Monopterus albus (Synbranchiformes, Synbranchidae): a case of 
chromosomal speciation?. BMC Evolutionary Biology, 1-9. (1.00) 

SCI-2.3-34 Kan Khoomsab, Thanthiya Janseeda and Panthip Saicomton. (2019). Using Circular 
Open Field Thigmotaxis to Test Fermented Plant Extracts as Rat 
Repellents. Online Journal of Biological Science, 19(2), 98-103. (1.00) 

SCI-2.3-35 Wilaiporn Pongpian and Sasikarn Panpraneecharoen. (2019). Analysis of Chemical 
Properties and Gamma-Oryzanol Content in Luem Pua Rice Bran Oil 
(Oryza sativa L.). Science and Technology Asia, 24(2), 1-5. (1.00) 

SCI-2.3-36 Ruchira Khoomsab and Kan Khoomsab. (2019). Extraction and Determination of 
Anthraquinone from Herbal Plant as Bird Repellent. Science and 
Technology Asia, 24(1), 14-20. (1.00) 

SCI-2.3-37 Kan Khoomsab and Itsara Tangsuwan. (2019). Natural Repellent Anthraquinone 
Applied on Cereal Grain Seeds and Seedling Against Pigeons (Columba 
livia) in Captivity. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 
14. 110-114. (1.00) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
SCI-2.3-38 ไพฑูรย์ สอนทน และอัมพร สอนทน. (2562). ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการสัมผัสบุหร่ีมือสอง

ในบ้านระหว่างต้ังครรภ์ของหญิงต้ังครรภ์ จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิชาการ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 49(3), 350-362. (0.80) 

SCI-2.3-39 Narumon Janma, Manop Kanato and Poonrut Leyatikul. (2019). Drug use among 
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agriculture-related workers in Thailand [version 1; peer review: awaiting 
peer review]. F1000Research, 8:818, 1-10. (1.00) 

SCI-2.3-40 Parichart Boueroy, Kunyarat Duenngai, Chatanun Eamudomkarn, Panupan Sripan,  
Thidarut Boonmars, Benjamabhorn Pumhirunroj, Atchara Artchayasawat, 
Jiraporn Songsri, Kanpicha Chomphumee, Panaratana Rattanasuwan, Porntip 
Laummaunwai,  Sukhonthip Khueangchiangkhwang and Sirintip 
Boonjaraspinyo. (2019). Effect of Temperature on the Killing of  
Opisthorchis viverrini Eggs In Vitro. Korean J Parasitol, 57(1), 49-53. (1.00) 

SCI-2.3-41 Chanika Worasith, Chompunoot Wangboon, Kunyarat Duenngai, Nadda Kiatsopit, 
Kulthida Kopolrat, Anchalee Techasen, Jiraporn Sithithaworn, Narong 
Khuntikeo, Watcharin Loilome, Nisana Namwat, Puangrat Yongvanit, 
Elizabeth J. Carlton and Paiboon Sithithaworn. (2019). Comparing the 
performance of urine and copro-antigen detection in evaluating 
Opisthorchis viverrini infection in communities with different 
transmission levels in Northeast Thailand. PLOS Neglected Tropical 
Diseases, 13(2), 1-21. (1.00) 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

AGTE-2.3-01 ทิวา แก้วเสริม และพิณทิพย์ แก้วแกมทอง. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพัก
อาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใชจ้ากการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งท่ี 8 (น. 421-431). 24-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัพะเยา 
จังหวัดพะเยา. (0.20) 

AGTE-2.3-02 การันต์ ผึ่งบรรหาร, พัชรพล นาสิงห์คาน และวรรณา มั่นพุทธ์. (2562). การปลูกและการให้น้ำที่
ต่างกันต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว กข61 . ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 6 (น. 7-11). 
15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ. 
(0.20) 

AGTE-2.3-03 นฤมล วันน้อย. (2562). การศึกษาแนวทางการจัดการทรงพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟถนนเพ่ือ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 (น. 91-103). 10 พฤษภาคม 2562 
ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (0.20) 

AGTE-2.3-04 พลอยไพลิน ยงศิริ และธนวรรธน์ ท้าวนอก. (2562). การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เคร่ืองปั้นดินเผาร่วมสมัยเกาะเกร็ด . ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  48 ร่วมกับ โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ “ศิลปกรวิจัย” ครั้งท่ี 
11 เรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (น. 21-28). 13-14 มิถุนายน 
2562. (0.20) 

AGTE-2.3-05 ปิยพงศ์ บางใบ, สุภาพร บางใบ และธนภัทร วรปัสสุ. (2562). รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ . ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
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วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (น. 95-103). 6 กันยายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. (0.20) 

AGTE-2.3-06 วาสนา วงศ์ษา และศรัญญา ตรีทศ. (2562). ระบบเฝ้าระวังการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (น. 107-111). 11 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี. (0.20) 

AGTE-2.3-07 สุวิมล เทียกทุม หลักฐานการขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 1903000409 วันท่ีขอ 14 กุมภาพันธ์ 
2562 (0.20) 

AGTE-2.3-08 ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ และนชุรี สิงห์พันธ์. (2562). คุณสมบัติทางเคมีและกระบวนการหมัก   
เอทานอลจากมันพ้ืนเมืองสกุล Dioscorea sp.. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 14(1), 105-116. (0.80) 

AGTE-2.3-09 นุชจรี สิงห์พันธ์, การันต์ ผึ่งบรรหาร และลลิดา อุดธา. (2562). ผลของ BA และ NAA ต่อการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ และผลของวัสดุปลูกต่อการ
เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 34(2), 262-273. (0.80) 

AGTE-2.3-10 เอราวัณ ชาญพหล. (2562). การศึกษาโครงสร้างทางโลหะวิทยาของการเชื่อมพอกผิวแข็ง        
รางรถไฟขนาด 50 ปอนด์ โดยกระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์. วารสาร
วิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา), 19(3), 28-35. (0.80) 

AGTE-2.3-11 ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์. (2562). การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยห่อและมัดลูกประคบสมุนไพร . 
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 12(1), 64-76. 
(0.80) 

AGTE-2.3-12 เอราวัณ ชาญพหล และบุษบากร คงเรือง. (2562). การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของลวดเชื่อม       
H 350R และ E 8016 จากการเชื่อมพอกผิวแข็งรางรถไฟขนาด 100 ปอนด์/หลา       
โดยกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 12(2), 96-105. (0.80) 

AGTE-2.3-13 Sutera Benchanukrom, Chitsirin Lailak and Nirut Konkong. (2019). Investigation of 
Monotonic and Cyclic Behavior of Soft Clay Using Direct Simple Shear 
Apparatus. Engineering Transactions, 67(3), 369-386. (1.00) 

AGTE-2.3-14 Rattanasak Hongthong, Apai Benchaphong, Sutera Benchanukrom and Nirut Konkong. 
(2019). Experimental and theoretical study on screwed connections in 
cold-formed steel structure. Engineering Transactions, 67(4), 558-577. (1.00) 

AGTE-2.3-15 Chaisit Wannoi, Narumon Wannoi, Churirut Boonkhun, Chivalai Temiyasathit and Chai 
Chompoo-inwai. ( 2 0 1 9 ) .  A Novel Transmission Line's ATC Assessment 
Method by Considering the Generation Dispatch Limit (GDL) and 
Renewable Generation Capacity with Power Flow Sensitivity Analysis. 
International Journal of Intelligent Engineering and Systems,  12(5), 179-189. 
(1.00) 

AGTE-2.3-16 พิศุทธิ์ บัวเปรม. เคร่ืองจักรกลงานก่อสร้าง. หนังสือได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ตามคำสั่งที่ 2283/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการและให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 
2562. (1.00) 

AGTE-2.3-17 ขุนแผน ตุ้มทองคำ. การออกแบบบรรจุภัณฑ์. หนังสือได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ รองศาสตราจารย์. ตามคำสั่งที่ 1867/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
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ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2562. (1.00) 

AGTE-2.3-18 น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับที่พักอาศัย. หนังสือได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ตามคำสั่งที่ 2284/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562. (1.00) 

AGTE-2.3-19 ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ. ตำราได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ รองศาสตราจารย์. ตามคำสั่งที่ 2756/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562. (1.00) 

AGTE-2.3-20 ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. ความแข็งแรงของวัสดุ. สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคช่ัน, บมจ . หนังสือได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์. ตามคำสั่งที่ 2756/2562 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562. 
(1.00) 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
AGTE-2.3-21 ศานต์ พานิชสิติ, พิมพ์พรรณ ทิพยแสง และอภิชาติ สุวรรณช่ืน. 2562. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการ

จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สำหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21: เร่ืองภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ปอมท. พ.ศ. 2562 (น. 292-301). 24-25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะ ไทด์          
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี. (0.20) 

AGTE-2.3-22 ปัญญา เทียนนาวา. งานเชื่อมโลหะแผ่น. ตำราได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์. ตามคำสั่งที่ 942/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการและให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่  3 
พฤษภาคม 2562. (1.00) 

AGTE-2.3-23 อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. ตำราได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ตามคำสั่งที่ 1866/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลง
วันท่ี 27 สิงหาคม 2562. (1.00) 

 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ผลงานทางวิชาการ 

HUSO-2.3-01 ภควา มุสิกะวัน, ธิดารักษ์ ลือชา และจิดาภา คำตื้อ. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของ
ผู้นำชุมชนกับความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ .       
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี  
พ.ศ. 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม” (น. 360-369). 15 มีนาคม 2562   
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว). (0.20) 

HUSO-2.3-02 กนกวรรณ นวาวัตน์. (2562). การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาในเขตพ้ืนที่พุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์. ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงาน
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วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (น.1095-1103). 2 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
นครพนม. (0.20) 

HUSO-2.3-03 รัชนีวรรณ ประยงค์กุล และชุติมา อ่ำทอง. (2562). กลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่          
ฝ่ายต้อนรับของสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจ
ต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ .     
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 
“ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21”     
(น. 723-732). 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. (0.20) 

HUSO-2.3-04 ชุติมา อ่ำทอง และวันวิสาข์ หมื่นจง. (2562). การศกึษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการขาย
สินค้าของผู้ประกอบการโอทอป ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือรองรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก-ภาคตะวันตกของอาเซียน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2562 “ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิต
นักศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21” (น. 850-857). 1 กุมภาพันธ์ 2562           
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์. (0.20) 

HUSO-2.3-05 กาญจนา แก้วท้วม, ธัญญารัตน์ ธรรมกิจ, จิรพันธ์ ผึ่งผาย, ธีรภัทร กิจจารักษ์ และ จิรโรจน์ บุญราช. 
(2562). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะ
เดียง จังหวัดเพชรบูรณ์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 
(น. 2631-2639). 3-4 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม. (0.20) 

HUSO-2.3-06 พิชญ์พนา กงถัน, อรชา อั้งเจริญ, ศิริลักษณ์ ศรีบุรินทร์, ธีรภัทร กิจจารักษ์, จิรโรจน์ บุญราช และ   
ธนิดา กิจจารักษ์ . (2562). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ พักอาศัยในหอพักชาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ค รั้ ง ที่  1 6  (น .  2459-2465) .  3 -4  ธั น ว า ค ม  2 5 6 2                               
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. (0.20) 

HUSO-2.3-07 ธีรภัทร กิจจารักษ์ และกฤษฎากรณ์ ยูงทอง. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตำบลนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์. ใน รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 
16 (น. 2640-2647). 3-4 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. (0.20) 

HUSO-2.3-08 อมรรัตน์ ยนตะศาต, สุวรรณณิตา เสนานุช, กันยารัตน์ กันทอง, จิรโรจน์ บุญราช, สุภชัย ตรีทศ และ
ธีรภัทร กิจจารักษ์. (2562). ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของโรงอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ . ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ     
ครั้งที่ 16 (น. 2661-2668). 3-4 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. (0.20) 

HUSO-2.3-09 สิลิมัล ด้วงโป้, ศรีสุดา พรมรินทร์, ทวิชัย อินวาทย์, จิรโรจน์ บุญราช, ธีรภัทร กิจจารักษ์ และอรุณ 
สนใจ. (2562). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ค รั้ ง ที่  1 6  (น . 2 6 5 4 -2 6 6 0 ). 3 -4  ธั น ว า ค ม  2 5 6 2                                     
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ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. (0.20) 

HUSO-2.3-10 สิริมาส หมื่นสาย, ธีรภัทร กิจจารักษ์ , อมร หวังอัครางกูร และณัฐดนัย พยัฆพันธ์ . (2562).          
การประเมินกระบวนการนำนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ . ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 
“ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม” (น. 172-182). 15 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม
ศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว). (0.20) 

HUSO-2.3-11 อรุณ สนใจ, ธีรภัทร กิจจารักษ์ และ กฤษฎากรณ์ ยูงทอง. (2562). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (น. 1460-1469). 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (0.20) 

HUSO-2.3-12 ธีรภัทร กิจจารักษ์, ธนสุนทร สว่างสาลี, สมพิศ สายบุญช่ืน และกมลวิช ลอยมา. (2562). บทบาท
ทางการเมืองของภาคพลเมืองในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลปากพนัง .          
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”   
ครั้งที่  3 ประจำปี 2562 (น. 1470-1480). 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (0.20) 

HUSO-2.3-13 โดมธราดล อนันตสาน, อภิไท สอนทอง, สุกาญดา ทองคำ และธีรภัทร กิจจารักษ์. (2562). วิถีไทย
และวัฒนธรรมประชาธิปไตย : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562      
(น. 1362-1370). 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
(0.20) 

HUSO-2.3-14 จิรโรจน์ บุญราช, โดมธราดล อนันตสาน, สุภชัย ตรีทศ และธีรภัทร กิจจารักษ์. (2562). ศักยภาพ
การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์. ใน รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 
(น. 1352-1361). 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
(0.20) 

HUSO-2.3-15 ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์, กนกวรรณ นวาวัตน์ และนิคม โยกัญญา. (2562). การศึกษาผลการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อในองค์กรของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐบน
พ้ืนฐานของความต้องการจำเป็น กรณีศึกษาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ .   
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 
“ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21”     
(น. 137-148). 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. (0.20) 

HUSO-2.3-16 จินตรัตน์  แส งศิ ริ . (2019). The Development of International Trade Handbook of 
Privatization Tamarind Entrepreneurs. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  SIBR Conference on Interdisciplinary Business & Economics 
Research. 4-5 July 2019 at Osaka. (0.40) 
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HUSO-2.3-17 Jeerapan Phomprasert and Ma’ayan Grace. (2019). The Effects of Accent on English 

Listening Comprehension in Freshman Students Studying Business English 
at Phetchabun Rajabhat University. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  2019 5th International Conference on Education and Training 
Technologies (ICETT 2019). 27-29 May 2019 at Seoul, South Korea. (0.40) 

HUSO-2.3-18 Wanwisa Meunchong and Kanokwan Navawat. (2019). The Development of English 
for Selling Product Pocket Book for OTOP Entrepreneurs in Phetchabun 
Province. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 3rd National and International 
Research Conference 2019 (NIRC III 2019) (pp.238-246). 1  February 2019 at 
Buriram Rajabhat University. (0.40) 

HUSO-2.3-19 ธีรภัทร กิจจารักษ์, จิรโรจน์ บุญราช, โดมธราดล อนันตสาน, สุภชัย ตรีทศ และสมพิศ สายบุญช่ืน. 
(2562). รูปแบบชุมชนพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. ใน วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 14(3), 20-30. (0.60) 

HUSO-2.3-20 ธานี สุขเกษม. (2562). รูปแบบและพฤติกรรมของการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองสมัยอยุธยา  
พ.ศ.1893-2310. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา, 11(1), 7-24. (0.60) 

HUSO-2.3-21 ธานี สุขเกษม. (2562). อำนาจและทรัพยากรทางการเมือง : แรงจูงใจในการต่อสู้เพ่ือแย่งชิง
อำนาจทางการเมืองสมัยอยุธยา พ.ศ.1893-2310. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา, 11(2), 
51-66. (0.60) 

HUSO-2.3-22 ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์. (2562). การออกแบบลวดลายผ้าเพ่ือต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้อมูล
ท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ . วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนสุนันทา, 11(1), 32-38. (0.80) 

HUSO-2.3-23 กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ และพรรณราย เทียมทัน. (2562). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกด
คำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 9(1), 33-44. (0.80) 

HUSO-2.3-24 พัชยา เลือดชัยพฤกษ์. การเมืองและการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . ตำราได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ . ตามคำสั่ งที่  
1867/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 27 
สิงหาคม 2562 (1.00) 

HUSO-2.3-25 เครือวัลย์ อินทรสุข. กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ เพชรบูรณ์. ตำราได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ตามคำสั่งที่ 1601/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
(1.00) 

HUSO-2.3-26 อัญนลินต์ กมลนันธกิจ. กฎหมายอาญา ภาคความคิด เพชรบูรณ์ . ตำราได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ตามคำสั่งที่ 1601/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
(1.00) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
HUSO-2.3-27 กมลวิช ลอยมา. กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน โรงพิมพ์เคพีซี. ตำรา

ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ตามคำสั่งที่ 
1601/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 (1.00) 

ผลงานสร้างสรรค์ 
HUSO-2.3-28 ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน 

จิตรกรรม ชื่อผลงาน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยจากรูปลักษณ์จิตรกรรมฝา
ผนัง วัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามคำ
ขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 379378 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 (0.60) 

HUSO-2.3-29 ขวัญจิรา เจียนสกุล หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน 
จิตรกรรม ชื่อผลงาน การสร้างสรรค์จิตรกรรมสื่อผสม แรงบันดาลใจจากคำขวัญประจำ
จังหวัดเพชรบูรณ์  ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิ ขสิทธิ์ เลขที่  
379379 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 (0.60) 

HUSO-2.3-30 อลิสณา อนันตะอาด หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน 
จิตรกรรม ชื่อผลงาน การสร้างสรรค์ลวดลายแนวคิดจากผ้าปักม้งบัวสวรรค์หมายเลขหนึ่ง 
ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 379430 เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2562 (0.60) 

HUSO-2.3-31 ทรงเกียรติ บัวลอย หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน 
จิตรกรรม ชื่อผลงาน การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยการวาดภาพบันทึกช่วงเวลาและ
ความงามของทิวทัศน์ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไวก้รมทรัพย์สินทางปัญญา ตามคำขอแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 379377 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 (0.60) 

HUSO-2.3-32 กมล บุญเขต หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ดนตรีกรรม ลักษณะงาน คำร้องที่
แต่งเพื่อประกอบทำนอง ชื่อผลงาน เพลง รำโทนเพชรบูรณ์ ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 379748 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 (0.60) 

HUSO-2.3-33 กมล บุญเขต หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ดนตรีกรรม ลักษณะงาน คำร้องที่
แต่งเพื่อประกอบทำนอง ชื่อผลงาน เพลง ไก่วิเชียรบุรี ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา      
ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 379749 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 (0.60) 

HUSO-2.3-34 กมล บุญเขต หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ดนตรีกรรม ลักษณะงาน คำร้องที่
แต่งเพื่อประกอบทำนอง ชื่อผลงาน เพลง รำวงเขาค้อ ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา            
ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 379750 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 (0.60) 

HUSO-2.3-35 กมล บุญเขต หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ดนตรีกรรม ลักษณะงาน คำร้องที่
แต่งเพื่อประกอบทำนอง ชื่อผลงาน เพลง อำเภอหล่มเก่า ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 379751 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 (0.60) 

HUSO-2.3-36 กมล บุญเขต หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ดนตรีกรรม ลักษณะงาน คำร้องที่
แต่งเพื่อประกอบทำนอง ชื่อผลงาน เพลง อำเภอน้ำหนาว ไว้กรมทรัพย์สินทางปัญญา             
ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 379752 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 (0.60) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
HUSO-2.3-37 กมล บุญเขต หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ดนตรีกรรม ลักษณะงาน คำร้องที่

แต่งเพื่อประกอบทำนอง ชื่อผลงาน เพลง อำเภอหล่มสัก ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 379753 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 (0.60) 

HUSO-2.3-38 กมล บุญเขต หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ดนตรีกรรม ลักษณะงาน คำร้องที่
แต่งเพื่อประกอบทำนอง ชื่อผลงาน เพลง อำเภอชนแดน ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 379754 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 (0.60) 

HUSO-2.3-39 กมล บุญเขต หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ดนตรีกรรม ลักษณะงาน คำร้องที่
แต่งเพื่อประกอบทำนอง ชื่อผลงาน เพลง อำเภอบึงสามพัน ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 379755 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 (0.60) 

HUSO-2.3-40 กมล บุญเขต หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ดนตรีกรรม ลักษณะงาน คำร้องที่
แต่งเพื่อประกอบทำนอง ชื่อผลงาน เพลง อำเภอวังโป่ง ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา   
ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 379756 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 (0.60) 

HUSO-2.3-41 กมล บุญเขต หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ดนตรีกรรม ลักษณะงาน คำร้องที่
แต่งเพื่อประกอบทำนอง ชื่อผลงาน เพลง อำเภอหนองไผ่ ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 379757 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 (0.60) 

HUSO-2.3-42 กมล บุญเขต หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ดนตรีกรรม ลักษณะงาน คำร้องที่
แต่งเพื่อประกอบทำนอง ชื่อผลงาน เพลง อำเภอศรีเทพ ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 379758 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 (0.60) 

HUSO-2.3-43 ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์. (2562). ผลงานสร้างสรรค์ บันทึกบูรณะแห่งกาลเวลา. นิทรรศการจิตรกรรม
บัวหลวง ครั้งที่ 41, 30 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2562, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, น. 60. (งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ) (0.60) 

HUSO-2.3-44 ฤทัยทพิย์ รัตนพันธ.์ (2562). ผลงานสร้างสรรค์ Oxygen (02). นิทรรศการ : อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย 
ครั้งท่ี 5, 21-31 พฤษภาคม 2562, ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) 
จังหวัดกระบี่, น. 31. (งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ) (0.60) 

HUSO-2.3-45 ขวัญจิรา เจียนสกุล. (2562). ผลงานสร้างสรรค์ Blue Sea. นิทรรศการ : อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย 
ครั้งท่ี 5, 21-31 พฤษภาคม 2562, ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) 
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หมู่บ้านเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพในการประกอบอาชีพใน
พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและ
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ในการจัดการผลิตภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการของผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมส่วนอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิชาการ
เครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ, 9(2), 121-136. (0.80) 

MS-2.3-26 Kristiya Moonsri and Piyarut Moonsri. (2019). The Elements of Causal Factor 
Affecting Customer’s Satisfaction at Hotels and Resorts. PSAKU 
International Journal of Interdisciplinary Research, 8(1), 131-138. (1.00) 

 
คณะครุศาสตร ์
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

EDU-2.3-01 พลิกา ต่ายเพ็ง,วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ และภูมินทร์ เหลาอำนาจ. (2562). การพัฒนาการเรียนรู้ 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ใน
บริบท สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา. ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 25-37). 21-22 มีนาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 
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EDU-2.3-02 โสภิรญาลักษณ์ จำปานิล และศิวภรณ์ ใสโต. (2562). การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ 

การเล่าเร่ือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี.  ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมการวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 68-80). 21-22 
มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-03 สิวาลัย พลขอนแก่น และอโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง. (2562). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation-based learning) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมการวิชาการ
ระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 38-48). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-04 แพรวพรรณ จันทร์บาง และอโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง. (2562) การพัฒนาการอ่านออกเสียง 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดงขุยเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์. ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชมุการวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 2 (น. 57-67). 21-22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-05 เกสรา แซ่เฮ้อ และศิวภรณ์ ใสโต. (2562). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
การวิชาการระดับชาติ  ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่  2 (น. 49 -56). 21-22 มีนาคม 2562             
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-06 สุภาพร แสงโสดา, ชโลธร กีรติศักดิ์กุล และนันทวัน พัวพัน. (2562). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานต่อการพัฒนาความคงทนในการ เรียนรู้เร่ือง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมการ
วิชาการระดับชาติ  ครุศาสตร์ศึกษา ครั้ งที่  2 (น . 188 -201). 21-22 มีนาคม 2562              
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-07 นิตยา บุดดา, สันติสุข คอยซิและกติญา บุญสวน. (2562). การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการสร้าง
แบบจำลอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมการ
วิชาการระดับชาติ  ครุศาสตร์ศึกษา ครั้ งที่  2 (น . 202 -217). 21-22 มีนาคม 2562              
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-08 รัฐพล ทองลอง, ปานทิพย์ ศรีสังข์ และสุปราณี พิสมัย. (2562). การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิดที่มีผลต่อแนวคิดวิทยาศาสตร์
หน่วยไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 178-187). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-09 ฉัตรมงคล สิมลี, ทวีทรัพย์ โพธิสมภาร และอาทิตยา ขาวพราย . (2562). การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา(STEM Education) ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ ของ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมการวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา 
ครั้งท่ี 2 (น. 135-148). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

 

EDU-2.3-10 ธีรวุฒิ อ่อนศรี, พรพนา แก้วกาหลง และอาทิตยา ขาวพราย. (2562). การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
เรียนเชิงรุก (Active Learning) ที่มีต่อแนวคิดวิทยาศาสตร์ เร่ืองปฏิสัมพันธ์ในระบบ
สุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมการวิชาการ
ระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 149-163). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 
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EDU-2.3-11 บุณยนัดดา ถาวรกูล, พิชัย นิลนวล และสุปาณี พิสมัย . (2562). การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักร      
การเรียน รู้ 7 ขั้น (7E) เร่ือง พลังงานไฟฟ้าที่มี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 164-177). 21-22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-12 เบญญาภา พิมพ์เสนา, วิเชียร กีรติศักดิ์กุล และสมฤทัย เย็นใจ. (2562). การพัฒนากิจกรรม        
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส      
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ    
ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 221-233). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-13 ชลลดา จันทะอักษร , ธาตรี จันทร์ เรือง และสมฤทัย  เย็นใจ . (2562). การพัฒนากิจกรรม            
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาและเน้นการสอนแบบเกม เร่ือง 
อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 234-242). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-14 มาริษา แพทย์ชัยโย และสมฤทัย เย็นใจ . (2562). ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกม
ประกอบการจัดการเรียนรู้ (Game-Based Learning) รายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ใน รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 261-274). 21-22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-15 ขันทอง วันคง, วิไลวรรณ บุญเรือง และกุณฑลีรัฐ พิมพิลา. (2562). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ืองลำดับและอนุกรมสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ          
ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 243-260). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-16 ดวงดาว สร้อยอินทร์, เบญจมาศ ชมภู และพรพิมล อ่อนศรี. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ          
ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 209-220). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-17 ชนิตา ขวัญมาก และสรวงพร กุศลส่ง. (2562). การจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิก (Executive 
Function)เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย. ในรายงาน
สืบเนื่ องจากการประชุม วิชาการระดับชาติ  ครุศาสตร์ศึกษา ครั้ งที่  2 (น . 28 -37).              
21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-18 รุ้งนภา บานเย็น  และสรวงพร กุศลส่ง . (2562). การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive 
Function (EF) โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็ก
ปฐมวัย. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2     
(น. 51-64). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-19 เวนุกา ชากองมา และสรวงพร กุศลส่ง . (2562). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ           
เพ่ือส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดสำหรับเด็กปฐมวัย. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  ครุศาสตร์ศึ กษา ครั้ งที่  2 (น . 93 -103). 21-22 มี นาคม 2562               
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ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-20 ศิรินภา บุญเคี่ยม และสรวงพร กุศลส่ง . (2562). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain Based 
Lerning โดยใช้หนังสือผ้าเพ่ือส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
ปฐมวัย . ในรายงานสืบ เนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครุศาสตร์ศึกษา               
ครั้งท่ี 2 (น. 78-91). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-21 กรุณาพร บุตรพรม และวิชญาพร อ่อนปุย. (2562). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” เพ่ือส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
สำหรับเด็กปฐมวัย. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา 
ครั้งท่ี 2 (น. 9-19). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-22 กุลสตรี สกุลหอม และวิชญาพร อ่อนปุย. (2562). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเเนวคิด stem   
โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิตเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับ เด็กปฐมวัย.     
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 20-27). 
21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-23 นฤมล ทวีสุข และวิชญาพร อ่อนปุย . (2562). การจัดกิจกรรม "การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  
EDUCATION" ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุกเพ่ือส่งเสริมความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย . ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ      
ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 38-50). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-24 ศรุตา เหลาแพง และวิชญาพร อ่อนปุย. (2562). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบstem ประกอบ
กิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมการวิชาการระดับชาติ ครุ
ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่  2 (น. 65-77). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-25 มนตรี บุ้งศรีษะเกตุ และวิธวรรธน์ สี ช่ืน . (2562). ผลของโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขาที่มีต่อความแม่นยำในการส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ร ะ ดั บ ช า ติ  ค รุ ศ า ส ต ร์ ศึ ก ษ า  ค รั้ ง ที่  2 (น .  6 3 -6 9 ) .  21-22 มี น า ค ม  2562                           
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-26 สมฤทัย เย็นใจ และวิภาดา นาเลา. (2562). การศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ 
ครั้งที่ 5 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่ างยั่งยืน” (น. 1480-1485). 22 
มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. (0.20) 

EDU-2.3-27 สันติ คำอ่อน, อาชัญ สุพรรณกลาง และพรพิมล อ่อนศรี. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา  
ครั้งท่ี 2 (น. 926-940). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-28 พรทิพา แก้วเถาว์, ศุภฤกษ์ บัวเสนาะ และณัฐกานต์ พึ่งกุศล. (2562). การศึกษาความสามารถ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง ความน่าจะเป็น 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 916-925). 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. (0.20) 
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EDU-2.3-29 อรอุมา ชินมาลา, ชมภูนุช นานาพร และณัฐกานต์ พึ่งกุศล. (2562). การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์. ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่  2 (น. 904-915).          
21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-30 วรัญชัย ชมช่ืน, สนธยา เทียนธูป และวิภาดา นาเลา. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน เร่ือง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  ครุศาสตร์ศึ กษา ครั้ งที่  2 (น . 889-903). 21-22 มีนาคม 2562             
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-31 ดลฤทัย โพธิ์ทัย, หนึ่งฤทัย โภชนะสมบัติ และวิภาดา นาเลา. (2562). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เร่ือง หลักการนับเบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครุศาสตร์ศึกษา ครั้ งที่  2 (น. 863-876).         
21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (0.20) 

EDU-2.3-32 น้ำฝน เบ้าทองคำ และกฤษณา ปิ่นป้อง. (2562). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
สารละลายกรดและเบส โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,     
6(2), 219-230. (0.60) 

EDU-2.3-33 วิชญาพร อ่อนปุย. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษา
ปฐมวัยท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM). วารสารราชภฏั
เพชรบูรณ์สาร, 21(2). (0.60) 

EDU-2.3-34 สรวงพร กุศลส่ง. (2562). การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการแนวคิด  
จิตตปัญญา ศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบพ่ีเลี้ยงสำหรับนักศึกษาครู
สาขาการศึกษาปฐมวัย. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, 21(1). (0.60) 

EDU-2.3-35 อาทิตยา ขาวพราย. (2562). การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, 21(1). (0.60) 

EDU-2.3-36 วิธวรรธน์ สีช่ืน. (2562). การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการ
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบพ่ี เลี้ยง. วารสาร    
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, 21(1). (0.60) 

EDU-2.3-37 กานต์ อัมพานนท์. (2562). รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผัง
ความคิด สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ . วารสาร
เทคโนโลยีภาคใต้, 13(1), 247-256. (0.80) 

EDU-2.3-38 ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์. (2562) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning 
รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา . วารสาร Veridian E-Journal 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12(5), 1342-1368. (0.80) 

EDU-2.3-39 ปรมะ แก้วพวง. (2562). ผลการใช้หนังสือภาพ ชุดมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1. 
วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12(6), 2020-2031. 
(0.80) 

EDU-2.3-40 วิชญาพร อ่อนปุย . (2562). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM 
Education เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. 
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วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 7(3), 183-193. 
(0.80) 

EDU-2.3-41 กมลฉัตร กล่อมอิ่ม. (2562). การจัดการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขา
คณิตศาสตร์. วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 12(1), 
1242-1259. (0.80) 

EDU-2.3-42 กมลฉัตร กล่อมอิ่ม. (2562). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาบูรณาการศาสตร์พระราชา
สำหรับค รูระดับชั้ นประถมศึ กษา . วารสาร Veridian E-Journal บัณ ฑิ ตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12(1), 1383-1405. (0.80) 

EDU-2.3-43 กมลฉัตร กล่อมอิ่ม. (2562). การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านการ
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6. 
วารสารบรรณศาสตร์ มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 12(2), 61-70. (0.80) 

EDU-2.3-44 ลลิตา จำนงสุข, น้ำฝน เบ้าทองคำ และอรวรีย์ พันธุ์ประยูร. (2562). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ที่มีผลต่อแนวคิดวิทยาศาสตร์ เร่ืองปฏิสัมพันธ์ใน
ระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, 24(3), 102-113. (0.80) 

EDU-2.3-45 น้ำฝน เบ้าทองคำ และดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ. (2562). การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำประปาในชุมชนสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. วารสาร
วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 
11(3), 234-249. (0.80) 

EDU-2.3-46 นันทวัน พัวพัน. (2562). ผลของการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์, 7(1), 102-111. (0.80) 

EDU-2.3-47 แขก บุญมาทัน. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้: วิธีคิด องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติ. ตำราได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ตามคำสั่งที่ 1866/2562 
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรา 
5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถานอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2562. (1.00) 

EDU-2.3-48 อิศราพร ชัยงาม. สื่อประสมเพ่ือการเรียนรู้. ตำราได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ตามคำสั่งที่ 384/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการและให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถานอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563. 
(1.00) 

EDU-2.3-49 อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง. การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ . ตำรา
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ตามคำสั่งที่ 
913/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2563. (1.00) 

EDU-2.3-50 ประสิทธิ์ ไชยศรี. การบริหารจัดการชั้นเรียน. ตำราได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ตามคำสั่งที่ 912/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการและให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถานอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563. 
(1.00) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
EDU-2.3-51 กมลฉัตร กล่อมอิ่ม. การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา. หนังสือมีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (1.00) 
EDU-2.3-52 กมลฉัตร กล่อมอิ่ม. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ. หนังสือมีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือ

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. (1.00) 
EDU-2.3-53 Arthitaya Khaopraay.  ( 2 0 1 9 ) .  Development of the instructional activities for 

enhancing student teacher’ ability in developing instructional innovation 
focusing on local-related content by using lesson study approach. Turkish 
Online Journal of Educational Technology, Special Issue for IETC, ITEC & INTE 
2019, 2, 108-113. (1.00) 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
2.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
2.50 

คะแนน 
4.44 

คะแนน 
4.44 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชีท้ี่
2.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
2.50 

คะแนน 
5 

คะแนน 
5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4   งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน  
ชนิดชองตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 
 การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจำนวนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
สูตรการคํานวณ 
1. คำนวนค่าร้อยละของจำนวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

 
116 

X 100 
116 

  
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได้  =   
 

ผลการดำเนินงานได้ 16.67 คะแนน  

 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนจำนวน 116 ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 

X  5 30 
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ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
งานวิจัยท้ังหมด 100 เรื่อง  

 

ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที ่

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

1 การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์บำรุงผิวจากฐาน
ภูมิปัญญาสมุนไพรชาวม้ง 
ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่
นวัตกรรมเสริมความงาม 
ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  
- เผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ใช้ใน
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้กับ
ชุมชน 

วจ.003 
วันท่ี 14
สิงหาคม 
2562 

2 การพัฒนาขีด
ความสามารถดา้น
นวัตกรรมการตลาดของ
ผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ส่งผล
ต่อการดำเนินงาน   

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  
- ผลงานวิจัยสามารถนำไปกำหนด
น โย บ าย แ ล ะ ทิ ศ ท างก ารพั ฒ น า
ศักยภาพผู้นำชุมชนแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่ งจะส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจชุมชน สร้างความอยู่ดีมีสุข
ของคนในชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำดา้น
รายได้ มันเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

วจ.003 
วันท่ี 15 
สิงหาคม 
2562 

3 การพัฒนาตัวแบบ
การตลาดกรีนมุ่งเน้น
ผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกลุ่ม
ผู้ประกอบการ : หลักฐาน
เชิงประจักษ์จากความ
ต้องการของผู้บริโภคกรีน
ในจังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

บุคคลทั่วไปท่ีใช้สื่อ
ออนไลน์ และ 
อินเตอร์เนต็ 

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
- ผู้วิจัยนำผลวิจัยและความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยทำเว็บ 
Blog ขึ้นมานำเสนอในรูปแบบบทความ
วิชาการและบทความสรุปผลวิจัย เพื่อ
น ำ เสน อต่ อส าธารณ ชน ผ่ าน ท าง
อินเทอร์เน็ต รวมถึงการเช่ือมลิงค์จาก 
Blog ไปสู่ Facebook ของผู้วิจัย และ
สามารถเข้าถึงได้ทางมือถือของผู้ ใช้
ทั่วไป เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้สู่
สาธารณะ ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในส่วนของผู้บริโภคมากขึ้นและ
กว้างขวางมากขึ้น  นอกเหนื อจาก
ความรู้ความเข้าใจเพียงในเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ความรู้ความเข้าใจจะ
กระจายออกไปท่ัวประเทศ และยังสร้าง
โอกาสทางด้านการศึกษา หากผู้อ่าน
เป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่
จำเป็นต้องทำรายงานหรือวิทยานิพนธ์
ทางด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ กรีน  
  

วจ.003 
วันท่ี 6 

สิงหาคม 
2562 
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ลำดับ งานวจิัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    

ข้อมู ลและองค์ความรู้ ใน เว็บ  Blog 
สามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
หรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเหล่านั้น
ได้ดี 

 

4 ตัวแบบการลดความ
สญูเสยีจากประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร ท่ีส่งผล
ต่อต้นทุนการฟื้นฟูกิจการ
ของผู้ประกอบการ SMEs 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

บริษัท เอ็มเค
การเกษตรจำกัด 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  
- จากผลการวิจัยดังกล่าวทางหน่วยงาน
ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนว
ทางการพั ฒ น าห น่ วย งาน โด ย ใช้
ความสำคัญและมุ่งใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพสู งสุด  และลดความ
สูญ เสียในการผลิตที่ เกิดขึ้นซึ่ งเป็น
อิทธิพลสำคัญต่อต้นทุนการดำเนินการ 
ด้วยการจัดวางผังสายการผลิตและ
สถานีงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัด
สมดุลและลำดับของกระบวนการให้มี
ความเหมาะสม สามารถใช้พื้นที่ ได้
เต็มที ่ประยุกต์ใช้การผลิตแบบดึงความ
ต้องการของลูกค้าหรือกระบวนการ
ผลิตถัดไป ตามคำสั่งซื้อ ใช้การวาง
แผนการผลิตการจัดตารางการผลิตและ
การพยากรณ์ความต้องการที่แม่นยำ 
รวมไปถึงเน้นกลยุทธ์ลดความสูญเสียใน
การผลิตที่มากเกินจำเป็นที่ เกิดขึ้น    
จะทำมีคู่มื อการปฏิบัติ งานที่ทำให้
ป ฏิ บั ติ ง าน ง่ า ย ขึ้ น  ร วด เร็ ว ดี ขึ้ น           
มีคุณภาพขึ้น สามารถใช้วัตถุดิบให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดผลิตงานจากวัตถุดิบได้
มากกว่าที่วางแผนไว้ อบรมพนักงานให้
มีทักษะความชำนาญที่หลากหลาย 
สามารถทำงานทดแทนกันได้สามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการทำงาน 

วจ.003 
วันท่ี 30 
มิถุนายน 

2562 

5 ตวัแบบการลดความ
สูญเสียจากประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร ท่ีส่งผล
ต่อต้นทุนการฟื้นฟูกิจการ
ของผู้ประกอบการ SMEs 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

พัชรพล ฟาร์ม การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  
- จากผลการวิจัยดังกล่าวทางหน่วยงาน
ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนว
ทางการพั ฒ น าห น่ วย งาน โด ย ใช้
ความสำคัญและมุ่งใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพสู งสุด  และลดความ
สูญ เสียในการผลิตที่ เกิ ดขึ้นซึ่ งเป็น
อิทธิพลสำคัญต่อต้นทุนการดำเนินการ 
ด้วยการจัดวางผังสายการผลิตและ
สถานีงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

วจ.003 
วันท่ี 30 
มิถุนายน 

2562 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

152 

ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที ่

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    จัดสมดุลและลำดับของกระบวนการให้
มีความเหมาะสม สามารถใช้พื้นที่ได้
เต็มที่ ประยุกต์ใช้การผลิตแบบดึงความ
ต้องการของลูกค้าหรือกระบวนการ
ผลิตถัดไป ตามคำสั่งซื้อ ใช้การวาง
แผนการผลิตการจัดตารางการผลิตและ
การพยากรณ์ความต้องการที่แม่นยำ 
รวมไปถึงเน้นกลยุทธ์ลดความสูญเสียใน
การผลิตที่มากเกินจำเป็นที่ เกิดขึ้น     
จะทำมีคู่มื อการปฏิบัติ งานที่ทำให้
ปฏิบั ติ งาน ง่ายขึ้น  รวด เร็วดี ขึ้ น  มี
คุณภาพขึ้น สามารถใช้วัตถุดิบให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดผลิตงานจากวัตถุดิบได้
มากกว่าที่วางแผนไว้ อบรมพนักงานให้
มีทักษะความชำนาญที่หลากหลาย 
สามารถทำงานทดแทนกันได้สามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการทำงาน 

 

6 สำรวจความต้องการใช้
งานแอปพลิเคชันระบบให้
คำปรึกษาด้านโภชนาการ
สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ 
กรณีศึกษา อำเภอหลม่
เก่า จังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

อาสาสมัคร
สาธารณสขุประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ   
- ใช้สำหรับการถ่ายทอดความรู้ผ่านทาง
อิ น โ ฟ ก ร า ฟ ฟิ ก  (Infographics) 
คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสำหรับ
ผู้สูงอายุ  และวิธีการออกกำลังกาย
สำหรับผู้สูงอายุ 

วจ.003 
วันท่ี 8 

สิงหาคม 
2562 

7 แนวทางการเพิ่มศักยภาพ
การจดัการธุรกิจเพื่อ
รองรับการค้าและการ
ท่องเที่ยว เส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจหลวงพระบาง-
อินโดจีน-เมาะลำไย 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

ภูตระการรีสอร์ท การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
- นำไปใช้ในการกำหนดแนวคิด การ
ดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการค้าและการ
ท่องเที่ยวตามแนวคิดของแมคคินซีย์ 
และการจัดการคุณภาพโดยรวม โดย
มุ่งเน้นลูกค้า ปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และการรับฟังความคิดเห็น
ของลูกค้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการ  
รั บ ฟั ง ข้ อ เ ส น อ แ น ะ พ นั ก ง า น            
เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ก า ร ท ำ ง า น ให้ มี
ประสิทธิภาพ  

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 

8 การพฒันารูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก เพื่อ
เพิม่ขีดความสามารถการ
ท่องเที่ยว จังหวัด
เพชรบูรณ์ ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 
  

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

สำนักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ   
- เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
ของสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการทอ่งเที่ยว
ในปีต่อ  ๆไป เพื่ อ ใช้ในการวางแผน
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

9 ภูมิปัญญาผา้เขียนเทียน
ชาวไทยภูเขาของกลุ่ม
อาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง 
อำเภอเขาคอ้ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ผศ.นภาลัย 
บุญทิม [คณะวิทยาการ
จัดการ] 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

กลุ่มอาชีพสตรีบ้าน
เล่าเน้ง 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
- นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
สินค้าจากผ้าเขียนเทียนและเผยแพร่ผ้า
เขียนเทียนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 

10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันในองค์กรของ
บุคลากร มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพชรบรูณ ์
นางพรรณทิพย์  
รุ่งเรืองศร ี
[คณะวิทยาการจัดการ] 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
1.สามารถนำผลการวิจัยมาเป็นแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในคณะ
ได้  
2.สามารถนำไปวางแผนพัฒนาบุคคลให้
มีความผูกพันต่อคณะ  
3.นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานและการพัฒนาองค์กรของคณะ
ได้ 

วจ.003 
วันท่ี 15 

กรกฎาคม 
2562 

11 การพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่นของโรงเรียน
ผู้สูงอายใุนเขตจังหวัด
เพชรบูรณ ์
อาจารย์ ดร. ณฏัฐวัฒน์  
แซงภูเขียว 
 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

โรงเรียนผูสู้งอายุ
จังหวัดเพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประประโยชน์เชิง
สาธารณะ 
1. ผู้สูงอายุ และครอบครัวได้รู้จักภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นและสามารถอนุรักษ์
ให้คงอยู ่
2. ผู้สูงอายุ และครอบครัว ได้มีส่วน
ร่วมและกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและ
พัฒนาให้ ผู้ อื่ นนำมาปรับ ใช้ ในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน ใน เขตจั งหวัด
เพชรบูรณ์  

วจ.003 
วันท่ี 13 
สิงหาคม 
2562 

12 การพัฒนาตัวแบบ
การตลาดกรีนมุ่งเน้น
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ กลุ่ม
ผู้ประกอบการ : หลักฐาน
เชิงประจักษ์จากความ
ต้องการของผู้บริโภคกรีน
ในจังหวัดเพชรบูรณ ์
อาจารย์ อำพล ชะโยมชัย  
 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  
- สามารถนำผลวิจัยที่ได้ไปปรับใช้ใน
การวางแผนและบริหารจัดการองค์การ
แ ล ะ ก ระ บ วน ก า รท ำ งาน ให้ เกิ ด
ป ระสิ ท ธิภ าพ เกิ ด ผลลัพ ธ์ที่ ดี  ผ ล
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย 
เพื่ อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภคได้  ซึ่ งผลวิจัยระบุ ว่าส่ วน
ประสมทางการตลาดมีความสำคัญใน
การวางแผนและการดำเนินงาน และ
เรื่องหนึ่งที่สำคัญ คือ การให้ความใส่ใจ
ในความรู้สึ กความคิดของผู้ บริโภค 
ผู้ผลิตต้องตอบสนองผู้บริโภคให้ตรงจุด 

วจ.003 
วันท่ี 1 

สิงหาคม 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    ถึงจะเกิดความสำเร็จได ้  
13 โครงการการวิเคราะห์

ตน้ทุนการปลูกชาโยเต้
ของเกษตรกรในอำเภอ 
เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

เกษตรกรปลูก 
ชาโยเต ้

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
- ทราบถึงต้นทุนการผลติที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ  

วจ.003 
วันท่ี 11 
สิงหาคม 
2562 

14 แนวทางการพฒันากลยุทธ์
ทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์จากถั่วดาวอิน
คาในจังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
จังหวัดเพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  
- จากผลงานวิจัยดังกล่าว ทำให้ทราบ
และเข้าใจถึงลัดกษณะข้อมูลทั่วไปของ
ผู้เพาะปลูกและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จาก
ถั่วดาวอินคาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น 
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ข้อมูลด้านพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากถั่วอินคา ข้อมูลด้านการ
วิจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
จากถั่วดาวอินคาและได้ทราบถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในด้านของ
การเพาะปลูกและแปรรปูผลติภณัฑ์จาก
ถั่วดาวอินคา โดยได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ผู้ เพ าะปลูกหรือแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาในจังหวัด
เพชรบูรณ์รวมถึงได้ทราบถึงปัจจัยที่มี
ผ ล ต่ อก ารตั ด สิ น ใจ ขอ งผู้ บ ริ โภ ค 
ตลอดจนได้ทราบถึงแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาใน
จั งห วัด เพ ชรบู รณ์ ที่ นั ก วิ จั ย ได้ ให้
ข้อเสนอแนะเอาไว้ ผลงานวิจัยดังกล่าว
จะ เป็ น ป ระ โยชน์ แ ก่ ป ระชาชน ผู้
เพาะปลูกหรือแปรรูป และผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา ในแง่ของ
การที่ จ ะน ำ เอ าผ ลก ารวิ จั ย  แล ะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยไปใช้ใน
การวางแผนร่วมกัน เพื่อกำหนดเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่ว
ดาวอินคาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนั้น 
ชุมชนจะสามารถนำเอาผลงานวิจัยและ
ข้อเสนอแนะของงานวิจัยนี้ไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่ว
ดาวอินคา และกระตุ้นให้ประชาชนใน
ท้ อ งถิ่ น มี ส่ วน ร่ วม ใน ก ารพั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนร่วมกัน โดยเฉพาะ 
 

วจ.003 
วันท่ี 5 

กันยายน 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    

การพัฒนาคุณภาพของผลติภณัฑ์ให้มี
คุณภาพและมคีวามหลากหลาย ซึง่จะ
ทำให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้
ให้แก่คนชุมชน ทำให้มีคุณภาพชีวติดี
ขึ้น สร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ
ใหแ้ก่ชุมชน ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดบั
ชุมชน และระดับประเทศต่อไป 

 

15 การพัฒนารูปแบบ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
เพื่อสร้างความสามารถ   
ในการแข่งขันมุ่งเน้น
ผลิตภณัฑ์สินคา้สร้างสรรค์
เพื่อการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน
ปักสวนด้วยมือ 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  
- จากผลการวิจัยดังกล่าวทางกิจกรรม
ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาความสามารถในการ
แ ข่ ง ขั น ข อ งกิ จ ก ร ร ม เพื่ อ สั ง ค ม
ป ระกอบ ด้ วย  1.ศั ก ยภ าพ ใน การ
เจริญเติบโตและสร้างรายได้ในตลาด
เฉพาะส่วน 2.การมุ่งตอบสนองตลาด
เฉพาะส่วนได้ดี 3.กลยุทธ์ที่ทำให้องค์กร
เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 4.กลยุทธ์ที่ทำให้องค์กรเกิด
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบ
กั บ คู่ แ ข่ ง  5.ก ารต อบ สน อ งค วาม
ต้องการของลูกค้าได้มากกว่าสิ่งที่ลูกค้า
คาดหวัง 6.กลยุทธ์ที่ทำให้มีผลการ
ดำเนินงานมีกำไรที่เหนือกว่าคู่แข่งและ
การแก้ปัญหาให้กับสังคมสิ่งแวดล้อม 7 
การบริการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สู่
ต ลาดอย่ างต่ อ เนื่ อ ง การนำไป ใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากผลการวิจัย
ดังกล่าวทานกิจการได้นำไปประยุกต์ใช้
ในการกำหนดแนวทางการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
เพื่อสังคมประกอบด้วย 1.ศักยภาพใน
การเจริญ เติบโตและสร้างรายได้ใน
ตลาดเฉพาะส่วน 2.การมุ่งตอบสนอง
ตลาดเฉพาะส่วนได้ดี 3.กลยุทธ์ที่ทำให้
องค์กรเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง 4.กลยุทธ์ที่ทำให้องค์กร
เกิดการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อ
เทียบกับคู่แข่ง 5.การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ามากกว่าที่ ลูกค้ า
คาดหวัง 6.กลยุทธ์ที่ทำให้มีผลการ 

วจ.003 
28 กรกฎาคม 

2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    ดำเนินงานมีกำไรเหนือกว่าคู่แข่งและ
แก้ไขปัญหาให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
7.การบริการทีส่ร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่สู่
ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
 

 

16 อัตลักษณ์ของอาหาร
ท้องถิ่นที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ใน
อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

สำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
- ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนและแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ ยวเชิงอาหารใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์
มากยิ่งขึ้นนำมาซึ่งการใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวของนักเที่ยวในด้านอาหารที่
พักอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการ
ส่ ง เส ริ ม ก ารท่ อ ง เที่ ย ว ใน จั งห วั ด
เพชรบูรณ์อกีด้วย 
  

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 

17 ต้นทุนและผลตอบแทน
จากการปลูกแมคคาเดเมยี 
อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
กองเนียม 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  
- นำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ในการ
วางแผนการลงทุน ในการปลูกแมคคา
เมีย การคำนวณต้นทุนการดูแลรักษา
หลังการปลูกการกำจัดศัตรูพืช การลด
ต้นทุน เพื่อวางแผนการเพิ่มผลผลิต
รวมทั้งจัดตั้งกลุ่ม เพื่อทำการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
  

วจ.003 
วันท่ี 10 
สิงหาคม 
2562 

18 การพัฒนาดิจิทัลมารเ์ก็ต
ติ้งผลติภณัฑ์เมล็ดบัว
วิสาหกิจชุมชน จังหวัด
พิจิตร 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

สำนักงานเทศบาล
เมืองบางมูลนาก 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  
- งานวิจัยเรื่องการพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ต
ติ้งผลิตภัณฑ์เมล็ดบัววิสาหกิจชุมชน
จังหวัดพิจิตร ทางสำนักงานเทศบาล
เมืองบางมูลนาก เห็นสมควรเผยแพร่
เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชนที่สนใจ 
ได้รับทราบเป็นประโยชน์อย่างดียิ่ ง 
และสร้างนวัตกรรมการประกอบการ
ของร้านค้าต่อไป 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
- งานวิจัยเรื่องการพัฒนาดิจิทัลมาร์  
เก็ตติ้งผลิตภัณฑ์เมลด็บัววิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดพิจิตร ทางสำนักงานวิจัยเรื่อง
การพฒันา 
  

วจ.003 
วันท่ี 9 

สิงหาคม 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

19 การศึกษาประสิทธิภาพ
การผลิตและรายได้ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสตัว์ในพื้นที่ลาดชัน 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างความอย่างยั่งยืน
ของรายได้ในจังหวัด
เพชรบูรณ ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
บ้านไรฝ่าย 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  
- จากผลงานวิจัยดังกล่าว มีประโยชน์
ในแง่ที่ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพการ
ผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์กับตัว
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องในการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด
เพชรบูรณ์  สำนักงานพัฒนาชุมชน
จั งห วั ด เพ ช ร บู ร ณ์  เป็ น ต้ น จ า ก
ผลงานวิจัยดั งกล่าว ทำให้ทราบว่า 
ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพการผลิต
อยู่ในระดับต่ำ และถ้าหากเกษตรกร
เลือกปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ลาดชัดก็จะ
ทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงอีกด้วย 
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ลาด
ชัน ไม่ เพี ยงไม่ ช่ วยแก้ปัญ หาความ
ยากจนแต่ยังทำให้เกษตรกรตกอยู่ใน
วงจรของหนี้นอกระบบและมีต้นทุนที่
สูงกว่าเกษตรกรในพื้นที่ราบ เนื่องจาก
โค รงก ารส ร้ า งขอ งพื้ นที่ ชั น ซึ่ ง ไม่
เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ซึ่ งข้อ
ค้นพบเหล่านี้ สามารถนำไปเผยแพร่ให้
เกิดความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในชุมชนต่อไป 

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 

20 กลยุทธ์การประชาสมัพันธ์
เพือ่เสรมิสร้างภาพลักษณ์
การท่องเทีย่ววิถีไทหล่ม 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

สำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬา จังหวัด
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  
- ใช้ประกอบการพิจารณาจากแผน
น โย บ าย ก ารป ระชาสั ม พั น ธ์ ก า ร
ท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม ในจั งหวัด
เพชรบูรณ์ 

วจ.003 
วันท่ี 30 

กรกฎาคม 
2562 

21 อัตลักษณผ์้าทอพื้นเมือง
ในจังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ 
กองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาล
เมืองหล่มสัก 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ   
- เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์นำมา
เป็นข้อมูลนำชม / เสนอแก่ผู้ เข้าชม 
การนำไปใช้ประโยชน์ เชิงนโยบาย 
ประกอบการกำหนดนโยบายด้ าน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  

วจ.003 
วันท่ี 27 

กุมภาพันธ ์
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
- ส่งเสริมการจำหน่ายผ้าทอพื้นเมือง
ไทยหล่มในแหล่งท่องเที่ยวเขตเทศบาล
เมืองหล่มสัก เช่น ถนนคนเดินไทหล่ม
พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ห ล่ ม สั ก  ก ารน ำไป ใช้
ประโยชน์ อื่ น  ๆ  การ เรี ยน รู้ ให้ กั บ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองหล่มสัก 
ทั้ง 5 โรงเรียน 

 

22 การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ที่บรูณาการศาสตร์
พระราชาเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะหส์ำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ค ณ ะ ค รุ
ศาสตร์ 

นางศุภวารี เอี่ยมสุข
ประเสริฐ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านวังไผ่ 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ           
 -  น ำ ผ ล ง า น วิ จั ย ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
บริหารงานด้านวิชาการ ในด้านการ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสตร์
พระราชาโดยนำรูปแบบการเรียนรู้
ประชุม ช้ีแจงมอบนโยบาย ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยการนำไป
บู รณ าการในการจัดการเรียนรู้ ใน
รายวิชาของครูผู้สอน สามารถปรับใช้
ตามความเหมาะสม  
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย     
 -  โดยนำแนวคิดศาสตร์พระราชา และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
ศาสตร์พระราชา นำไปวิเคราะห์และ
บรรจุในนโยบายของสถานศึกษาในด้าน
การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถานศึกษาแผน โดย
ดำเนินการในขั้นตอนของการประชุม 
ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
เพือ่เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน  การจั ดทำหลักสู ต รรายวิช า
เพิ่ ม เติ ม ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาต่อไป 
  

วจ.003 
วันท่ี 25 
สิงหาคม 
2562 

23 การจัดเรียนรู้การสอนแบบ
สื่อสารทางไกล ด้วย
โปรแกรม BROAD caster 
สำหรับเด็กนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านโป่งตะแบก      
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ ์
  

ค ณ ะ ค รุ
ศาสตร์ 

นายอาจ สีมา 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านซับสี
ทอง หมู่ 6  
ต.พุทธบาท   
อ.ชนแดน   
จ.เพชรบูรณ์ 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ            
-  เผยแพร่การใช้ภาษาไทย ทักษะการ 
พูด อ่าน เขียน ตามหลักภาษา ผ่าน
ระบ บ ก ารส อ น ท า งไก ล  ใน ศู น ย์
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตชุมชน 
ภายในหมู่บ้าน 

วจ.003 
วันท่ี 19 

กรกฎาคม 
2562 
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หนังสือ
รับรอง 

24 การพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครู
ระดับช้ันมัธยมศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยี Google Apps 
เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 

ค ณ ะ ค รุ
ศาสตร์ 

อาจารย์อิศราพร ชัย
งาม        
ตำแหน่ง อาจารย์ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

การนําไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  ได้ทราบข้อมูลการใช้เทคโนโลยี  
Google apps เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 
ซึ่ งอ าจารย์ ส าม ารถน ำม าพั ฒ น า
ความคิดและนำมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาวิธีการสอนให้
เหมาะสมตรงตามความต้องการของ
นักศึกษาเพื่อจะได้นำผลการศึกษามา
ปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์
ได้มีงานวิจัยที่ตรงตามความต้องการ
ของอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ในปี   
ต่อ ๆ ไป  

วจ.003 
วันท่ี 15 
สิงหาคม 
2562 

25 การพฒันาชุดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้เรื่อง ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ของชนเผ่าบนเขาค้อ 
สำหรบันักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษา อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบรูณ ์

ค ณ ะ ค รุ
ศาสตร์ 

นายเทิน สีนวน 
ตำแหน่งอาจารย์ 
หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ           
 -  นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้
ประกอบการในการดำเนินงานวิจัย
เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาแล้วนำไปใช้
ประโยชน์ เป็นแนวคิด ในการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อประโยชน์นักเรียนต่อไป 

วจ.003 
วันท่ี 12 
สิงหาคม 
2562 

26 การพัฒนาหลักสูตรสะเต็ม
ศกึษาเพื่อเสรมิสร้างทกัษะ
ด้านการแก้ปญัหาอย่างมี
วิจารณญาณ และการใช้
ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 

คณะครุ
ศาสตร์ 

นายนิกร โตแฉ่ง 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนบ้านใหม่
เจริญธรรม 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย      
 -  การนำหลักสูตรสังคมศึกษาไปใช้
เป็ น ก ารส่ ง เส ริ ม พั ฒ น าด้ าน ก าร
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและการ
ใช้ทักษะชีวิตทำให้ ผู้ เรียนมีทั กษะ
ดังกล่าวสูงขึ้น 

วจ.003 
วันท่ี 6 

สิงหาคม 
2562 

27 การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการคิดโดย
ใช้แผนผังความคิด สำหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

คณะครุ
ศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ 
ดร. ยุภาดี ปณะราช 
ตำแหน่ง อาจารย์
โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ                       
 -  ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในการ
นำไปใช้ประกอบเป็นข้อมูล ในการ
จั ด ก า ร เรี ย น ก า รส อ น ส าข า วิ ช า
คณิ ตศาสตร์รายวิชาภาษาอั งกฤษ
สำหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
โรงเรียน 1 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

วจ.003 
วันที่ 3 

กรกฎาคม 
2562 

28 แนวทางการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร
จัดการงานประชุมและพิธี
การ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

ค ณ ะ ค รุ
ศาสตร์ 

นางสาวพัชรี พูลวงษ์ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานท่ัวไป
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  ได้ทราบข้อมูลแนวทางการพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหารจัดการงาน
ประชุมและพิธีการ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อ
นำมาเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผน  

วจ.003 
วันท่ี 13 
สิงหาคม 
2562 
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ปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
ระบบและกลไก การบริหารจัดการงาน
ประชุมและพิธีการ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อจะ
ได้ น ำ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ม า ป รั บ ป รุ ง 
พัฒนาการจัดงานประชุมและพิธีการ
ต่อไป 

 

29 การพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้าม
แนวคิด STEM 
Education เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดเชิงระบบ
ของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

คณะครุ
ศาสตร์ 

นางสาวอัญชิสา อุ่น
คำยี ่
ตำแหนง่ ครูโรงเรียน
เขาคณฑา 
โรงเรียนบ้านเขาคณ
ฑา 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย      
 -  สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดทำ
หลักสูตรปฐมวัยสถานศึกษา โดยมุ่งเน้น
ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด STEM Education โดยแนวคิด
ดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับปรัชญา
ขอ ง โร ง เรี ย น  ซึ่ งส่ ง เส ริ ม ใน ด้ า น
สติปัญญาและการคิด 
การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ                      
 -  ส าม ารถน ำผ ล งา น วิ จั ย ไป ใ ช้
ประโยชน์ในการจัดประสบการณ์ให้แก่
เด็ กปฐมวัย โดย เน้ นกิจกรรม เสริม
ประสบการณ์ปรับปรุงและใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาระบบและกลไก การ
บริหารจัดการงานประชุมและพิธีการ 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เพื่อจะได้นำผลการศึกษามา
ปรับปรุง พัฒนาการจัดงานประชุมและ
พิธีการต่อไปเพราะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education 
เป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด STEM Education เป็นการจัด
กิจกรรมแบบบูรณาการส่งผลให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะการคิด 

วจ.003 
วันท่ี 5 

กันยายน 
2562 

30 ผลการฝึกเสรมิความอ่อน
ตัวควบคู่กับการจินตภาพ
ที่มีต่อความแม่นยำในการ
เสิร์ฟของนักกีฬาเซปัก
ตะกร้อ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรูณ ์

ค ณ ะ ค รุ
ศาสตร์ 

นางสาวสลักจิตร  
คณะฤทธิ์ 
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
  

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ                    
-  เพื่อเป็นโปรแกรมการฝึกซ้อมและ
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 8 ราชภัฏและใช้ในการ
เรี ย น ก า รส อ น วิ ช าต ะ ก ร้ อ ให้ กั บ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 

วจ.003 
วันท่ี 4 

กันยายน 
2562 
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31 การพั ฒ นาการจั ดการ
เรี ย น รู้ ค ณิ ต ศ าสต ร์ ที่
ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้  
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ขั้นบั นได 5 ขั้ นเพื่ อการ
เรียนรู้ (QSCCS) 

ค ณ ะ ค รุ
ศาสตร์ 

นางสุทธาภรณ์ พราว
วิเชียร 
ตำแหน่ง ครูชำนาญ
การพิเศษ 
(คณิตศาสตร์) 
โรงเรียนขอนแก่น
วิทยายน  จังหวัด
ขอนแก่น 

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ                      
 -  นำผลการวิจัยไปเผยแพร่ให้ความรู้
แก่ครูที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร ์เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ 
(QSCCS) 
 

วจ.003 
วันท่ี 2 

สิงหาคม 
2562 

32 ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
รูปแบบการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 สู่การศึกษา 
4.0 

ค ณ ะ ค รุ
ศาสตร์ 

ว่าที่ พันตรี ดร.สุชิน 
ชาญสูงเนิน  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนท่าด้วงพิทยา
คม 
 

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ                        
  -  โรงเรียนท่ าด้ วงพิทยาคม ได้นำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ครูผู้สอนด้านการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 
4.0 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่  21 การวั ดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์เพื่อใช้ฝึก
ความรู้และทักษะแก่ผู้เรียนและ เพื่อใช้
ในการทดสอบการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมิน
จากแฟ้มสะสม โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ณ สถานศกึษา 
2.  ให้ครูผู้สอนจัดทำข้อตกลง (MOU) 
กับโรงเรียน เกี่ยวกับการวัดผลและ -
ประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดผลและ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร เรี ย น รู้  ก า ร น ำ
แบบทดสอบออนไลนไ์ปใช้ฝึกความรู้และ
ทั กษะแก่ ผู้ เรี ยน  และ ไปใช้ ในการ
ทดสอบ การประเมินทักษะของนักเรียน
ด้วยการประเมินตามสภาพจริง การ
ประเมินภาคปฏิบัติ และ การประเมิน
จากแฟ้มสะสม 
  

วจ.003 
วันที่ 9 
สิงหาคม 
2562 

33 การพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของครูชีววิทยา โดยใช้
กระบวนการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ค ณ ะ ค รุ
ศาสตร์ 

นางสาววรรณี วรรณ
พักตร ์
ตำแหน่ง ครู คศ 2.  
โรงเรียนเพชรพิทยา
คม จังหวัดเพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  นำผลการวิจัยไปเผยแพร่ให้ความรู้
แก่ครูที่สอนในรายการวิชาชีววิทยาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาวิทยา ผ่านกระบวนการ PLC 
ได้  

วจ.003 
วันท่ี 26 

กรกฎาคม 
2562 

https://research.pcru.ac.th/rdb/project/dataview/1719_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81___%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89__qsccs.html
https://research.pcru.ac.th/rdb/project/dataview/1719_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81___%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89__qsccs.html
https://research.pcru.ac.th/rdb/project/dataview/1719_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81___%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89__qsccs.html
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https://research.pcru.ac.th/rdb/project/dataview/1719_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81___%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89__qsccs.html
https://research.pcru.ac.th/rdb/project/dataview/1719_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81___%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89__qsccs.html


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

34 การบูรณาการองค์ความรู้
สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0 

คณะครุ
ศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.สมนึก 
พงษ์สุกล 
ตำแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนวดัดอนแส
ลบ 

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  นำมาพัฒนาแผนการจัดการคุณภาพ
ศึกษาในปีต่อไปโดยเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการทั้ง 8 
กลุ่ มสาระให้บุ คลากรมีทั กษะการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและ
ให้ ผู้ เรี ยน เกิ ดทั กษะการเรี ยน รู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายด้านการจัด
การศึกษาของชาติและของเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 
2 ในการพัฒนาเป้าประสงค์ของการ
พัฒ นาผู้ เรี ยน โดยมาจั ดควบคู่ กั บ
นโยบาย 12 ประการ  

วจ.003 
วันท่ี 8 

พฤษภาคม 
2562 

35 การพัฒนารูปแบบแนว
ทางการแก้ปัญ หาและ
อุปสรรคในการทำวิจัยของ
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
เพชรบูรณ์ 

ค ณ ะ ค รุ
ศาสตร์ 

นางชลธิชา ระลึก 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  ได้รับทราบข้อมูลปัญหาและอุปสรรค
ใน ก า ร ท ำ วิ จั ย ข อ ง อ า จ า ร ย์ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อ
นำมาเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผน
ปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางในการ
สนับสนุน ให้ อาจารย์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ทำวิจัยเพื่อขอรับทุน
ในปีต่อ ๆ ไปเพื่อจะได้นำผลการศึกษา
มาปรับปรุงพัฒนาและส่ งเสริม ให้
อาจารย์ได้มีงานวิจัยที่ตรงตามความ
ต้องการของอาจารย์ของคณะครุศาสตร์
ในปตี่อ ๆ ไป 

วจ.003 
วันท่ี 13 
สิงหาคม 
2562 

36 ก ร อ บ ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า วิ ช า ชี พ ค รู  
ม ห า วิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
เพชรบู รณ์  ช้ันปี ที่  1 -4
ประจำปีการศึกษา 2561 

ค ณ ะ ค รุ
ศาสตร์ 

นายสุทิน เจียมประ
โคน     
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
 -  ได้ทราบข้อมูลความคิด วิธีคิดที่เป็น
ตั ว ก ำ ห น ด ทั ศ น ค ติ ท่ า ท า งแ ล ะ
พฤติกรรมของนักศึกษาเป็นความเชื่อที่
มีต่อลักษณะและคุณลักษณะของตนว่า
สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้
ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่มีพลังภายในตัว
บุคคลปัจจัยเหล่านี้ความเช่ือพื้นฐาน
ของบุคคลซึ่งอาจารย์สามารถนำมา
พัฒนาความคิดพฤติกรรมนักศึกษา
ปรับเปลี่ยนและนำมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนวิธีการสอนให้
เหมาะสมตรงตามความต้องการของ
นักศึกษาเพื่อจะได้นำผลการศึกษามา
ปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์  

วจ.003 
วันท่ี 18 

กรกฎาคม 
2562 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

      

163 

ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    ได้มีผลงานวิจัยที่ตรงตามความต้องการ
ของอาจารย์และคณะครุศาสตร์ในปี    
ต่อ ๆ ไป 

 

37 การคัดเลือกแอคติโน
แบคทีเรียจากข้าว
อินทรีย์ : การผลิตกรดอิน
โดล-3-แอซีติก และการ
นำไปใช้ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของต้นข้าว 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ศูนย์วทิยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  เช้ือที่ได้รับสามารถนำมาเก็บรักษา
และส ามารถขยายต่ อ เพื่ อ ใช้ เป็ น
ตัวอย่างของการใช้จุลินทรีย์ ในการ
ส่งเสริมการเจริญของพืช และใช้เป็น
ตัวอย่างเช้ือเพื่อใช้ประกอบการเรียน
ก า รส อ น ใน ร าย วิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ย า
อุตสาหกรรม (BIOL)506 ของหลักสูตร
สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเข้าใจกลไกการคัดเลือกเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพจากธรรมชาติและการ
พัฒนาเพื่อเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรม 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
-  ส่ งเสริมให้นักเรียนผู้ปกครองนำ
ความรู้ที่ ได้ ไปประกอบอาชีพอาชีพ
พื้นบ้าน การดูแลสุขภาพทักษะอาชีพ
ของนักเรียนนำไปพัฒนาเป็นโครงงาน
อาชีพ1 รร.ผลิตภัณฑ์ของ รร. หมู่บ้าน
น้ำร้อน การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์การแปรรูปนำไปจำหน่ายเพื่อ
เป็นรายได้เช่น ทำลิปสติกน้ำมันถั่วดาว
อินคา ชา สบู่ ในรูปกลุ่มโรงเรียนกลุ่ม
ผู้ ป กค รอ งใน ชุมชน  การนำ ไป ใช้
ประโยชน์อื่น ๆ ส่งเสริมทำให้นักเรียน
ครูผู้สอนนำไปปรับเป็นศูนย์บริการอื่น 
ๆ ในรูปแบบของหลักสูตรการเรียนการ
สอนในโรงเรียน  

วจ.003 
วันท่ี 10 

พฤศจิกายน 
2562 

38 ผลของสภาวะการเอน
แคปซูเลชันโดยการทำ
แห้งแบบพ่นฝอยนำ้สกดั
กระชายดำ 

คณะ
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลย ี

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเข็กน้อย 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  จากงานวิจัยเรื่องนี้ผลของสภาวะการ
แอนแคปซูเลช่ันโดยการทำแห้งแบบพ่น
ฝอยน้ำสกัดกระชายดำทางหน่วยงาน
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการ
วิจัยเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณะในพื้นที่อำเภอเขาค้อจังหวัด
เพชรบูรณ์จะได้นำความรู้ไปถ่ายทอด
ต่อทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ประชาชนดีขึ้น 
  

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

164 

ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

39 การเพิม่ปริมาณแป้ง
ต้านทานการย่อยในข้าว
พันธุ์พ้ืนเมืองที่ปลูกใน
จังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วิสาหกิจชุมชนผลิต
ข้าวปลอดสารพิษ
ตำบลชอนไพร 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  
-  ทำให้คุณภาพชีวิตและธุรกิจของ
ประชาชนดีขึ้นได้แก่ การใช้ประโยชน์
ด้านสาธารณสุขด้านวิธีตามหลกัปรัชญา
เศษฐกิจพอเพียงเป็นต้น 

วจ.003 
วันท่ี 20 
สิงหาคม 
2562 

40 การเพิ่มปริมาณแป้ง
ต้านทานการย่อยในข้าว
พันธุ์พ้ืนเมืองที่ปลูกใน
จังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

สำนักงานเกษตร
อำเภอเมือง
เพชรบูรณ์                 
จ.เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  ทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ประชาชนดีขึ้นได้แก่ การใช้ประโยชน์
ด้ านสาธารณะสุขด้านวิถีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น 

วจ.003 
วันท่ี 20 
สิงหาคม 
2562 

41 การทำนายการตัดสินใจ
ของนักศึกษาในการเลือก
เรียน ที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรูณ์ ด้วยเทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียม
และต้นไมต้ัดสนิใจ 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
 -  นำไปใช้ในการบำเพ็ญคุณและยุติใน
การสอนนักศึกษาใหม่เครือข่ายการ
แนวโน้มในการเสิร์ฟเลือกเรียนต่อใน
คณะเวียนการจัดการและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

วจ.003 
วันท่ี 1 

สิงหาคม 
2562 

42 การรู้จำตัวเลขไทยท่ีเขียน
ด้วยลายมือด้วยการเรยีนรู้
เชิงลึก 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  ใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็น
ตั ว อ ย่ า ง ใ น ง า น ด้ า น ร ะ บ บ
ปัญญาประดิษฐ์ช้ันสูง  

วจ.003 
วันท่ี 5 

สิงหาคม 
2562 

43 ขีดความสามารถในการ
รองรับด้านนันทนาการ
ของอุทยานแห่งชาติ 
เขาค้อ 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

หน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติเขาค้อท่ี ขค.
1 (น้ำตกธารทิพย์) 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
-  ผลการวิจัยสามารถนำมากำหนด
นโยบายด้านประมาณนักท่องเที่ยวให้
สอดของกับขีดความสามารถในการ
รองรับของแหล่งท่องเที่ยว ผลงานวิจัย
สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย
ด้านพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่
รองรับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่น้ำตก
ธารทิพย์เพื่อให้มีสิ่งอำนวยการความ
สะดวกที่เหมาะสมและการท่องเที่ยวไม่
กระทบกับทรัพยากร สิ้นท่าสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอื่น ๆ      
 -  ข้อมูลจากงานวิจัยสามารถใช้ในการ
ติดตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น  ทรัพยากรกรป่ า ไม้ ของแหล่ ง
ท่องเที่ยวได้       
 - รูปแบบของงานวิจัยเพื่อกำหนดขีด
ความสามารถ ในการรับรองของแหล่ง
ท่องเทีย่วสามารถนำไปปรับใช้ในแหล่ง  

วจ.003 
วันท่ี 27 
สิงหาคม 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    
ท่องเที่ยว โดยเจ้าหน้าท่ีสามารถ
ดำเนินงานเองได้                              

 

44 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์การผลิตน้ำมัน
จากขยะพลาสติก : 
กรณีศึกษาโรงงานขนาด
เล็กของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

บริษัท กรีนทีม
คอนชัลแทนท์ จำกัด 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์         
 -  ใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลต้นทุนในการ
จัดจำหน่ายที่เกิดจากโรงงานและนำไป
ต่อยอดการพิจารณาการโทรคาบอน
เครดิตของโรงงานต่อไป 

วจ.003 
วันท่ี 15 

กรกฎาคม 
2562 

45 การศึกษาฤทธ์ิต้าน
แบคทีเรีย สแตฟฟิโล
คอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อ
ยาเมทิลซิลิน ในสารสกดั
หยาบเสลดพังพอนตัวเมีย
และเมล็ดหัวผักกาดขาว 
อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
-  เริ่มผลวิจัยไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ต่อยอดที่จะพัฒนาไปใน
นวัตกรรม  ยาต้านเช้ือแบคทีเรียดื้อยา
ในอนาคต 

วจ.003 
วนัท่ี 30 
สิงหาคม 

2562 

46 การศึกษาผลของ
กระบวนการห่อหุม้ต่อ
ความคงตัวของสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่ม
มลูค่าผลติผลทาง
การเกษตรพื้นท่ีเขาค้อ 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเข็กน้อย 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาทำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ 

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 

47 ผลของสภาวะอบแห้งแบบ
พ่นฝอยต่อคณุลักษณะ
ทางกายภาพของน้ำ
เสาวรสผง 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเข็กน้อย 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  งานวิจัยเรื่องผลของสภาวะอบแห้ง
แบบพ่นฝอยคุณลักษณะทางกายภาพ
ของน้ำเสาวรสผงเป็นผลงานวิจัยที่
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ
ในพื้นที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการ
วิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อ
ทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ประชาชนดีขึ้น 

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 

48 การจัดการศึกษาออนไลน์
ระบบเปดิแบบ MOOC 
ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ ์ 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
- น ำ ไป ใช้ สื่ อ ก า ร ส อ น ข อ งค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วจ.003 
วันท่ี 22 
สิงหาคม 
2562 

49 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
องค์ความรู้และอนุรักษ ์

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเข็กน้อย 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  เพื่อให้องคก์รบริหารส่วนตำบลเข็ก
น้อยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อ 

วจ.003 
วันท่ี 21 
สิงหาคม 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

49 ภมูิปัญญาท้องถิ่นทาง
วัฒนธรรมและประเพณี 
ชาวเขาเผ่าม้ง บ้านเข็ก
น้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาขอข้อมูล
หรือท่ีมาท่องเที่ยว 
การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของอำเภอเขาค้อทางด้าน
ประเพณีปีใหม่ม้งบ้านเข็กน้อย 

2562 

50 การพัฒนารูปแบบการ
เชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการใช้ประโยชน์
ผักพ้ืนบา้นจังหวัด
เพชรบูรณ ์

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

สำนักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
-  นโยบายวางแผนการปลูกพืชพื้นบ้าน 
ร่วมกับพืชชนิดอื่นของเกษตรกรเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้ชุมชน 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
-  ใช้เป็นต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรหันมา
สนใจพื ชพื้ นบ้ านที่ มี อยู่ ใน จั งหวัด
เพชรบูรณ์ 

วจ.003 
วันท่ี 17 

กรกฎาคม 
2562 

51 การพัฒนารูปแบบการ
เช่ือมโยงสรรพสิ่งเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการใช้ประโยชน์
ผั ก พื้ น บ้ า น จั ง ห วั ด
เพชรบูรณ์ 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
-  วางแผนการปลูกพืชพื้นบ้านร่วมกับ
พืชชนิดอื่นของเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้
ให้ชุมชน 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
- ใช้เป็นต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรหันมา
สนใจพื ชพื้ นบ้ านที่ มี อยู่ ใน จั งหวัด
เพชรบูรณ์ 

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 

52 การเปรียบ เทียบระบบ
และกลไกการติดตามการ
จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของคณ ะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
-  นำผลการวิจัยมาใช้เพื่อจัดระบบ
กลไกการจัดทำเล่มรายงานประเมิน
ตนเอง(SAR)ให้เป็นระบบและพัฒนา
คุณ ภาพแนวทางของงานประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สำเร็จ
เป็ น แ น วป ฏิ บั ติ ที่ ดี แ ก่ ผู้ บ ริ ห า ร 
ค ณ า จ า ร ย์  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนำ
ข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุงการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วจ.003 
วันท่ี 8 

สิงหาคม 
2562 

53 การพัฒนาแอปพลิเคช่ัน
บนอุปกรณ์ พกพา เพื่ อ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

สำนกังานปศุสตัว์ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
ให้ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของจังเพชรบูรณ์
ให้ผู้บริโภคได้ทราบ มากยิ่งข้ึน 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
-  เป็นช่องทางส่งเสริมการเพิ่มรายได้
ให้กับผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของ  

วจ.003 
วันท่ี 30 
สิงหาคม 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอื่น ๆ  
-  สามารถนำไปเป็นแนวทางให้กับ
ผลิตภณัฑ์ด้านอื่น ๆ ของจังหวัดหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีผลติภณัฑ์นำไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

 

54 ก า ร ศึ ก ษ า ช นิ ด แ ล ะ
อัตราส่วนของถ่านชีวภาพ
จาก วั ส ดุ เห ลื อ ทิ้ งท า ง
การเกษตร ต่อสมบัติของ
ดิน การเจริญเติบโต และ
ผลผลิต ของผักกาดขาว
ปลีที่ปลูกในพื้นที่ตำบล
หนองแม่นา อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ไร่ทิพย์เสาวรสและไร่
พริกไทลุงประมาณ 

การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  ผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่สาธารณะในเรื่องต่าง ๆ ที่ทำให้
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต แ ล ะ เศ รษ ฐ กิ จ ข อ ง
ประชาชนดีขึ้นโดยเกิดการใช้ประโยชน์
ด้านสาธารณสุขด้ านบริหารจัดการ
ลำดับที่สามติดขนาดกลางและขนาด
ย่ อ ม  (SME)  ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตยพรรคประชาชนโดย
ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมด้านวิถี
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
- เช่นใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิง
นโยบายในการนำไปประกอบเป็นข้อมูล
การประกาศใช้กฎหมายหรือกำหนด
มาตรการกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร
หรือหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน     
เป็นต้น  
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
- เช่นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือว่า
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หรือการ
นำไปสู่ การ เพิ่ ม ผลิตภาพการผลิต     
เป็นต้น 
 

วจ.003 
วันท่ี 27 
สิงหาคม 
2562 

55 การหาประสิทธิภาพตัว
เก็ บ ป ร ะ จุ ไฟ ฟ้ า ข อ ง 
CCTO เซ ร ามิ ก ส์ ที่ เติ ม
ถ่านกัมมันต์ที่ ได้จากฝัก
มะขาม 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ
ศรีเพชรบูรณ ์

การใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  สามารถนำเอาความรู้นี้ไปใช้ในการ
เรียนการสอน แล้วยังสามารถนำไปทำ
โครงงานได้เป็นอย่างดี 
การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
- แหล่งชุมชนสามารถนำเอาความรู้นี้
ประยุกต์ใช้เป็นพลังงานในแหล่งชุมชน
ได้ 
 
  

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

56 การหาประสิทธิภาพตัว
เก็บประจไุฟฟ้าของ 
CCTO เซรามิกส์ที่เติม
ถ่านกัมมันต์ที่ได้จากฝัก
มะขาม 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลยั 
เพชรบูรณ ์

การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  ส าม า รถ พั ฒ น าตั ว เก็ บ ป ระ จุ
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้ดีขึ้น และ
มีขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูง 
การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  
-  พัฒนาตัวเก็บประจุ ให้เก็บพลังงาน
ไฟ ฟ้ าท ำให้ ล ด การ ใช้พ ลั งงาน ใน
ครัวเรือนตามนโยบายของ กฟภ.  ที่
สนับสนุนการลดใช้พลังงานของไฟฟ้า 
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
-  สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ดีขึ้น 
การใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  การพัฒนาตัวเก็บประจุ ช่วยเก็บ
พลังงานแทนแบตเตอร์รี่ในอนาคต 

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 

57 การศึกษาการสกัดน้ำมัน 
ปริมาณคาเฟอีน 
สารประกอบฟีนอลิก และ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจาก
กากกาแฟในอำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ไร่กาแฟจ่านรินทร ์ การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  ผลงานวิจัยนี้สามารถนำไปเผยแพร่
ให้กับประชาชนที่สนใจในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์รวมถึงประชาชนในจังหวัด
ต่าง ๆ ที่แวะเข้ามารับบริการที่ ร้าน
กาแฟจ่านรินทร์ ซึ่งทำให้ทราบถึงข้อมูล
เชิงลึกของกากกาแฟที่ปลูกในพื้นที่
อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
-  กากกาแฟที่เป็นวัตถุดิบเหลือทิ้งซึ่ง
สามารถสร้างคุณค่าที่ศึกษาเพื่อไปต่อ
ยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ 
เช่น  น้ ำมันสามารถนำไปผลิต เป็ น
พ ลั ง งาน ทด แท น  ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
คาเฟอีน สารประกอบฟีนอลิกและสาร
ต้านอนุมูลอิสระสามารถนำไปผลิตเป็น
อาหารเสริมที่เป็นประโยชน์ทั้งในและ
ตา่งประเทศต่อไป  

วจ.003 
วันท่ี 23 

กรกฎาคม 
2562 

58 ปัญหาและการแกไ้ขการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  
-  มีการนำปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงกิจกรรม
โค ร งก าร ใน แผ น พั ฒ น ากิ จ ก รรม
นั ก ศึ กษ าค ณ ะวิท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2562 
เพื่ อตอบสนองความต้ องการของ
นักศกึษาและเป็นการพัฒนาแผนพัฒนา 

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    กิจกรรมนักศึกษาต่อไป  
59 ลักษณะเฉพาะของไลน์

กราฟของ k-ไฮเพอร์กราฟ
เอกรูป 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาMath 302 วิยุต
คณิตโดยจะนำเนื้อหาแทรกในบทเรียน
หัวข้อทฤษฎีกราฟเบื้องต้นของรายวิชา
Math 302 วิยุตคณิตโดยใช้เนื้อหาส่วน
ของความรู้พื้นฐานและแนวคิดบางส่วน
ของงานวิจัยซึ่งจะได้ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่สองปี
การศึกษา 2562 

วจ.003 
วันท่ี 14 
สิงหาคม 
2562 

60 การศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรม
ของกาแฟในพื้นอำเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
เทคนิคเครื่องหมาย
โมเลกุลเ 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรที่
สูงเพชรบูรณ์  
(เขาค้อ) 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  เพื่อประกอบการบรรยายการให้
ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.เขาค้อ 
และคณะศึกษาดูงานภายในศูนย์วิจยั 
การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  ประกอบการทำวิจัยของศูนย์วิจัย 
ฯลฯ  

วจ.003 
วันท่ี 20 
สิงหาคม 
2562 

61 การพัฒนาผลิตภณัฑ์
ชุมชนจากถ่านกะลามะคา
เดเมยีของกลุ่มเกษตรกร
พื้นที่สูง อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรที่
สงูเพชรบูรณ์  
(เขาค้อ) 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  ได้นำไป ใช้ เป็ นแนวท างการใช้
ประโยชน์จากกะลามะคาเดเมยีเหลอืท้ิง
เป็นถ่าน และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ของผู้ที่มา
ศึกษาดูงาน และผู้สนใจ 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
-  ใช้ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำไปใช้ประโยชน์
และสร้างรายได้เพิ่ม 

วจ.003 
วันท่ี 9 

สิงหาคม 
2562 

62 การเปรียบ เทียบระบบ
และกลไกการติดตามการ
จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของคณ ะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
-  นำผลการวิจัยมาใช้เพื่อจัดระบบ
กลไกการจัดทำเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง SAR ให้เป็นระบบและพัฒนา
คุณ ภาพแนวทางของงานประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สำเร็จ
เป็ นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ให้ แก่ ผู้ บ ริห าร
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร  ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนำ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
  

วจ.003 
วันท่ี 8 

สิงหาคม 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

63 การพัฒนาความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการวิจัย
เคมี  คณะวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เท ค โน โ ล ยี ต า ม
โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
มาตรฐานความปลอดภัย
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ใน
ประเทศไทย (ESPReL) 

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

หลักสตูรสาขาวิชา
เคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  ได้ น ำรูป แบ บ การพั ฒ น าความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการการวิจัย
เคมีมาประยุกต์ใช้จัดระบบการจัดเก็บ
สารเคมีและการจัดแยกของเสียที่เกิด
จากห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการ
สอนเพื่อให้ได้รูปแบบและการจัดการที่
เป็นไปตามโครงการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการการ
วิจยัในประเทศไทย  
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
-  ได้นำรูปแบบแล้วเธอความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการการวิจัยเคมีปฏิบัติ
เป็นนโยบายเพื่อพัฒนาและยกระดับมา
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ให้เกิดความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา
คณาจารย์ของหลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

วจ.003 
วันท่ี 30 

กรกฎาคม 
2562 

64 การศึกษาคุณค่าและการ
นำไปใช้ประโยชน์ของพืช
มหัศจรรย์ "ถั่วดาวอินคา" 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
และพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนบ้าน 
น้ำร้อน อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วิสาหกิจชุมชนบ้าน
น้ำร้อน 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
 -  นำดาวอินคาส่งเสริมให้ ชุมชนได้
ปลูก  เรียนรู้ เข้าใจแปรรูปได้ เองใน
ครัวเรือนที่ เหลือสามารถหารายได้
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ก่อให้เกิด
รายได้และสุขภาพที่ดีของชุมชนตามมา 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
-   เป็นแบบแผนการพัฒนาต่อเนื่อง
จากจุดเล็ก ๆ ของชุมชนเพื่อทักษะ
ความรู้ความเข้าใจวิธีการทำให้ เกิด
ความสามัคคี ในชุมชนได้มีการจ้าง
แรงงานเกิดขึ้นในการปลูกดูแลแต่ลูก
ครบวงจร  
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
-  ส่งเสริมปลูกรับซื้อและแปรรูปขายใน
รูปแบบต่าง ๆ มีประโยชน์มากในการ
เป็นข้อมูลเพื่อความเช่ือถือในเรื่องดาว
อิ นค าทำให้ เกิ ด ความ เช่ื อมั่ น ขอ ง
ผู้บริโภคทำให้เกิดรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ดาวอินคา  
การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  ดาวอินคา มีคุณสมบัติมากมายนำไป
ประยุกต์ใช้ในรูปแบบหลากหลายเป็น
สิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก นำไปต่อยอด  

วจ.003 
วันท่ี 30 

กรกฎาคม 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    ทำให้มีสุขภาพร่างกายจิตใจและเกิดผล
ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 

 

65 การศึกษาคุณค่าและการ
นำไปใช้ประโยชน์ของพืช
มหัศจรรย์ "ถั่วดาวอินคา" 
เพือ่เพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์
และพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนบ้านน้ำร้อน อำเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำร้อน 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพ พัฒนาและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลผลิตจากดาว
อินคา 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเป็นถั่ว
ดาวอินคา และประโยชน์ถั่วดาวอินคา
สำหรับคนในท้องถิ่น  
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
-  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
รายได้ในท้องถิ่น 
- ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนให้ถั่วดาวอินคาเป็นการท่องเที่ยว
ในชุมชน 
- ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพใน
ท้องถิ่นโดยดาวอินคา  
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
-  ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นดาว
อินคา มีรายได้จากดาวอินคาไปใช้    
ในครัวเรือน 
- สนับสนุนแปลงทดลองปลูกแปรรูป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  ขยายผลการพัฒนาด้านสุขภาพและ
สิ่ งแวดล้อมสำหรับนำไปใช้เป็ นสิ่ ง
ประกอบ เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพ ชีวิ ต
ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อบต. 
น้ำร้อน 

วจ.003 
วันท่ี 25 

กรกฎาคม 
2562 

66 การศึกษาคุณค่าและการ
นำไปใช้ประโยชน์ของพืช
มหัศจรรย์ "ถั่วดาวอินคา" 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
และพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนบ้าน 
น้ำร้อน อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

โรงเรียนชุมชนบ้าน
น้ำร้อน 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  ส่งเสริมให้ประชาชน, ผู้ปกครองใน
ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นมาของพืชสมุนไพร สรรพคุณ
สารเคมีที่ อยู่ ในตัวพืชสมุนไพรเพื่ อ
ส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
-  ส่ งเสริมให้นักเรียนผู้ปกครองนำ
ความรู้ที่ ได้ ไปประกอบอาชีพอาชีพ
พื้นบ้าน การดูแลสุขภาพทักษะอาชีพ
ของนักเรียนนำไปพัฒนาเป็นโครงงาน
อาชีพ1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ของ  

วจ.003 
วันท่ี 25 

กรกฎาคม 
2562 
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172 

ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    โรงเรียน หมู่บ้านน้ำร้อน 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
-  การแปรรูปนำไปจำหน่ายเพื่อเป็น
รายได้ เช่นทำ ลิปสติกน้ำมันถั่วดาว    
อินคา ชา สบู่ ในรูปกลุ่มโรงเรียนกลุ่ม
ผู้ปกครองในชุมชน 
การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
- ส่งเสริมทำให้นักเรียน ครูผู้สอนนำไป
ปรับเป็นผลผลิตอื่น ๆ ในรูปแบบของ
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 

67 การเพิ่มอัตราการงอกและ
การเจรญิเติบโต ของข้าว
ลืมผัวด้วยพลังงาน
สนามแมเ่หล็ก 

คณะ
เทคโนโลยี
การ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

นางขนิษฐา  
พลับรู้การ 
สวนคุณจุ่ง 32 หมู่ 6 
ต. ตาลเดี่ยว  
อ.หล่มสัก  
จ.เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  ใช้งานวิจัยนี้ในการปลูกข้าว 
 

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 

68 การวิเคราะห์และ
ออกแบบสะพานขึงด้วย
วิธีการไฟไนต์เอลเิมนต ์

คณะ
เทคโนโลยี
การ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
นายพนเทพ บุญสอน 
ผู้นำไปใช้ประโยชน์ 
ตำแหน่ง  
นักทรัพยากรบุคคล 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  
-  เผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ใช้ใน
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้กับ
ชุมชน 
 

วจ.003 
วันท่ี 14 
สิงหาคม 
2562 

69 การใช้ปลวกเสริมในการ
อนุบาลลูกอ่ึงปากขวด 

คณะ
เทคโนโลยี
การ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

นายเสกสรร พรมบญุ 
ที่ว่าการผู้ใหญ่บา้น 
หมู่ที่ 9 บ้านพลำ  
ต.ป่าเลา อ.เมือง  
จ.เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
-   ผลงานวิจัยเรื่องการใช้ปลวกเสริมใน
การอนุบาลลูกอึ่งปากขวดที่นำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่สาธารณะในเรื่อง ที่ทำ
ให้ คุณ ภาพ ชีวิตและเศรษฐกิจของ
ประชาชนดีขึ้น ด้านวิถีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านสามารถ
เลี้ยงเป็นอาชีพได้ และอึ่งในธรรมชาติมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
-  การเพิ่มปริมาณอึ่งในธรรมชาติเป็น
การเพิ่มผลผลิตซึ่ งก่อให้ เกิดรายได้
ให้กับชาวบ้าน 

วจ.003 
วันท่ี 10 
สิงหาคม 
2562 

70 การใช้เปลือกและเมล็ด
เสาวรสเสรมิในอาหารไก่
พืน้เมืองในอำเภอเขาค้อ  

คณะ
เทคโนโลยี
การ 

นายปิยพงศ์ บางใบ 
ตำแหน่ง รองคณบดี 
รักษาราชการแทน  

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  ใช้ประกอบการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีผลิตไก่เนื้อในรายวิชาการ 

วจ.003 
วันท่ี 13 
สิงหาคม  
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

 จังหวัดเพชรบูรณ ์ เกษตรและ 
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

คณบดีคณ 
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมวิชาเอก
สัตวศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

ผลิตไก่เนื้อภาคการศึกษาที่ 1 ป ี
การศึกษา 2562 

2562 

71 การศึกษาและออกแบบ
ระบบเตือนภัยน้ำทว่ม
ล่วงหน้าในพ้ืนท่ีกว้าง ด้วย
โปรแกรมแลปวิว สำหรับ
ชุมชนสะเดาะพง อำเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะ
เทคโนโลยี
การ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

อาจารย์วาสนา  
วงศ์ษา 
สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ      
- ได้นำองค์ความรู้จากการวิจัยและ
นำไปใช้ประโยชน์ โดยทำการติดตั้ ง
อุ ป ก ร ณ์ เพื่ อ ท ด ล อ ง ใ ช้ ง า น  ณ 
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาและ
นักวิจัยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติการณ์
จริง 

วจ.003 
วันท่ี 13 
สิงหาคม 
2562 

72 ระบบสบืค้นข้อมูลเชิง
ความหมายด้วยออนโท  
โลยี เพือ่การจัดการองค์
ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น
การควบคุมโรคและแมลง
ศัตรูมะขามหวานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

คณะ
เทคโนโลยี
การ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

นายพงษ์ศักดิ์  
พุฒบุตร 
ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน
ตาดหมอกวิทยา 
ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อำนวยการโรงเรยีน
บ้านตะเบาะ 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  นั ก เรี ยนสามารถนำความรู้ เ ชิ ง
วิชาการที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเชิง
ความหมายด้วยออนโทโลยีเพื่อจัดการ
องค์ความรู้ภู มิ ปัญ ญ าท้ องถิ่นการ
ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชมะขาม
หวานตามหลั กป รัชญ าเศ รษฐกิ จ
พอเพียงโดยภูมิปัญญาเหล่านี้เริ่มเลือน
หายไปจากเยาวชนคนรุ่นหลังเนื่องจาก
มีการใช้สารเคมีช่วยในการกำจัดแมลง
และศัตรูพืชส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลงจากสารเคมี องค์ความรู้
เหล่ านี้ เมื่ อถู กรวบรวมไว้ผู้ ที่ สน ใจ
สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้อย่างเป็น
ระบบ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน ส่งเสริม
ให้คนรุ่นใหม่ ใช้องค์ความรู้จากภูมิ
ปัญญาและดำเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
-  ข้ อมู ล ได้ อ ย่ า ง เป็ น ระบ บ  ช่ วย
เกษตรกรลดต้นทุน ส่งเสริมให้คนรุ่น
ใหม่ใช้องค์ความรู้จากภูมิปัญญา และ
ด ำ เนิ น ชี วิต ต าม แน วทางป รั ชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง  

วจ.003 
วันท่ี 8 

กรกฎาคม 
2562 
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174 

ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

73 การศึกษาคุณภาพน้ำและ
ความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืช ในอ่างเก็บ
น้ำรัตนัย อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะ
เทคโนโลยี
การ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

นางสาวพรทศิา ทอง
นิทกาญจน ์
ตำแหน่ง พนกังาน
มหาวิทยาลยัสาย
วิชาการ (อาจารย์) 
อาคารปฏิบตัิการ
เพาะเลีย้งสตัว์น้ำ  
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อืน่ ๆ  
 -  นำผลที่ศึกษาได้จากโครงการวิจัยใน
ครั้งนี้มาใช้เป็นตัวอย่างประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาโครงการ
เกษตรและรายวิชาปัญหาพิเศษเพื่อเป็น
ตัวอย่างด้านงานวิจัยการคิดค้นหา
หัวข้องานวิจัยเป็นแนวความคิดแรง
บันดาลใจให้กับนักศึกษาในการตั้ ง
หัวข้อและดำเนินการในรายวิชาปัญหา
พิเศษและเป็นตัวอย่างจริงให้นักศึกษา
ในรายวิชาแพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้นได้
ศึกษาเพิ่มเติมทั้งวิธีการเก็บตัวอย่าง
วิธีการรักษาตั วอย่างตลอดจนการ
จำแนกชนิดแพลงก์ตอนพืช 

วจ.003 
วันท่ี 14 
สิงหาคม 
2562 

74 ผลของการใช้ละออง
ข้าวโพดหมักยเูรียในระดับ
ต่างกัน ต่อสมรรถภาพโค
เนื้อรุ่น 

คณะ
เทคโนโลยี
การ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

นายสมนึก ศรีสวสัดิ์ 
ตำแหน่งเกษตรผู้
เลี้ยงโคเนื้อ บ้านหัว
ถนน 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  
-  งานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์
โดยนำไปให้กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
บ้านหัวถนน ม.8 ต.ศาลาลาย อ.ชน
แดน จ.เพชรบูรณ์ โดยจากการนำสูตร
อาหารในงานวิจัยไปใช้เลี้ยงแล้วได้ผลดี 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
-  ผลงานวิจัยนี้สามารถนำไปทำอาหาร
โคขุนเนื้อเพื่อสร้างรายได้ได้ 

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 

75 ศักยภาพการผลติมะเดื่อ
ฝรั่งแบบมสี่วนร่วมกับ
เกษตรกร อำเภอเขาค้อ 
จังหวดัเพชรบูรณ ์

คณะ
เทคโนโลยี
การ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

น.ส พจนารถ แซ่อำ 
83 ม.10 ต.เขาค้อ  
อ.เขาค้อ  
จ.เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  
-  เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการปลูก
มะเดื่อฝรั่งและนำไปใช้เป็นความรู้
พื้นฐานสำหรับปลูกมะเดื่อฝรั่ งเพื่ อ
จำหน่าย และเป็นแนวทางในการผลิต
พืชทางเลือก 

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 

76 เปรียบเทยีบการให้น้ำ
แบบน้ำท่วมขังและแบบ
สปริงเกอรต์่อต้นทุนและ
องค์ประกอบผลผลิตของ
ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 

คณะ
เทคโนโลยี
การ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

นางสายทอง แซ่อุน่ 
ตำแหน่ง เลขานุการ
นายก อบต. วังท่าด ี

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  เกษตรกรในพื้ นที่ ก ารดู แลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดีได้นำ
องค์ความรู้ระบบการให้น้ำ ในนาข้าว
เอาไปใช้ในการทำการเกษตรเพื่อเป็น
การประหยัดน้ำลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร 

วจ.003 
วันท่ี 1 

สิงหาคม 
2562 

77 การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตโคเนื้อ โดยการ
วางแผนการผสมพันธ์ุแบบ
ฤดูกาล ในเขตอำเภอเขา 

คณะ
เทคโนโลยี
การ 
เกษตรและ 

นายปิยพงศ์ บางใบ 
 ตำแหน่ง รองคณบดี 
รักษาราชการแทน 
คณบดีคณะ  

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  ใช้ประกอบการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีการวางแผนการผสมพันธุ์
แบบฤดูกาลเพิ่มเติมในรายวิชา  

วจ.003 
วันท่ี 13 
สิงหาคม 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

 ค้อ และอำเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

การผลิตโคเนื้อ  

78 ความหลากชนิดของปลา
ในเขตลุ่มน้ำเข็ก 

คณะ
เทคโนโลยี
การ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

นางสาวพรทิศา ทอง
สนิทกาญจน์ 
ตำแหน่ง พนักงาน
มหาวิทยาลยัสาย
วิชาการ (อาจารย์)  
อาคารปฏิบตัิการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  นำผลที่ศึกษาได้จากโครงการวิจัยใน
ครั้งนี้มาใช้เป็นตัวอย่างประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิ ชาโครงการ
เกษตรและรายวิชาปัญหาพิเศษเพื่อเป็น
ตัวอย่างด้านงานวิจัยการคิดค้นหา
หัวข้องานวิจัยเป็นแนวความคิดแรง
บันดาลใจให้กับนักศึกษาในการตั้ ง
หัวข้อและดำเนินการในรายวิชาปัญหา
พิเศษและเป็นตัวอย่างจริงให้นักศึกษา
ในรายวิชามีนวิทยาได้ศึกษาเพิ่มเติมทั้ง
วิธีการเก็บตัวอย่างวิธีการรักษาตัวอย่าง
ตลอดจนการจำแนกชนิดไข่ปลา  

วจ.003 
วันท่ี 14 
สิงหาคม 
2562 

79 การพฒันากลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกตะไคร้ในพ้ืนท่ี
อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

คณะ
เทคโนโลยี
การ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

นางมุ้ยกอย แซ่ติ๋น 
ไร่นางมุ้ยกอยแซ่เติ๋น 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  ได้นำเครื่องหั่นตะไคร้ไปใช้ประโยชน์
จริง 

วจ.003 
วันท่ี 19 

กรกฎาคม 
2562 

80 การสืบค้นย้อนกลับ
ผลผลติข้าวไรล่ืมผัวและ
ศักยภาพในการผลติของ
เกษตรกรตำบลหนอง 
แม่นา อำเภอเขาค้อ 

คณะ
เทคโนโลยี
การ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์
  

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น  
-  ใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชา ENCE201 ระบบฐานข้อมูล 

วจ.003 
วันท่ี 19 

กรกฎาคม 
2562 

81 การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมแบบมสี่วน
ร่วมของชุมชน เทศบาล
เมืองหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ ์

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

นายทวีสิน จันทสิงห์
ตำแหน่ง 
รองนายกเทศมนตรี 
ปฏิบัตริาชการแทน
นายกเทศมนตรเีมือง
หลม่สกั 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
-  นำไปเป็นแนวทางในการกำหนด
นโยบายวางแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญ
ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  

วจ.003 
วันท่ี 31 
สิงหาคม 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

82 นโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ
บูรณาการ เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากอย่าง
ยั่งยืนในอำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

นางบุปผา จนัทร์เพ็ง
ประธานชมรมคน
รักษ์เขาค้อ 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
-  นำไปใช้เป็นแนวทางในการช้ีแจง
ข้อเท็จจริงและเป็นข้อมูลเพิ่มเติมใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับสมาชิกชมรม 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

วจ.003 
วันท่ี 31 
สิงหาคม 
2562 

83 การสร้างทุนทางภาษา
และวัฒนธรรมชาวลีซอ 
อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบมสี่วนร่วม 

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
-  เผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ใช้ใน
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้กับ
ชุมชน 

วจ.003 
วันท่ี 14 
สิงหาคม 
2562 

84 
 

การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Khaokoh: Switzerland of 
Thailand สำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

โรงเรียนวังโป่งศึกษา การนําไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  เป็นงานวิจัยในช้ันเรียนที่ดี สร้างสื่อ
การสอนจาก เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
ง่ายต่อการงานใช้งานผู้วิจัยเป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการประยุกต์ใช้เนื้อหาจากท้องถิ่น
มาสร้างเป็นบทเรียน ข้าพเจ้าจะนำ
นวัตกรรม อีบุ๊คนี่ไปใช้ในห้องเรียน 

วจ.003 
วันท่ี 28 

มีนาคม 2562 

โรงเรียนเพชรบูรณ์
วิทยา 

การนําไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
- หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ วิ ชาภาษา   
อังกฤษ เรื่อง Khaokoh: Switzerland of 
Thailand สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ เป็นสื่อการสอนทีเ่หมาะกับบริบทที่
ใช้เนื้อหาในท้องถิ่นชุมชนมาสร้างเป็น
บทเรียนภาษาอังกฤษและมี pre-test และ  
post-test แบบฝึกหัดในบท ข้าพเจ้าจะ
นำไปใช้ในห้องเรียน 

วจ.003 
วันท่ี 8 

กรกฎาคม 
2562 

โรงเรียนร่มเกล้า 
เขาค้อ 

การนําไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ 
เ รื่ อ ง  Khaokoh: Switzerland of 
Thailand สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ เป็นสื่อการสอนที่เหมาะกับบริบทที่
ใช้เนื้อหาในท้องถิ่นชุมชนมาสร้างเป็น
บทเรียนภาษาอังกฤษและมี pre-test 
และ   post-test แบบ ฝึ กหั ด ในบ ท 
ข้าพเจ้าจะนำไปใช้ในห้องเรียน  

วจ.003 
วันท่ี 31 

กรกฎาคม 
2562 

โรงเรียนบ้านนายาว การนําไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  ใ ช้ เป็ น เนื้ อ ห า เส ริ ม ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษสำหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  

วจ.003 
วันท่ี 31 

กรกฎาคม 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

   

 ๓ ของโรงเรียนบ้านนายาว ตลอดจนใช้
เป็น ชุดฝึกอ่ านประกอบในการติ ว
ข้อสอบ O-Net และเป็นตัวอย่างในการ
ทำวิจัยในช้ันเรียนจําพวก การสร้าง
นวัตกรรมเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนายาว 

 

โรงเรียนอนุบาลวัง
โป่ง 

การนําไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนได้จริง 

วจ.003 
วันท่ี 30 

กรกฎาคม 
2562 

โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีมงคล 

การนําไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  เ รื่ อ ง  Khaokoh: 
Switzerland of Thailand มี
ประโยชน์กับนักเรียนมัธยม ทำให้ได้รับ
การฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษ 

วจ.003 
วันท่ี 20 

กุมภาพันธ์ 
2562 

โรงเรียนปริยตัิสามัญ
วัดไพรสณฑ์ศักดา
ราม 

การนําไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  เป็นตัวอย่างในการวิจัยในช้ันเรียน 
ส าม ารถ ใช้ เป็ น สื่ อ ก ารสอน เส ริ ม
ภาษาอังกฤษให้กับพระภิกษุสามเณร 

วจ.003 
วันท่ี 1 

สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนบ้านศิลา การนําไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ วิ ช า
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ รื่ อ ง  Khaokoh: 
Switzerland of Thailand ส าม ารถ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ในวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างด ี

วจ.003 
วันท่ี 27 

พฤษภาคม 
2562 

85 การใช้ข้อคิดที่ได้จาก
วรรณกรรมเป็นแนวทาง
ส่งเสริมพฤติกรรมของ
เยาวชน 

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

โรงเรียนเจียงทอง
พิทยาคม 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
-  นำแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
เยาวชนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ผู้เรียน 

วจ.003 
วันท่ี 8 

สิงหาคม 
2562 

86 การจัดการองค์ความรู้ว่า
ดว้ยการเมืองเรื่อง
สิ่งแวดล้อม 

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

สาขารัฐศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์ 

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  ใช้เป็นผลประโยชน์ต่องานวิชาการ
ของราชภัฏเพชรบูรณ์ 

วจ.003 
วันท่ี 1 

สิงหาคม 
2562 

87 การพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานภาครัฐด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด 

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ 
สังคม 
ศาสตร ์

เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
-  ใช้ในการสื่อสารของนักท่องเที่ยว
ต่างชาต ิ
การนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
-  สอดคล้องนโยบายของตนเองและ 

วจ.003 
วันท่ี 30 
สิงหาคม 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง  

เพชรบูรณ ์
 

เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ ์

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

88 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากภายใต้กลไก
ประชารัฐสู่ศูนย์กลาง
ตลาดสินค้า นวัตกรรม
ทางการเกษตรในพื้นที่
อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12  
ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ 
จ.เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
-  เป็นข้อสารสนเทศให้กับรัฐบาลได้
น ำไปปรับปรุ งข้ อบกพร่องในการ
กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
-  พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการเพิ่ม
มูลสินค้าอันส่งผลต่อการสร้างรายได้ 
สร้างอาชีพ และสร้างผู้ประกอบการ
รายใหม่ภายใต้เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
การนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
-  นําข้อมูลไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาต่อยอดแนวคิดเศรษฐกิจ
ฐานรากและการบริหารจัดการภายใต้
กลไกประชารัฐ 
การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
-  เป็นข้อมูลประกอบการตัดสิน ใจ
การค้าและลงทุนในพื้นที่ 
-  พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าอันส่งผลต่อการสร้างรายได้ 
สร้างอาชีพ และสร้างผู้ประกอบการ
รายใหม่ภายใต้เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
เป็นแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การแก้ปัญหาการสร้างมูลค่าเพิ่ม การ
ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำให้แก่
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมไทยอย่าง
ยั่งยืนและแข่งขันได้ 
การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  เป็นแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การแก้ปัญหาการสร้างมูลค่าเพิ่ม การ
ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำให้แก่
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมไทยอย่าง
ยั่งยืนและแข่งขันได้  

วจ.003 
วันท่ี 21 
สิงหาคม 
2562 

89 นวัตกรรมการเรียนรูเ้พื่อ
แก้ปัญหาการออกเสียง
พยัญชนะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

แก้ปัญหาการสร้างมูลค่าเพิ่ม การลด
ช่องว่างและความเหลื่อมล้ำให้แก่ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคมไทยอย่างยั่งยืนและ
แข่งขันได้ 
การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  เป็นแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อ 
การแก้ปัญหาการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำ
ให้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมไทย
อย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ 

 

89 นวัตกรรมการเรียนรูเ้พื่อ
แก้ปัญหาการออกเสียง
พยัญชนะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-จากโครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการ
เรียนรู้ เพื่ อแก้ปัญหาการออกเสียง
พยัญชนะภาษาอังกฤษของ นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้นําไปใช้ประโยชน์
กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุ ร กิ จ  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ หมู่เรียน 2611020491 และ 
6111020491 จํานวนนักศึกษา 55 คน 
โดยให้นักศึกษาฝึกการใช้นวัตกรรมการ 
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ติดต่อสื่อสารในแวดวงธุรกิจหรือ การ
สื่อสารกับชาวต่างชาติในชีวิตประจําวัน 
ด้วยความสะดวกของแอปพลิเคชันที่
เอื้ออํานวยให้นักศึกษาเรียนรู้  และ
ฝึกฝนได้ด้ วยตนเองนอกห้องเรียน 
เนื่องจากมีคําอธิบายและคลิปวิดีโอที่
บรรยายการออกเสียงที่เข้าใจง่าย และ
เห็นภาพชัดเจน ดังนั้น จึงเห็นประโยชน์
การนํานวัตกรรมนี้ มาใช้เพื่อพัฒนา
นักศึกษาหมู่เรียนนั้น ๆ ให้ออกเสียงได้
อย่างถูกต้อง และสามารถเผยแพร่สู่รุ่น
น้องได้ต่อไป 

วจ.003 
วันท่ี 30 
สิงหาคม 
2562 

90 สัญวิทยาทางการเมืองของ
พระตำหนักเขาค้อ 

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

สาขารัฐศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการโดยเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาสถาปัตยกรรมของสัญวิทยาทาง
การเมือง 

วจ.003 
วันท่ี 30 
เมษายน 
2562 

91 ตัวแบบท่ีดีในการบรหิาร
จัดการขยะชมุชนแบบ
ครบวงจร : กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งสมอ 

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  ประโยชน์ทางวิชาการโดยนำมาเป็น
กรณีศึกษาเพื่อต่อยอดในงานวิชาการ
สัมมนาการเมืองท้องถิ่น 

วจ.003 
วันท่ี 30 
เมษายน 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

92 นวัตกรรมการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ในการ
สื่อสารของนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 
ตำบลหนองแม่นา อำเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  จากโครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการ
เรี ย น รู้ เพื่ อ พั ฒ น าทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
ภ าษ าอั งกฤษ  ใน การสื่ อ ส ารของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนอง
แม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ได้นำไปใช้ประโยชน์กับ  นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้นําไปใช้ประโยชน์
กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุ ร กิ จ  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ หมู่เรียน6211020491 และ 
6111020491 จํานวนนักศึกษา 55 คน 
โดยให้นักศึกษาฝึกการใช้นวัตกรรมการ 
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ติดต่อสื่อสารในแวดวงธุรกิจหรือ การ
สื่อสารกับชาวต่างชาติในชีวิตประจําวัน 
ด้วยความสะดวกของแอปพลิ เคชันที่
เอื้ออํานวยให้นักศึกษาเรียนรู้  และ
ฝึกฝนได้ด้ วยตนเองนอกห้อง เรียน 
เนื่องจากมีคําอธิบายและคลิปวิดีโอที่
บรรยายการออกเสียงที่เข้าใจง่าย และ
เห็นภาพชัดเจน ดังนั้น จึงเห็นประโยชน์
การนํานวัตกรรมนี้มาใช้เพื่อพัฒนา
นักศึกษาหมู่เรียนนั้น ๆ ให้ออกเสียงได้
อย่างถูกต้อง และสามารถเผยแพร่สู่รุ่น
น้องได้ต่อไป 

วจ.003 
วันท่ี 18 

กรกฎาคม 
2562 

93 การจัดการภาครัฐแนวใหม่
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

คณะมนษุย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเข็กน้อย 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย       
-  นำไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการ
จัดทำแผนพัฒนาประจำปีของ อ.บ.ต. 
เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

วจ.003 
วันท่ี 19 
สิงหาคม 
2562 

94 
 

การพั ฒ น าทั ก ษ ะท าง
ภาษาของนั ก เรี ยนที่ มี
ข้อบกพร่องทางการเขียน
สะกดคำควบกล้ำโดยใช้ 

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สงัคม 
ศาสตร ์

โรงเรียนบ้านน้ำเลา การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  ประโยชน์ด้ านการพัฒนาผู้ เรียน    
โดยใช้แบบฝึกเพื่อเป็นแนวทางพัฒน
ทักษะการเขียนของผู้เรียน 

วจ.003 
วันท่ี 4 

มีนาคม 2562 
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ลำดับ งานวจิัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

 กิจกรรมเสริมทักษะ     
95 การพัฒนาสื่อดิจิทลัเพื่อ

ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศแก่
นักศึกษามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

วิทยาลัยสารพัดช่าง
จังหวัดเพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
-  แบบทดสอบใช้ ในการวัดระดั บ
ความรู้ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
-  สื่อดิจิทัล ใช้ในการให้ความรู้และ
พัฒ นาทั กษะการรู้ เท่ าทั น สื่ อ  สื่ อ
อ อ น ไ ล น์  โ ซ เ ชี ย ล มี เ ดี ย  แ ล ะ 
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ รวมถึง
ให้บริการภายในห้องสมุดของสถาบัน
แก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ 

วจ.003 
วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2562 

96 การสร้างสรรค์จิตรกรรม
สื่อผสมแรงบันดาลใจจาก
คำขวัญประจำจังหวัด
เพชรบูรณ ์

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  บู รณาการการเรียนการสอนกับ 
ร า ย วิ ช า กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
(HSAR210) 

วจ.003 
วันท่ี 9 

สิงหาคม 
2562 

97 การสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมโดยการวาดภาพ
บันทึกช่วงเวลาและความ
งามของทิวทัศน์ในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ ์

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  บู รณาการการเรียนการสอนกับ 
ร า ย วิ ช า วั ส ดุ แ ล ะ เท ค นิ ค ศิ ล ป ะ 
(HSAR214) 

วจ.003 
วันท่ี 9 

สิงหาคม 
2562 

98 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากภายใต้กลไก
ประชารัฐสู่ศูนย์กลาง
ตลาดสินค้า นวัตกรรม
ทางการเกษตรในพื้นที่
อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาค้อ อำเภอ
เขาค้อ 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
-  เป็นข้อสารสนเทศให้กับรัฐบาลได้
น ำไปปรับปรุ งข้ อบกพร่องในการ
กำหนดนโยบายให้ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที ่
-  พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการเพิ่ม
มูลสินค้าอันส่งผลต่อการสร้างรายได้ 
สร้างอาชีพ และสร้างผู้ประกอบการ
รายใหม่ภายใต้เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
การนำไปใช้เชิงนโยบาย 
-  นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดแนวคิด
เศรษฐกิจฐานรากและการบริหาร
จัดการภายใต้กลไกประชารัฐ 
การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
-  เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
การค้าและลงทุนในพื้นที่พัฒนาพื้นที่ให้
เป็นศูนย์กลางการเพิ่มมูลค่าสินค้าอัน
ส่งผลต่อการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ 
และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ภายใต้
เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
-  เป็นแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อ 

วจ.003 
วันที่ 22 
สิงหาคม 
2562 
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ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที่ 

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    การแก้ปัญหาการสร้างมูลค่าเพิ่ม การ
ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำให้แก่ชุม
ชุน ท้องถิ่น และสังคมไทยอย่างยั่งยืน
และแข่งขันได้ 
การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  เป็นแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การแก้ ปัญ หาการสร้ างมู ลค่ า เพิ่ ม     
การลดช่องว่างและความ เหลื่อมล้ำ
ให้แกชุ่มชน ท้องถิ่นและสังคมไทยอย่าง
ยั่งยืนและแข่งขันได้ 

 

99 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากภายใต้กลไก
ประชารัฐสู่ศูนย์กลาง
ตลาดสินค้า นวัตกรรม
ทางการเกษตรในพื้นที่
อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคม 
ศาสตร ์

สำนักงานพัฒนา
ชุมชน อำเภอเขาค้อ 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
-  เป็นข้อสารสนเทศให้กับรัฐบาลได้
น ำไปปรับปรุ งข้ อบกพร่องในการ
กําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
-  พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าอันส่งผลต่อการสร้างรายได้ 
สร้างอาชีพ และสร้างผู้ประกอบการ
รายใหม่ภายใต้เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
การนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
-  นําข้อมูลไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาต่อยอดแนวคิดเศรษฐกิจ
ฐานรากและการบริหารจัดการภายใต้
กลไกประชารัฐ 
การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
-  เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
การค้าและลงทุนในพื้นที่พัฒนาพื้นที่ให้
เป็นศูนย์กลางการเพิ่มมูลค่าสินค้าอัน
ส่งผลต่อการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ 
และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ภายใต้
เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
-  เป็นแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การแก้ ปัญ หาการสร้ างมู ลค่ า เพิ่ ม     
การลดช่องว่างและความ เหลื่อมล้ำ
ให้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมไทย
อย่างยั่งยืนและแข่งขันได้การนำไปใช้
ประโยชน์อื่น ๆ 
-  เป็นแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การแก้ ปัญ หาการสร้ างมู ลค่ า เพิ่ ม     
การลดช่องว่างและความ เหลื่อมล้ำ
ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมไทย 

วจ.003 
วันท่ี 21 
สิงหาคม 
2562 
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https://research.pcru.ac.th/rdb/project/dataview/1669_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A8___%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.html
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https://research.pcru.ac.th/rdb/project/dataview/1669_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A8___%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.html
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งานสร้างสรรค์วิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

งานสร้างสรรค์ 1 เรื่อง 
 

ลำดับ สร้างสรรค์ คณะ หน่วยงานที่ 
นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์

101 การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะไทยร่วมสมยั จาก
รูปลักษณ์จิตรกรรมฝา
ผนังวัดศรีมงคล      
อำเภอหลม่เก่า  
จังหวัดเพชรบูรณ์  
ตามคำขอแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ เลขท่ี 379430 

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รายวิชาออกแบบ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
( HSAR5 0 1 ) 
สาขาวิชาศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

การนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 
-  บูรณาการการเรียนการสอนกับ รายวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (HSAR501) 

 
 

นวัตกรรมวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
งานนวัตกรรม ทั้งหมด 15 เรื่อง 

 

ลำดับ นวัตกรรม คณะ 
หน่วยงาน 
ที่นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์

102 การหาปัจจัยที่ เหมาะสมในการ
ต้านทานการสึกหรอ ของเหล็กกล้า
ไร้สนิม AISI 304 ในสภาวะกรดและ
อุณหภูมิสูงของอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร โดยออกแบบ
การทดลองเชิงแฟกทอเรียล 23         
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

คณะ
เทคโนโลยีการ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

นายสุพจน์  ปิ่นพฤติกุล 
ตำแหน่ง ครู คศ.1 
วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
-  น ำ เท ค นิ ค ไป ใช้ ใน ก ารยื ด อ ายุ
เหล็กกล้าไร้สนิม และต้านทานการ     
สึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิม 
 

ลำดับ งานวิจัย คณะ 
หน่วยงานที ่

นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์
 

หนังสือ
รับรอง 

    อย่างยั่งยืนและแข่งขันได้  

100 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษา
โบราณสถานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ นใน
จังหวัด เพชรบู รณ์  เพื่ อ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจ
จากกรมศิลปากร 

คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สงัคม 
ศาสตร ์

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบุ่งน้ำเต้า 

การนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
-  นำผลการวิจัยไปกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลรักษาโบราณสถานที่
อยู่ในพ้ืนท่ี  
-  นำผลการวิจัยไปกําหนดแผนแม่บท
การดูแลรักษาโบราณสถานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี  
-  นำผลการวิจัยไปสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการดูแลรักษาโบราณสถาน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

วจ.003 
วันท่ี 30 
สิงหาคม 
2562 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

184 

ลำดับ นวัตกรรม คณะ 
หน่วยงาน 
ที่นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์

103 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีม
แต่งหน้าเค้กเพื่อสุขภาพจากอะโวคา
โด 

คณะ
เทคโนโลยีการ 
เก ษ ต ร แ ล ะ
เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม 

นายชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร  
ตำแหน่ง อาจารย์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
-  ได้นำผลวิจัยไปใช้ในรายวิชาปัญหา
พิเศษของนักศึกษา คหกรรมศาสตร์ช้ัน
ปีที่4 โดยได้เป็นต้นแบบการคิดค้นสูตร
ครีมในเบเกอรี่ที่ทดแทนไขมันทรานซ์
ด้วยอาโวคาโดในครีมโรลนักศึกษาช่ือ
นางสาววันวิสา รอดภัย ได้นำเสนอ
ผลงานต่อหน้าคณะนายกรัฐมนตรีที่มา
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  

104 ผลของสารเคลือบผิวจากเปลือก
เสาวรส ต่อการยืดอายุการเก็บรักษา
สตรอเบอร์รี่ที่ปลูก ในอำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

คณะ
เทคโนโลยีการ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

นางสาวนัทริกา สกุล
กสิกรม.14 ต.เขาค้อ  
อ.เขาค้อ         
จ.เพชรบูรณ์ 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ 
-  นำสารสกัดที่ได้เตรียมสำหรับใช้เป็น
สารเคลือบผิวสตรอเบอร์รี่ เพื่อยืดอายุ
ในการวางจำหน่ายสตรอเบอร์รี่ 

105 การเพิ่มประสิทธิภาพกรรมวิธีการ
แปรรูปมะขามจี๊ดจ๊าด สำหรับธุรกิจ
ชุมชน 

คณะ
เทคโนโลยีการ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

นางสังเวียน จันทมาลา 
ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชนไร่บุญคง 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
-  พัฒนากระบวนการผลิ ตมะขาม
จี๊ดจ๊าดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่บุญ
คงและเป็นตั วอย่างแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการผลิตให้ กับกลุ่ ม
เครือข่ายอื่น 

106 การจัดการเทคโนโลยีเครื่องรีดเส้น
ใยธรรมชาติ สำหรับกลุ่มเครื่องจัก
สาน อำเภอเขาค้อ : กรณีศึกษาบ้าน
น าย าว  ต ำบ ลทุ่ งส ม อ  จั งห วั ด
เพชรบูรณ์ 

คณะ
เทคโนโลยีการ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา 
แก้วเสริม ตำแหน่ง 
อาจารย์ประจำหลักสตูร  
สาขาวิชาออกแบบ
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัเพชรบูรณ ์ 

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
1. ใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติการผลิต
เชือกกล้วยเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. เป็นอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อนำไปผลิต
เป็นเครื่องมือผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 

107 การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
อบแห้งกระชายดำ ด้วยพลังงาน
ความร้อนร่วมของรังสีอินฟาเรดและ
ลมร้อน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
อบแห้งกระชายดำของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรไฮแลนด์ ตำบลเข็ก
น้ อ ย  อ ำ เภ อ เข า ค้ อ  จั ง ห วั ด
เพชรบูรณ์ 

คณะ
เทคโนโลยีการ 
เก ษ ต ร แ ล ะ
เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม 

นายวิทยา ทรงศิรินันทกุล 
ต ำ แ ห น่ ง  ป ร ะ ธ า น
วิ สาหกิ จ ชุ มชน  กลุ่ ม
สมุนไพรไฮแลนด์ 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์  
-  เพื่ อประหยัดเวลาในการอบและ
สามารถผลิตสินค้าให้ได้มากข้ึน 
การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ   
-  สามารถนำไปปรับใช้กับพืชสมุนไพร
ชนิดอื่น ๆ ได้ 

108 การพัฒนากรรมวิธีการยืดอายุการ
เก็ บ รักษามะขามคลุ ก เพื่ อก าร
ส่งออก 

คณะ
เทคโนโลยีการ 
เก ษ ต ร แ ล ะ

นางสังเวียน จันทมาลา 
ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
-  พั ฒ น าก ร ะ บ วน ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
กระบวนการอบมะขามคลุกอบแห้งแบบ
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ลำดับ นวัตกรรม คณะ 
หน่วยงาน 
ที่นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์

เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม 

พร้อมรับประทานแบบมีเมล็ดเพื่อการ
ส่งออกก รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการอบและองค์ความรู้
ให้กับกลุ่มเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนฯ 

109 การพัฒนาชุดควบคุมความชื้นในดิน
เพื่อการเกษตร แบบน้ำหยดด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นต้นแบบ
พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น ต า ม แ น ว
พระราชดำริ สำหรับหมู่บ้านสะเดาะ
พง ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

คณะ
เทคโนโลยีการ 
เก ษ ต ร แ ล ะ
เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม 

นางพิมพ์ บุตรเกษม 
ผู้นำไปใช้ประโยชน์ 
ต ำแ ห น่ ง  ป ระ ช าก ร
หมู่บ้านสะเดาะพง 
 

การนำใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  
-  ประชากรหมู่บ้านสะเดาะพงได้นำชุด
ควบคุมความช้ืนในดินเพื่อการเกษตร
แบบน้ำหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้
รดน้ำพืชผักในพื้นที่การเกษตรและทำ
สวนในช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว เป็น
การใช้พลั งงาน ไฟฟ้ าจากพลั งงาน
ทดแทนใช้ในการควบคุมความช้ืนในดิน 
ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ทำให้มี
ผลผลิตตลอดปีประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
รดน้ำพืชผัก และยังส่งผลให้ความสมดุล
ของน้ำในดินมีความช้ืนในดินส่งผลต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร  

110 การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนที่
บนพ้ืนท่ีต่างระดับ 

คณะ
เทคโนโลยีการ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

นายปิยพงศ์ บางใบ 
ตำแหน่ง รองคณบดี
รักษาราชการแทน 
คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
ไ ม โ ค ร โ ป ร เ ซ ส เ ซ อ ร์ แ ล ะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 

111 การออกแบบและการสร้างเครื่อง
ร่อนดินทำความสะอาด หัวกระชาย
ดำ สำหรับระบบการผลิตกระชายดำ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไพรไฮแลนด์ 
ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

คณะ
เทคโนโลยีการ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

นายวิทยา ทรงศิริ 
นันทกุล 
วิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มสมุนไพรไฮแลนด ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
-  เพิ่มส่วนต่างของน้ำหนักสินค้าเพื่อ
ป้องกันการขาดทุน 
การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
-  เป็นการคัดคุณภาพเบื้องต้น 

112 การพัฒนาเตาอบความร้อนต้นทุน
ต่ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะ
เทคโนโลยีการ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

คุณไพบูลย์ ศรีบุศกร 
ตำแหน่ง ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารรายย่อย 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
-  นำเตาอบไปใช้ในการประกอบอาหาร
นอกสถานที่  ที่ มี การสั่ งจองโต๊ะจีน
สะดวกในการขนย้ายเพราะสามารถแยก
ส่วนประกอบของเตาอบได้ 

113 การพัฒ นาแผ่ น ช้ิน ไม้ อั ดความ
หนาแน่นปานกลางจากภูมิปัญญา
ฟากไม้ ไผ่ เพื่ อผลิ ตภัณ ฑ์ ชุ มชน 

คณะ
เทคโนโลยีการ 
เกษตรและ

นางสุทธิภา แก้วยศ 
ประธานกลุม่
เฟอร์นิเจอรไ์ผเ่งิน  

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  
-  นำผลงานไปใช้ในรูปแบบที่ ใช้เชิง
สาธารณ ะของช้ินงานวิจัย ไปใช้กับ
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ลำดับ นวัตกรรม คณะ 
หน่วยงาน 
ที่นำไปใช้ 
ประโยชน ์

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

บ้านน้ำร้อน ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ใช้อยู่ทดแทนวัสดุเดิม 
 

114 การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบ
อัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) 
ส ำ ห รั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ
อลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

คณะ
เทคโนโลยีการ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
  

อารีย์ ใจกล้า 
ร้านเขาค้อ  
กระจก-อลูมเินียม 

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
-  ได้นำเครื่องต้นแบบฉีดยางขอบมุ้ง
ลวดไปใช้ประโยชน์จริง 

  115 การออกแบบและสร้างเครื่องคัด
แยกขนาดแมคคาเดเมียแบบช้ันราง
ท่อ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูป
แมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์  

คณะ
เทคโนโลยีการ 
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

นางสาวจิตอาภา จิจุมาส 
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  
-   เกษตรกรผู้ปลูกมะคาเดเมียในพื้นที่
เขาค้อสามารถมาใช้ประโยชน์ได้ 
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
-   สามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตมะคา
เดเมียได้ช่วยทำให้การทำงานเร็วข้ึน  

116 การจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ถนอมผิวน้ำมันรำข้าวจาก
พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

ห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
-  สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอนรายวิชาการจัดการสารสนเทศ
วิชาวิวัฒสารสนเทศศาสตร์ 
การนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
-  สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัย
ที่ เกี่ ย วข้ องกับน โยบายการจัดการ
สารสนเทศหรือ Big Data 
การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
- สามารถนำผลของการวิเคราะห์ข้อมูล
ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ถนอมผิวจาก
น้ำมันรำข้าว 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชีท้ี่
2.4 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
 ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
2.4 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
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 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคม  โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

  1 ทุกคณะมีส่วน
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
และชุมชนใน
การกำหนด
พ้ืนที่เป้าหมาย
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
ที่สอดคล้องกับ
บริบท ปัญหา 
และความ
ต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน 
หรือสังคม ตาม
จุดเน้น จุดเด่น
ของ
มหาวิทยาลัย
ตามศาสตร์
พระราชา หรือ
ตามแนว
พระราชดำริ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีการดำเนินงาน
โดยน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็น
สถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2575) ซึ่งแบ่ง
การดำเนินงานออกเปน็ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินงานพันธ
กิจสัมพันธ์ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2575) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2561- 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้    
ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์กำหนดเป็นโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ 5 
คณะ มีส่วนร่วมกับชุมชนในการกำหนดพ้ืนที่
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแหล่งองค์ความรู้ตามศาสตร์
พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยทุกคณะมีส่วน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนดำเนินงานตาม
กระบวนการ ดังนี้ 
 1. วันที่  28 ตุ ล าคม  2562  จั ดการป ระชุ ม        
ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ ว น เสี ย จ าก งาน บ ริ ก าร วิ ช าก าร         
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากชุมชนและหน่วยงานภายนอก และตัวแทนจาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 5 คณะ โดยมีตัวแทน
จากชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม   
ในครั้งนี้ จาก 12 หน่วยงาน ได้แก่ 
  1) องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า 
  2) องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี 
  3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
  4) องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
  5) สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน  
  6) เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอเขาค้อ 
  7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
  8) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
  9) โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
  10) โรงเรียนติ้ววิทยาคม 
  11) โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
  12) โรงเรียนโนนสะอาด 
 และผู้บริหาร/ตัวแทนจากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 คณะ ได้แก่  
      1) คณะครุศาสตร์  
      2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
      3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      4) คณะวิทยาการจัดการ 
      5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล บริบทของ
ชุมชน ปัญหา ความต้องการของชุมชนและความ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

พร้อมในการให้บริการวิชาการและตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ซึ่งจากการประชุมข้อมูลดังกล่าว
มหาวิทยาลัยได้ รวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้บริการวิชาการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง (3.1-1-01 
ถึง 3.1-1-02) 
 2. วันที่  21 มกราคม 2563 จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ โดยการ
ดำเนิ น งานภายใต้คำสั่ งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพ ช ร บู ร ณ์  ที่  1 4 6 1 /2 5 6 0  เรื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะก รรม ก ารบ ริ ห า ร งาน บ ริ ก าร วิ ช าก าร 
ประกอบด้วย  
  1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ ได้ รับ
มอบหมาย  
  2) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  3) คณบดีคณะครุศาสตร์ 
  4) ค ณ บ ดี ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 
  5) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  6) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  7) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  และได้เชิญอาจารย์จากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 
ท่าน ได้แก่  

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง จาก
คณ ะ เท ค โน โลยี ก าร เกษ ต รแล ะ เท ค โน โลยี
อุตสาหกรรม  

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษยากร ตีระ
พฤติกุลชัย จากคณะวิทยาการจัดการ  
และมีรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
เลขานุการ (3.1-1-03 ถึง 3.1-1-04) ซึ่งจากการ
ประชุมดังกล่าวข้างต้นมหาวิทยาลัย คณะ 5 คณะ 
และชุมชนใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลในการ
กำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย การวางแผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคมและกำหนดโครงการบริการ
วิชาการของแต่ละคณ ะ โดยในปี งบประมาณ      

3.1-1-01 ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2575) 
3.1-1-02 ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2561- 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง 2562)  
3.1-1-03 รายงานการ
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
งานบริการวิชาการ วันที่ 
28 ตุลาคม 2562 
3.1-1-04 ผลสำรวจ
ความต้องการรับบริการ
วิชาการจากชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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พ.ศ. 2563 สามารถกำหนดชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมายไว้ ดังนี้ 
 1. จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. อำเภอเมือง  
2. อำเภอเขาค้อ  
3. อำเภอหนองไผ่  
4. อำเภอหล่มสัก  
5. อำเภอชนแดน  
6. อำเภอน้ำหนาว 
7. อำเภอวิเชียรบุรี 
8. อำเภอบึงสามพัน 

2. จังหวัดพิจิตร 
1) อำเภอบางมูลนาก 

  โดยในทุกพ้ืนที่กำหนดไว้ในแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ซึ่งแบ่งโครงการทั้งหมดตามประกาศ จำนวน 89 
โครงการ และมีโครงการที่จัดในรอบปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 จำนวน 60 โครงการ โดยแบ่งกลุ่ม
ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น  ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 
2575) ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนา จำนวน 11 โครงการ 
2) โครงการวิจัย จำนวน 5 โครงการ 
3) โครงการอบรม/บริการวิชาการ จำนวน 

69 โครงการ 
4) โครงการกิจกรรมสัมพันธ์  จำนวน 4 

โครงการ 
และแบ่งประเภทโครงการตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 

1) โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 45 
โครงการ 

2) โครงการตามศาสตร์พระราชา จำนวน 12 
โครงการ 

3) โครงการหลักสูตรระยะสั้น  จำนวน 3 

3.1-1-05 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1461/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 
2 สิงหาคม 2560 
3.1-1-06 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 21 มกราคม 2563 
3.1-1-07 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่องการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.1-1-08 แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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โครงการ   (3.1-1-05 ถึง 3.1-1-06) 
  2 มีการดําเนินงาน

ตามวงจร
คุณภาพ PDCA 
โดยร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

  ม ห าวิ ท ย าลั ย รา ช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์  โด ย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินงานตามขั้นตอน
ของวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในทั้ง 5 คณะและหน่วยงานภายนอก ชุมชน
เป้าหมาย ในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ภายใต้
โค ร งก ารบ ริ ก ารวิ ช าการ เพ่ื อ พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยได้ ร่วมกัน
กำหนดแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ซึ่ งมี โครงการบริการ
วิชาการที่มาจากความต้องการ ปัญหา และบริบท
ของชุมชน ตามกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 
P = Plan แผนการบริการวิชาการ 
  1. มหาวิทยาลัยราชภั ฏ เพชรบู รณ์  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะ 5 คณะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยภายใต้
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ในชื่อโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยมีการจัดตั้ งคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  ที่  1461/2560 โดยมีหน้าที่
ดำเนินงานและบริหารงานบริการวิชาการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
โดยรวม (3.1-2-01) 
       2. คณะได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจความต้องการ
รับบริการวิชาการแก่สังคมจากชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวม
และจัดทำเป็นข้อมูลสำหรับการประชุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 และข้อมูลสำหรับประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ เพ่ือ
กำหนดชุมชนและพ้ืนที่เป้าหมายงานบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3.1-2-
02) 

 3. วันที่ 28 ตุลาคม 2562 จัดการประชุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ
การประชุมวางแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือ

3.1-2-01 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1461/2560 เรื่อง 
แต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการ เมื่อวันที่ 2 
สิงหาคม 2560 
3.1-2-02 ผ ล ส ำ ร ว จ
ความต้องการรับบริการ
วิ ช า ก า ร จ า ก ชุ ม ช น 
ประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563   
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พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ชุมชนและหน่วยงานภายนอก และตัวแทนจาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 5 คณะ (3.1-2-03) 

 4. วันที่ 21 มกราคม 2563 จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ครั้งที่  
1/2563 เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณงานบริการ
วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
พิจารณาชุมชนและพ้ืนที่ เป้ าหมายงานบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยใช้ข้อมูลจากผลสำรวจความ
ต้องการรับบริการวิชาการแก่สั งคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการประชุมผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียงานบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อการประชุม
วางแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3.1-2-04) 

 5. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ครั้งที่  
2/2563 เพ่ือพิจารณาแผนงานบริการแก่สังคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3.1-2-05) 

 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันวิจัย
และพัฒนาเสนอแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 
(3.1-2-06) 
      7. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จัดทำประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ฉบับที่  1 ขึ้นตามที่คณะได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการ (3.1-2-07) 

 8. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัย
และพัฒนา จัดส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 ให้คณะ 
5 คณะ 

 9. วันที่ 12 มีนาคม 2563 จัดทำประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้บริการ

 
3.1-2-03 รายงานการ
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียงานบริการวิชาการ 
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 
3.1-2-04 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการ ครัง้ที่ 1/2563 
วันที่ 21 มกราคม 2563 
3.1-2-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
3.1-2-06 มติการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2563 
3.1-2-07 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่องการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ฉบับที่  2 ขึ้นตามที่คณะได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการ (3.1-2-08) 

 10. วันที่16 มีนาคม 2563 จัดส่งประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 ให้คณะ 5 คณะ 

 11 . วันที่  12  พฤษภาคม 2563 จัดทำ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) (3.1-2-09) 
D = Do การปฏิบัติดำเนินงานที่กำหนดไว้ 
  สถาบั น วิ จั ยและพัฒ นาจั ดส่ งป ระกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ให้คณะ 5 คณะ เพ่ือให้คณะดำเนินงาน
โครงการบริการวิชาการตามแผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 
89 โครงการ โดยคณะได้ดำเนินงานโครงการตาม
แผนงานและพ้ืนที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผลการ
ดำเนิน งานการจัดโครงการในระหว่างวันที่  1 
สิ งหาคม 2562 ถึ งวันที่  31 กรกฎาคม 2563 
ทั้งหมดจำนวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.42 
ในชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายของแต่ละคณะโดยคณะมี
ความร่วมมือกับชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการจัด
โครงการบริการวิชาการได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้ โดยมี
รายละเอียดการดำเนินงานตามกลุ่มในโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1) โครงการพฒันา จำนวน 11 โครงการ 
2) โครงการวิจัย จำนวน 5 โครงการ 
3) โครงการอบรม/บริการวิชาการ จำนวน 69 

โครงการ 
4) โครงการกิ จกรรมสั ม พั นธ์  จ ำน วน  4 

โครงการ 
และแบ่งประเภทโครงการตามประกาศมหาวิทยาลัย

 
3.1-2-08 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่องการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ฉบับที่ 2 
3.1-2-09 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่องการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
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ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 

ประเภท
โครงการ 

คณะท่ีรับผิดชอบ จำนวน
โครงการ 

1. โครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถ่ิน  
 

จำนวน 5 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ 
1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

45 

2. โครงการ
ตามศาสตร์
พระราชา  
 

จำนวน 4 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาการจัดการ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12 

3. โครงการ
หลักสูตรระยะ
สั้น  

จำนวน 3 คณะ ได้แก่ 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาการจัดการ 

3 

(3.1-2-10) 
C = Check การติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ติดตามและตรวจสอบ
การดำเนินงานโครงการตามแผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม โดยส่งบันทึกข้อความเลขที่ ว 173/63 ลง
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการเร่งรัดการ
จัดโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินโครงการบริการ
วิชาการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 
(3.1-2-11) 
         ซึ่งการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 91 โครงการ ถูก
ปรับลดโครงเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เหลือโครงการ 
จำนวน 89 โครงการ ซึ่งภายหลังจากการส่งบันทึก
ข้อความติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานให้
คณะแล้วนั้น คณะได้เร่งดำเนินการจัดโครงการโดย

 
3.1-2-10 แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
3.1-2-11 บันทึก
ข้อความเลขที่ ว 
173/63 ลงวันที่ 23 
มิถุนายน 2563  
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ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการทั้งหมดแล้ว 89 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะ 

โครงการ
ท่ีขอ
อนุมัติ
แล้ว 

โครงการ
ท่ีจัด

โครงการ
เสร็จสิ้น

แล้ว 

ร้อยละ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

21 10 47.62 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

14 12 85.71 

คณะครุศาสตร์ 18 4 22.22 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12 12 100 

คณะวิทยาการจัดการ 13 13 100 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 8 80 
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 1 1 100 

 

        จากโครงการบริการวิชาการตามประกาศฯ   
มีโครงการที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 60 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 67.42 คงเหลือโครงการที่จัดในช่วง
เดือนสิงหาคมและกันยายน จำนวน 29 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 32.58 เนื่องด้วยการเกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ส่งผลให้การจัดโครงการบริการวิชาการไม่
สามารถจัดได้ตามระยะเวลาในแผนงานที่กำหนด 
โดยในปีงบประมาณต่อไปต้องมีการกำหนดให้ทุก
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ 
ดำเนินการจัดโครงการในไตรมาสที่ 1 และ 2 เพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ตัง้ไว้   
A = Act  การปรับปรุงการดำเนินงาน 

a. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนการ
ดำเนินงานในรูปแบบของพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อให้เป็น
มหาวิทยาลัยของท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสังคม 

b. มุ่งพัฒนางานในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์
โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะ 5 
คณะและชุมชนหรือองค์การในพ้ืนที่เป้าหมายเข้ามา
มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน กำหนดโครงการ 
กิจกรรม ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับจังหวัด 

c. การดำเนิ น งานกำหน ดกิ จกรรม ให้
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ครอบคลุมทั้งในรูปแบบด้านการพัฒนา การสร้าง
เครือข่าย การวิจัย และการอบรมให้ครอบคลุมพ้ืนที่
การให้บริการทั้ งในจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร      
ทีส่อดคล้องกับความต้องการของชุมชนข้อมูล ปัญหา
และความต้องการของชุมชนที่แท้จริง 

d. กำหนดการดำเนินงานในรูปแบบการ
บริหารเพ่ือมุ่ งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้ในการประเมิน
ประสิทธิผลของงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
และกำหนดโครงสร้างการบริหารงานให้มีที ม
นโยบายสำหรับกำหนดกรอบทิศทาง ทีมวิชาการ
สำหรับติดตามการดำเนินงาน วิเคราะห์ สรุปผล   
ทีมปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามกรอบและทิศทาง
ของมหาวิทยาลัย และทีมสนับสนุน เพ่ือหนุนเสริม
และติดตามการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างชัดเจน 

e. กำหนดโครงการ/กิจกรรมให้ เป็น ใน
รูปแบบโครงการชุด และมีโครงการย่อยภายใต้
โครงการชุดนั้น โดยมีชุมชนหรือพ้ืนที่ เป้าหมาย
เดียวกัน  ซึ่ งการดำเนิน งานจะดำเนิ นงาน โดย
โครงการย่อย ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะ 5 คณะ ทั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนหรือพ้ืนที่ เป้าหมายที่หลากหลายศาสตร์ 
หลากหลายมิติ ส่งผลให้ชุมชนและพ้ืนที่เป้าหมาย 
นั้น ๆ มีผลการพัฒนาชุมชนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
มากขึ้นการวางแผนการดำเนินงานในแต่ละชุมชน
หรือพ้ืนที่เป้าหมายจะกำหนดโครงการหรือกิจกรรม
ที่ให้ชุมชนนั้น ๆ ยังคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ และ
การดำเนินงานโครงการให้เป็นโครงการต่อเนื่องและ
เกิดความยั่งยืนไม่น้อยกว่า  ปีละ 1 ชุมชน 

  3 ชุ ม ช น ห รื อ
อ งค์ ก ร มี ผู้ นํ า
หรือสมาชิกที่มี
การเรียนรู้และ
ดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

 ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์  โด ย
ส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น าแ ล ะค ณ ะ  5  ค ณ ะ             
ได้ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการภายในพ้ืนที่
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายภายใต้แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามแผนงานบริการ
วิชาการส่งผลให้มีผู้นำหรือสมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการเกิดการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่าง
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ต่อเนื่อง ดังนี้ 
 ชุมชนตำบลหนองแม่นา  อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์  สมาชิกในชุมชน ตำบลหนองแม่นา 
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
โดยคณะต่าง ๆ ตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2560 -2563 ซึ่ ง
ภายหลังจากการดำเนินงานโครงการส่งผลให้มีผู้นํา
หรือสมาชิกในชุมชนที่ เกิดการเรียนรู้และดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

นางปราณี อินท์โฉม นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแม่นา และนางสาวปณิสา ทอง
แผ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยได้เรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้มีผลผลิต (Output) จากโครงการ 
ดังนี้ 

1) ได้ ผลิ ตภัณ ฑ์ แปรรูป จากผ ลผลิ ตท าง
การเกษตร คือ กล้วยแปรรูป 

2) แหล่ งเรียนรู้ เรื่ อ งการเลี้ ย ง ไส้ เดื อน ใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

3) ชุมชนนำองค์ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ในครัวเรือน โดยวิธีการเลี้ยงใน
กะละมังแบบคอนโด 
        โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ชุมชน
ตำบลหนองแม่นาได้รับผลลัพธ์ (Outcome) จาก
การดำเนินงานโครงการ คือ 

1) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์
ในชุมชนที่สามารถจำหน่ายส่งผลให้แต่ละครัวเรือนมี
รายได้เสริม 

2) ชุมชนสามารถลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยลงได้ 
3) ชุมชนมีสภาพแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศที่ดี

ขึ้น เนื่องจากหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน
สำหรับพืชผลทางการเกษตร(3.1-3-01 ถึง 3.1-3-03)       
 ชุมชนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์          

ชุมชนตำบลบุ่งคล้าได้รับการถ่ายทอดความรู้

3.1-3-01 แบบประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบ
การให้บริการวิชาการแก่
สังคม 
3.1-3-02 แบบประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบ
การให้บริการวิชาการแก่
สังคม 
3.1-3-03 ภาพถ่ายการ
นำไส้เดือนไปเลี้ยงใน
ครัวเรือน 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

จากโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและ 5 คณะ 
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึง ปี พ.ศ. 
2563 ซึ่งภายหลังจากการดำเนินงานโครงการส่งผล
ให้มีผู้นําหรือสมาชิกในชุมชนที่เกิดการเรียนรู้และ
ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. อาจารย์สถิตย์ ฟักฟูม ครูโรงเรียนบ้านบุ่ง
คล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ โดยได้เรียนรู้และ
ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ องส่งผลให้มีผลผลิต 
(Output) จากโครงการ ดังนี้  

1) สร้างฐานการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนใน
บ่อซีเมนต์และเลี้ยงไส้เดือนแบบคอนโดขึ้นในศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 

2) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้รับคัดเลือกให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3) นำองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการมาเป็นองค์
ความรู้สอดแทรกในบทเรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ให้กับ
นักเรียนในชั้นเรียน 

4) โรงเรียนบ้านบุ่ งคล้าได้รับรางวัลกลุ่มยุว
เกษตรกรดีเด่นอันดับ 2  จากสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่  6 จังหวัดเชียงราย จากองค์
ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ 

5) พัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า โดยใช้
เครื่องควบคุมความชื้นในโรงเรือน ผลผลิตเห็ดนางฟ้า
มาใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน  
        โดยภายหลั งจากเสร็จสิ้ น โครงการแล้ ว 
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า และชุมชนตำบลบุ่งคล้าได้รับ
ผลลัพธ์ (Outcome) จากการดำเนินงานโครงการ 
คือ 

1) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ามีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการ
นำเห็ดนางฟ้าไปจำหน่ายให้แม่ค้าในโรงอาหาร และ
นำเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปเป็นน้ำพริกนรกจากเห็ด
นางฟ้าเพ่ือจำหน่ายในงานตลาดนัดโรงเรียนบ้าน    
บุ่งคล้า และสำหรับจำหน่ายให้ผู้ที่มาศึกษาดูงาน    
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ในโรงเรียน 
2) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์

ความรู้ของเรื่องการจัดทำศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน และการสร้างฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
โรงเรียน  

3) ขยายผลการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือลดปริมาณ
การใช้ปุ๋ยเคมีโดยได้นำองค์ความรู้ เรื่องการเลี้ยง
ไส้เดือนและนำไส้เดือนไปเลี้ยงเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จากมูลไส้เดือนไว้ใช้เองในสวนของตนเอง 

 4) ลดต้นทุนค่าใช้จ่ ายในการซื้ อปุ๋ ยเคมี
สำหรับใช้ในพืชผลทางการเกษตรในสวนผลไม้ของ
ตนเอง ลงได้ถึง ร้อยละ 50 

2. นายดิสกร ปิ่นศรี นักเรียนโรงเรียนบ้าน
บุ่งคล้า ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ โดยได้
เรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มี
ผลผลิต (Output) จากโครงการ ดังนี้ 

1) เป็นผู้ดูแลฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน
เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในฐานการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 

2) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเพ่ือเข้า
ร่วมประกวดยุวเกษตรกรในจังหวัดและได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 ของกลุ่มยุวเกษตรกร  

3) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มยุว
เกษตรกรไปแข่งขันในระดับเขต ประจำปี 2562 
และได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 
อันดับที่  2 ด้ านสมาชิกกลุ่ มยุว เกษตรกร จาก
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัด
เชียงราย 

โดยภายหลั งจาก เสร็จสิ้ น โครงการแล้ ว 
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า และชุมชนตำบลบุ่งคล้าได้รับ
ผลลัพธ์ (Outcome) จากการดำเนินงานโครงการ 
คือ 

1) ขยายผลสู่ ชุ ม ชน โดยได้ น ำ พ่ อ พั น ธ์         
แม่พันธุ์ไส้เดือนไปเลี้ยงที่บ้านเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จากมูลไส้เดือนไว้ใช้ในสวนผักเอง 

2)  ครอบครัวสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี   
ลงได้ 
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3)  ครอบครัวสามารถขายผักได้ในราคา      
ที่สูงขึ้น เนื่องจากเป็นผักอินทรีย์ และยืดระยะเวลา
ความสดของผักได้นานขึ้น ส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนได้ 

4)  ได้ รั บ เชิญ ให้ เป็ น เป็ น วิ ท ย ากรจาก
หน่วยงานภายนอก และภายในโรงเรียนสำหรับให้
ความรู้ เรื่องการเพาะเลี้ ยงไส้ เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์ (3.1-3-04 ถึง 3.1-3-07)         
       ตำบล วั งท่ าดี  อำเภอหนองไผ่  จั งห วัด
เพชรบูรณ์  

ชุมชนตำบลวังท่าดีได้รับการถ่ายทอดความรู้
จากโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จากคณะ 5 คณะ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2561 จนถึง ปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงภายหลังจากการ
ดำเนินงานโครงการส่งผลให้มีผู้นําหรือสมาชิกใน
ชุมชนที่ เกิดการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
        นางสาวนิชาภา ปภัสร์นันท์ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังท่าดีได้เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการ โดยได้ เรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้ชุมชนวังท่าดีมีผลผลิต (Output) 
จากโครงการ ดังนี้ 

1) ได้รับองค์ความรู้เรื่องการทำการเกษตร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้คนใน
ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนได้ 

2) ชุมชนวังท่าดีมีครอบครัวที่เข้าร่วมกลุ่ม
โฮมสเตย์ จำนวน 32 ครัวเรือน 
        โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ชุมชน
ตำบลวังท่าดีได้รับผลลัพธ์ (Outcome) จากการ
ดำเนินงานโครงการ คือ 

1) ครอบครัวโฮมสเตย์ในตำบลวังท่าดีมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

2) กลุ่มโฮมสเตย์วังท่าดี ได้รับการรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2562-2564 แล้ว
จำนวน 17 ครัวเรือน (3.1-3-08 ถึง 3.1-3-10)         

3.1-3-04  แบบตอบรับ
การนำไปใช้ประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
3.1-3-05  ภาพถ่าย
แสดงผลการนำองค์
ความรู้จากโครงการ
บริการวิชาการไปพัฒนา
และมีความเข้มแข็ง 
3.1-3-06  ภาพถ่ายการ
เป็นวิทยากรในฐานการ
เรยีนรู้ในศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 
3.1-3-07 ประกาศ
สำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 6 
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
ผลการคัดเลือกเกษตรกร 
บุคลากรทางการเกษตร
และสถาบันเกษตรกร 
ระดับเขต ประจำปี 
2562 
3.1-3-08 แบบประเมิน
ใช้ประโยชน์หรือ
ผลกระทบการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
3.1-3-09 ภาพถ่ายการ
เข้ารับการสัญลักษณ์
การรับรองมาตรฐาน
โฮ ม ส เต ย์ ไท ย  จ า ก
ก ร ม ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว 
กระทรวงท่องเที่ยวและ
กีฬา พ.ศ. 2562-2564 
3 .1 -3 -1 0  ภ าพ ถ่ า ย
ครอบครัวที่ทำเป็นโฮมส
เตย์ในตำบลวังท่าดี 
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  4 ชุมชนหรือ
องค์กรสร้าง
กลไกที่มีการ
พัฒนาตนเอง 
โดยคงอัตลักษณ์
ของคนในชุมชน
และเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง
หรือยั่งยืน 

       ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์  โด ย
สถาบันวิจัยและพัฒ นา และคณ ะ 5 คณ ะจัด
โครงการบริการวิชาการในชุมชนส่งผลให้ชุมชนเกิด
การสร้างกลไกการพัฒนาตนเอง โดยยังคงอัตลักษณ์
ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
       ชุมชนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์  ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบใกล้ลุ่มน้ำป่าสัก มี
คลองลำกงเหมืองบ้านไร่ไหลผ่านหมู่บ้าน โดยชุมชน
วังท่าดีมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คือ  

1. ชุมชนวังท่าดีเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และเที่ยวน้ำตกพริ้วไสว 

2. มี เก จิ อ าจ ารย์ ดั งคื อ  ห ล ว งปู่ ขุ้ ย  ให้
นักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้สักการะ 

3. เป็นแหล่งล่องแพชมวิวในอ่างเก็บน้ำคลอง
ลำกง  

4. มีบ้านพักโฮมสเตย์ตามวิถีชุมชนคนวังท่าดี 
 

โดยคนในชุมชนวังท่าดีได้เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และเกิด
การสร้างกลไกการพัฒนาตนเอง โดยยังคงอัตลักษณ์
ตามวิถีของคนในชุมชนวังท่าดีและยังคงเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) ชุมชนวังท่าดีได้รับองค์ความรู้เรื่องการทำ
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
คนในชุมชนได้พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนได ้

2) ชุมชนวังท่าดีมีครอบครัวที่เข้าร่วมกลุ่ม
โฮมสเตย์ จำนวน 32 ครัวเรือน 

3) กลุ่มโฮมสเตย์วังท่าดี ได้รับการรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2562-2564 แล้ว
จำนวน 17 ครัวเรือน ครอบครัวโฮมสเตย์ในตำบลวัง
ท่าดีมีรายได้เพ่ิมข้ึน (3.1-4-01 ถึง 3.1-4-03)         

3.1-4-01 แบบประเมิน
การใช้ประโยชน์หรือ
ผลกระทบการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
3.1-4-02 ภาพถ่ายการ
เข้ารับการสัญลักษณ์
การรับรองมาตรฐาน
โฮ ม ส เต ย์ ไท ย  จ า ก
ก ร ม ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว 
กระทรวงท่องเที่ยวและ
กีฬา พ.ศ. 2562-2564 
3 .1 -4 -0 3  ภ าพ ถ่ า ย
ครอบครัวที่ทำเป็นโฮมส
เตย์ในตำบลวังท่าดี 
 
 

  5 มีผลกระทบที่
เกิ ดประโยชน์
สร้างคุณค่าต่อ
สั ง ค ม  ห รื อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา และคณะ 5 คณะ ดำเนินงานโครงการ
บริการวิชาการภายในพ้ืนที่เป้าหมายภายใต้แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

3.1-5-01 แบบ
ประเมินผลประโยชน์
หรือผลกระทบการ
ให้บริการวิชาการแก่
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ชุมชน/องค์กร
อย่างเข้มแข็ง 

2563 ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามแผนงานมี
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือ
ชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

สังคม 
3.1-5-02 ภาพถ่ายแหล่ง
เรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน 
3.1-5-03 ภาพถ่ายเกษตร
ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปใช้ใน
การทำเกษตร 
3.1-5-04 แบบ
ประเมินผลประโยชน์
หรือผลกระทบการ
ให้บริการวิชาการแก่
สังคม 
3.1-5-05 ภาพถ่ายโรง
เพาะชำกล้าไม้บ้านโนน
ชาด 
3.1-5-06 ภาพถ่ายการ
ปลูกป่าชุมชนโนนชาด 
3.1-5-07 ภาพถ่ายการ
อบรมการแปรรูป
สมุนไพร 
3.1-5-08 แบบประเมิน
การใช้ประโยชน์หรือ
ผลกระทบการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
3.1-5 -0 9  ภ า พ ถ่ า ย
แหล่ งเรียนรู้การเลี้ ยง
ไส้เดือนในชุมชน 
3.1-5 -1 0  ข่ า ว ช่ อ ง 
ThaiPBS 
3.1-5-11 แบบประเมิน
การใช้ป ระโยชน์ ห รือ
ผลกระทบการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
 3.1-5-12 แหล่งเรียนรู้
การติดตั้งเครื่องตะบัน
น้ำในชุมชน 
3.1-5-13 ข่าวช่องThai 
PBS 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

3.1-5-14 ภาพถ่ายการ
อบรมการผลิตและติดตั้ง
เครื่องตะบันน้ำบนที่สูง 
3.1-5-15 แบบประเมิน
การใช้ประโยชน์หรือผล
ผลกระทบการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
3.1-5 -1 6  ภ า พ ถ่ า ย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุก
ในชุมชน 
3.1-5-17 ภาพถ่ายการ
จ ำห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ออนไลน์ทาง facebook 
3.1-5-18 แบบประเมิน
การใช้ประโยชน์หรือผล
ผลกระทบการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
3.1-5-19 ภาพถ่ายฐาน
ก า ร เรี ย น รู้ เรื่ อ งก า ร
เพาะเลี้ยงกล้าไม ้
3.1-5-20 ภาพถ่ายฐาน
การเรียนรู้ เรื่องการทำ
ปุ๋ยอินทรีย ์
3.1-5-21 แบบประเมิน
การใช้ป ระโยชน์ ห รือ
ผลกระทบการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
3.1-5 -2 2  ภ า พ ถ่ า ย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.1-5-23 เอกสารแผ่น
พับประชาสัมพันธ์กลุ่ม
ทอผ้า 
3.1-5-24 แบบประเมิน
การใช้ป ระโยชน์ ห รือ
ผลกระทบการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
3.1-5-25 ภาพถ่ายการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

รับมอบเครื่องหมายการ
รับ รองมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวตามมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย 
3.1-5-26 ภาพถ่ายโฮม 
สเตย์ในตำบลวังท่าดี 

 
 

ชุมชนเป้าหมาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
1. ชุมชนบ้านหวาย  
ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก  
จ.เพชรบูรณ์ 
 

โครงการจัดการขยะอินทรีย์โดยใช้
ไส้เดือน 
 

1. เกิดแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนใน
ชุมชนจำนวน 1 แห่ง 
2. เกษตรกรได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปใช้ในการทำ
เกษตรในพ้ืนที่ 10 ไร่ 
(3.1-5-01 ถึง 3.1-5-03) 

2.ชุมชนหลักด่าน 
อ.น้ำหนาว  
จ.เพชรบูรณ์ 

โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจและ  
พืชสมุนไพรท้องถิ่น 
 

1. ชุมชนบ้านโนนชาดได้โรงเพาะชำกล้าไม้ 
จำนวน 1 แห่ง 
2. ปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน จำนวน 500 
ต้น ในพ้ืนที่ 50 ไร่ 
3. ชุมชนได้องค์ความรู้การแปรรูปสมุนไพร  
(3.1-5-04 ถึง 3.1-5-07) 

3. ชุมชนบ้านคลองสี
ฟัน ต.ลานบ่า  
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนจาก
การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือน 

1. เกิดแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนในชุมชน 
จำนวน 1 แห่ง 
2. ออกข่าวช่องThai PBS 
3. ได้ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือน น้ำหมักมูล
ไส้เดือน (3.1-5-08 ถึง 3.1-5-10) 

4. ชุมชน ต.เข็กน้อย 
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

โครงการอบรมและติดตั้งเทคโนโลยี
ตะบันน้ำบนที่สูงเข็กน้อย 

1. เกิดแหล่งเรียนรู้การติดตั้งเครื่องตะบันน้ำ 
จำนวน 1 แห่ง 
2. ออกข่าวช่องThai PBS 
3. ชุมชนได้องค์ความรู้การผลิตและติดตั้ง
เครื่องตะบันน้ำบนที่สูง 
(3.1-5-11 ถึง 3.1-5-14) 

5. ชุมชน ต.บุ่งคล้า  
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพ่ือแก้ไขความยากจนของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการ
ส่งเสริมรายได้ในชุมชน 

1. ได้ผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด  
    1. น้ำพริกปลาดุกฟู 
    2. ปลาดุกร้า 
    3. ปลาดุกแดดเดียว 
2. สร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับชุมชน 
3. จัดทำสื่อออนไลน์ในการจำหน่าย
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ชุมชนเป้าหมาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ผลิตภัณฑ์ (3.1-5-15 ถึง 3.1-5-17) 

6. โรงเรียนบ้าน 
บุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า  
อ.หล่มสัก  
จ.เพชรบูรณ์ 

1. โครงการการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง  
2. โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ  
3. โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ  
4. โครงการบริการวิชาการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเกษตรแม่นยำ
ชุดควบคุมความชื้นโรงเรือนเพาะเห็ด
นางฟ้า 
5. โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการ
เพ่ือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนการพัฒ นาท้ องถิ่ น  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
5. โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการ
เพ่ือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนการพัฒ นาท้ องถิ่ น  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.  เกิดฐานการเรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกล้า
ไม้ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1 ฐาน 
2.  เกิดฐานการเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยหมักในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1 ฐาน 
3.  มีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สำหรับครู 
นักเรียน ประชาชน และบุคคลจาก
หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ เข้ามาศึกษาดูงาน 
4.  นักเรียนได้มีฐานการเรียนรู้เพ่ือให้ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงตามนโยบายของรัฐบาล ที่ใช้เป็น
แนวทางการปฏิรปูการศึกษาที่เตรียมผู้เรียน
ให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เรื่อง “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
(3.1-5-18 ถึง 3.1-5-20) 

7. กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
บ้านวังร่อง ต.สักหลง  
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยบูรณา
การองค์ความรู้มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ 

1. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์  
   1. สายคาดผ้าถุง 
   2. สายคาดผ้าคลุมไหล่ 
2. แผ่นพับการประชาสัมพันธ์กลุ่มทอผ้า 
(3.1-5-21 ถึง 3.1-5-23) 

8. กลุ่มโฮมสเตย์ตำบล
วังท่าด ีต.วังท่าดี  
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาห ารแบ บ พ่ึ งพ าตน เองตามแน ว
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้าน
เร่งรัดพัฒนา (กชช 2ค.) เพ่ือยกระดับ
ความสามารถ : การพัฒนาตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่การพ่ึงพาตนเองตามศาสตร์
พระราชา 
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้าน
เร่งรัดพัฒนา (กชช 2ค.) เพ่ือยกระดับ
ความสามารถ: อบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

1. โฮมสเตย์วังท่าดี ได้รับการรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 
2562-2564 จำนวน 17 ครัวเรือน 
2. มีบ้านพักโฮมสเตย์ตามวิถีชุมชนคนวังท่าดี
ที่มีมาตรฐานรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  
3. คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจาก
นักทอ่งเที่ยวที่มาพักในโฮมสเตย์และเข้ามา
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำบลวังท่าดีเท่ียวน้ำตก
พริ้วไสว อ่างเก็บน้ำคลองลำกง และกราบ
สักการะหลวงปู่ขุ้ย 
(3.1-5-24 ถึง 3.1-5-26) 
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ชุมชนเป้าหมาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการโฮมสเตย์ชุมชน 
4 . โค ร งก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว ชุ ม ช น เชิ ง
สร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนโฮมสเตย์วังท่าดี อำเภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
  6 เกิดชุมชนต้นแบบ

ด้านการพ่ึงพา
ตนเองอย่างยั่งยืน 
ทีม่ีคณะและ
มหาวิทยาลัย เป็น
ผู้รับผิดชอบ 
ร่วมในการพัฒนา
อย่างน้อย 1 ชุมชน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ 5 คณะมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม ในพ้ืนที่โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า 
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 -2563 โดยโรงเรียนบ้านบุ่ง
คล้าได้พัฒนาตนเองตามองค์ความรู้จากโครงการ
บ ริ ก ารวิ ช าก ารของมห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบู รณ์ ที่ ได้ถ่ายทอดให้  โดยคณะต่าง ๆ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ร่วมกันพัฒนา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบุ่ง
คล้า สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นชุมชนต้นแบบ
ด้านการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่ปรากฏผล ดังนี้ 

1) เกิดฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ
ผลิ ตปุ๋ ย อินทรี ย์ จ ากมู ล ไส้ เดื อน ไว้ ในศู นย์
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

2) นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่ งคล้าได้ เป็น
ตัวแทนเพ่ือเข้ าร่วมเผยแพร่ความรู้และจัด
นิทรรศการจากสำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
ให้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 
เ พ่ื อ เริ่ ม ต้ น ฤดู ก าล ผ ลิ ต ให ม่  ใน วั น ที่  2 2 
กรกฎาคม 2558 และได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัด
นิทรรศการในโครงการส่งเสริมการเกษตรใน
รูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) 

3) อาจารย์สถิตย์ ฟักฟูม อาจารย์ประจำ
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้านำไส้เดือนมาเพาะเลี้ยงใน
บ่อซี เมนต์ที่สวนของตนเอง สำหรับผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์จากมูลไส้เดือนไว้ใช้กับผลผลิตทางการ
เกษตรของตนเอง ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนค่า

3.1-6-01 แบบประเมิน
การใช้ประโยชน์หรือ
ผลกระทบการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
3.1-6-02 รูปถ่าย
การศึกษาดูงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ  
3.1-6-03 รูปถ่ายฐานการ
เรียนรู้ของหน่วยงานที่เขา้
มาศึกษาดูงาน 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ปุ๋ยได้ร้อยละ 50 และสามารถเปิดสวนเกษตรเป็น
แหล่งเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ เข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

4) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้ฐานการเรียนรู้ 
เรื่อง พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้สำหรับ
การให้แสงสว่างในโรงเพาะเห็ด 

5) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้านำองค์ความรู้ที่ได้
จากโครงการมาเป็นองค์ความรู้สอดแทรกใน
บทเรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนในชั้น
เรียน 

6) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้รับคัดเลือกให้
เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมคัดเลือกเป็น
เกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบัน
เกษตรกร ระดับเขต ประจำปี 2562 โดยโรงเรียน
บ้านบุ่งคล้า ได้รับรางวัลกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
อันดับ 2 จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงราย 

7) โรงเรียนบ้านบุ่ งคล้าพัฒนาโรงเรือน
เพาะเห็ ดนางฟ้า โดยการใช้ เครื่องค วบคุม
ความชื้นในโรงเรือน ที่ ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มีผลผลิตเห็ด
นางฟ้ามาใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน 

8) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ามีโรงเรือนเพาะพันธ์
กล้าไม้ จำนวน 1 โรงเรือน 

9) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ามีบ่อหมักปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ จำนวน 2 บ่อ 

10) น าย ดิ ส ก ร  ปิ่ น ศ รี  นั ก เรี ย น จ าก
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมประกวดยุวเกษตรกรใน
จังหวัดและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของ
กลุ่มยุวเกษตรกร  

11) นายดิสกร ปิ่นศรี ได้ขยายผลการเลี้ยง
ไส้เดือนจากโรงเรียนไปสู่ชุมชนบุ่งคล้า โดยนำ
ไส้เดือนไปเลี้ยงที่บ้านเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูล
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ไส้เดือนไว้ใช้เองในครัวเรือน 

12) นายดิสกร ปิ่นศรี ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นตัวแทนกลุ่มยุวเกษตรกรไปแข่งขันในระดับ
เขต ประจำปี 2562 และได้รับการคัดเลือกให้
เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรดี เด่น อันดับที่  2 ด้าน
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร จากสำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงราย 

13) นายดิสกร ปิ่นศรี  ได้รับหน้าที่ เป็น
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่มาศึกษาดู
งานในฐานการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 

 

       ซึ่งภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 
โดยอาจารย์ นักเรียนของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า    
มีกระบวนการที่สามารถพ่ึงพาตนเองและเป็น
ชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
นักเรียนและบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามา
เรียนรู้และศึกษาดูงานได้ ดังนี้ 

1. โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ตำบลสูงเม่น 
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มาศึกษาดูงานเมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2563 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง ตำบล
เนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ มาศึกษา
ดูงานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 

3. โรงเรียนวัดดอนแจง จังหวัดราชบุรี มา
ศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 

4. โรงเรียนบ้ านถ้ำน้ ำบั ง ตำบลนายม 
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. โรงเรียนบ้านหลักด่าน ตำบลหลักด่าน 
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

6. กลุ่มโรงเรียนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3  จังหวัด
ชัยภูมิ  มาศึกษาดูงานเมื่อวันที่  18 กันยายน 
2563 
       ซึ่งภายหลังจากการเข้ามาศึกษาดูงานใน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
บ้านบุ่ งคล้า ของหน่วยงานต่าง  ๆ ส่งผลให้
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
โรงเรียนนั้น ๆ ได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปดำเนินงาน
ต่อในหน่วยงานของตนเอง ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง อำเภอเมือง ได้นำ
องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการและการสร้าง
ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง  

2. โรงเรียนบ้านหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว 
ได้นำองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการและการ
สร้างฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปสร้างเป็นศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหลัก
ด่าน (3.1-6-01 ถึง 3.1-6-03) 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
3.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
3.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมนิ 

 โดยการแปลงค่าร้อยละจำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน X 100 
จำนวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

  
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ =    
 
 

 
ผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ 7 
จำนวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 9 
ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

77.77 

ร้อยละจำนวนชมุชนเปา้หมายที่ได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่กำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

20 

คะแนนที่ได ้ 5 
 

1. คำนวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน 

 
 

 7 
X 100 = 77.78 

 9 
 
 

 

ร้อยละของชุมชนเปา้หมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชน 

X 5 
ร้อยละจำนวนชุมชนเปา้หมายที่ได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่องตาม

แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
                    คะแนนที่ได้      =        
 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีย้อนหลัง 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
ลำดับ จำนวนชุมชนเป้าหมาย

ทั้งหมด 
กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามแผน

เสริมสร้างความสัมพันธช์ุมชน 
ชื่อชมุชนเป้าหมายท่ีได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี
ย้อนหลัง 

1 อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ปีงบประมาณ 2563  
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงาน
ทดแทนและแหล่งฝึกอบรมการประกอบวงจร
แผงโซลาร์เซลล์วันที่จัดโครงการ 19 ก.ค. 63 
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
ร่างกายด้วยท่ามณีเวชในเกษตรกรทำไร่ยาสูบ
วัน ที่ จั ด โค ร งก า ร  29  ก .ค . 63  โด ย คณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. โครงการโครงการUpdate กฎหมายภาษี 
ปี 2563 วันที่จัดโครงการ 17 ก.ค. 63 โดยคณะ
วิทยาการจัดการ 
ปีงบประมาณ 2562 
 1 . โค ร งก ารบ ริ ก ารวิ ช าก ารท างด้ าน
เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
ท้องถิ่นวันที่จัดโครงการ 3 มิ.ย. 62 โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. โครงการการวางแผนภาษี  วันที่ จั ด
โครงการ 3 ส.ค. 62 โดยคณะวิทยาการจัดการ 
ปีงบประมาณ 2561 
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่จัด
โ ค ร ง ก า ร  2 9  ก . ค .  6 1  โ ด ย ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. โครงการ Update มาตรฐานรายงานทาง
การเงิน วันที่จัดโครงการ 21 ก.ค. 61  โดยคณะ
วิทยาการจัดการ 

ตำบลนาง่ัว และตำบลสะเดยีง 
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ ์

 อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ปีงบประมาณ 2563  
 1. โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบบูรณา
การด้วยเทคโนโลยี IoTตามแนวพระราชดำริหลัก
คิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสักแห้ง

ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

 77.78 
X 5= 19.45 

 20 
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ลำดับ จำนวนชุมชนเป้าหมาย
ทั้งหมด 

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธช์ุมชน 

ชื่อชมุชนเป้าหมายท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี

ย้อนหลัง 
วันที่ จั ด โครงการ 22-23 ก.ค . 63 โดยคณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2.โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและ
แหล่งฝึกอบรมการประกอบวงจรแผงโซล่าเซลล์
วั น ที่ จั ด โค ร งก าร  18  ก .ค . 63  โด ย คณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีงบประมาณ 2562 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อ เสมือนจริง 
(Augmented Reality: AR)วั นที่ จั ด โครงการ    
13-14 ก.ค. 62 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 
 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนในอาคารสำนักงานวันที่จัดโครงการ      
1 มิ.ย. 61 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ปีงบประมาณ 2563  
 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการ
ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย สู่ ชุ ม ชน วัน ที่ จั ด โค รงก าร         
30 ก.ค. 63 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 
 โครงการสวนสมุน ไพรคณ ะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์วันที่จัดโครงการ 
19-20 ส.ค. 62 โดยคณะครุศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2561 
 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพวันที่
จัดโครงการ 7-14 และ 21 ก.พ. 61โดยคณะครุ
ศาสตร์ 

ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

2 อำเภอหลม่สัก จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ปีงบประมาณ 2563  
 โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่นวันท่ีจัด
โ ค ร ง ก า ร  1 5 -1 6  ก .ค .  6 3  โ ด ย ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 
 โครงการอบรมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
จีนสำหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายวันที่
จัดโครงการ 30 ม.ค. 62 โดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ ์



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

      

213 

ลำดับ จำนวนชุมชนเป้าหมาย
ทั้งหมด 

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธช์ุมชน 

ชื่อชมุชนเป้าหมายท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี

ย้อนหลัง 
ปีงบประมาณ 2561 
 โครงการพัฒนาศักยภาพยุ วมัคคุ เทศก์
ท้องถิ่นภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
เพชรบูรณ์วันที่จัดโครงการ 1-2 ก.พ. 61 และ   
8 -9 ก .พ . 61  โดยคณ ะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

อำเภอหลม่สัก จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ปีงบประมาณ 2563  
 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนอย่าง
ยั่งยืนวันที่จัดโครงการ 9 มี.ค. 63 และ 13 มี.ค. 
63 โดยคณะวิทยาการจัดการ 
 2. โครงการอบรมการใช้แอพพลิเคช่ันบน
สมาร์ทโฟนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุวันที่จัดโครงการ 29 
ก.ค. 63 โดยคณะวิทยาการจัดการ 
 3. โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นวันที่จัดโครงการ 23-24 ก.ค. 63
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 4. โครงการบริการวิชาการเพื่อการส่งเสริม
รายได้ในชุมชนวันที่จัดโครงการ 20-21 ก.ค. 63
โดยสถาบันวจิัยและพัฒนา 
 5. โครงการเสริมสร้างความรู้และปฏิบัติการ
ด้านเคมีสู่ โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ระดับอุดมศึกษา (โครงการซ้ำ 2 พื้นที่กับตำบล
ช้างตะลูด) วันที่จัดโครงการ 30 ก.ค. 63 โดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีงบประมาณ 2562 
 1 . โค รงก ารอนุ รั กษ์ พั น ธุ ก รรมพื ชอั น
เนื่องมาจากพระราชดำริวันที่จัดโครงการ 5 ก.ค. 
62 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้
จุลินทรีย์ จากธรรมชาติ เพื่ อประโยชน์ทาง
การเกษตรอย่างยั่งยืน วันที่จัดโครงการ 10 เม.ย. 
62 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. โครงการเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
วัน ที่ จั ด โค รงก าร  30  พ .ค . 6 2  โดยค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. โครงการบริการวิชาการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเกษตรแม่นยำชุดควบคุม
ความช้ืนโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า  วันที่ จัด

ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ ์
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ลำดับ จำนวนชุมชนเป้าหมาย
ทั้งหมด 

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธช์ุมชน 

ชื่อชมุชนเป้าหมายท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี

ย้อนหลัง 
โ ค ร ง ก า ร  2 2  ก .พ .  6 2  โ ด ย ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5. โครงการพัฒนาระบบและทักษะการใช้ 
ICT เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน วันที่จัดโครงการ 26 
ก.พ. 62 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     6. โครงการภาษาเพื่อชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 
วั น ที่ จั ด โค ร งก าร  25 ม .ค . 6 2  โด ย ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
สมาร์ทโฟนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่จัดโครงการ 25 มี.ค. 62 โดยคณะวิทยาการ
จัดการ 
 8. โครงการ 1มหาวิทยาลัย 1ชุมชน วันที่จัด
โครงการ 31 ก.ค. 62 โดยทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
 9. โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น วันท่ีจัดโครงการ 27-28 ก.พ. 62 
ปีงบประมาณ 2561 
 1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
เพื่ อการประกอบธุรกิจบนระบบเครือข่ าย
อินเตอร์เน็ตวันที่จัดโครงการ วันที่ 2 ก.ค. 61 
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ วันท่ีจัดโครงการ 19-
20 มี.ค. 61 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 3. โครงการบริการวิชาการสัญจร วันที่จัด
โครงการ 25 ก.ค. 61 โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 

3 อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ปีงบประมาณ 2563  
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแบบพึ่งพา
ตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 วันที่
จัดโครงการ 9-10 ก.ค. 63 และ 31 ก.ค. 63 โดย
คณ ะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแบบพึ่งพา
ตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 วันที่

ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์
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ลำดับ จำนวนชุมชนเป้าหมาย
ทั้งหมด 

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธช์ุมชน 

ชื่อชมุชนเป้าหมายท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี

ย้อนหลัง 
จัดโครงการ 23 ม.ค.-31 พ.ค. 62 โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์
ความรู้และยกระดับการตลาดดิจิทัลของแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบูรณ์ วันท่ี
จัดโครงการ 21-22 ก.พ. 62 โดยคณะวิทยาการ
จัดการ 
 3. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
วิสาหกิจชุมชนหนองแม่นา:การวิเคราะห์งานเพื่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วันที่จัดโครงการ   
11 มี.ค. 62 โดยคณะวิทยาการจัดการ 
 4. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
วิสาหกิจชุมชนหนองแม่นา: ภาวะผู้นำกับการ
พัฒนาชุมชน วันที่จัดโครงการ 15 มี .ค . 62     
โดยคณะวิทยาการจัดการ 
 5. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
วิสาหกิจชุมชนหนองแม่นา:การสร้างและพัฒนา
ทีมงานสู่ความสำเร็จ วันท่ีจัดโครงการ 7 มี.ค. 62
โดยคณะวิทยาการจัดการ 
ปีงบประมาณ 2561 
 โครงการอบรมทักษะการประชาสัมพันธ์
การตลาดในธุรกิจโฮมสเตย์จังหวัดเพชรบูรณ์  
วันที่จัดโครงการ 16 มี.ค. 61 โดยคณะวิทยาการ
จัดการ 

4 อำเภอหนองไผ่ จังหวดั
เพชรบูรณ ์

ปีงบประมาณ 2563  
 1. โครงการสังคมศาสตร์เพื่อปวงชน ครั้งที่ 4
วันที่จัดโครงการ 6 มี.ค. 63 และ 13 มี.ค. 63 
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สูงอายุเพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) 
จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่จัดโครงการ 24-25 มิ.ย. 
63 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3. โครงการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชม    
โฮมส เตย์ วั งท่ าดี  อ ำ เภอหนองไผ่  จั งห วัด
เพชรบู รณ์  วันที่ จั ด โครงการ 8 -9 ก .ค . 63       
โดยคณะวิทยาการจัดการ 
ปีงบประมาณ 2562 
 1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพหมูบ่้านเรง่รัด
พัฒนา (กชช 2ค.) เพื่อยกระดับความสามารถ : 

ตำบลวังท่าดี อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์
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ลำดับ จำนวนชุมชนเป้าหมาย
ทั้งหมด 

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธช์ุมชน 

ชื่อชมุชนเป้าหมายท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี

ย้อนหลัง 
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การพึ่งพาตนเองตาม
ศาสตร์พระราชา วันที่จัดโครงการ 8 ก.พ. 62 
โดยคณะวิทยาการจัดการ 
 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพหมูบ่้านเรง่รัด
พัฒนา (กชช 2ค.) เพื่อยกระดับความสามารถ: 
อ บ ร ม ก า ร เป็ น เจ้ า บ้ า น ที่ ดี  เพื่ อ พั ฒ น า
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ชุมชน วันที่จัดโครงการ 
7 ก.พ. 62 โดยคณะวิทยาการจัดการ 
ปีงบประมาณ 2561 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแบบพึ่งพา
ตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 วันที่
จั ด โ ค ร ง ก า ร  2 0  ธ .ค .  6 0  โ ด ย ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5 อำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ปีงบประมาณ 2563 
 โครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
วันที่จัดโครงการ 8-9 ส.ค. 63 โดยคณะครุศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2562 
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านโป่งตะแบก วันที่จัดโครงการ 21-24 ม.ค. 62  
โดยคณะครุศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2561 
 โครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
วันที่จัดโครงการ 15-21 ม.ค. 61 และวันที่ 7-10 
พ.ค. 61 โดยคณะครุศาสตร์ 

ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

6 อำเภอน้ำหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ปีงบประมาณ 2563  
 โครงการอบรมการเพาะพันธุ์กล้าไม้ และพืช
สมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ฐานรากใน ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่จัดโครงการ 20 มิ.ย. 63 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ ชุมชนเพื่อความรอบรู้เชิง
เหตุผล วันที่จัดโครงการ 14-15 ก.พ. 62 โดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ตำบลหลักด่าน และตำบลน้ำ
หนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวดั
เพชรบูรณ์  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

      

217 

ลำดับ จำนวนชุมชนเป้าหมาย
ทั้งหมด 

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธช์ุมชน 

ชื่อชมุชนเป้าหมายท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี

ย้อนหลัง 
ปีงบประมาณ 2561  
 โครงการผลิตและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้
ป่าเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวในสภาพปลอด
เช้ือตามแนวพระราชดำริสม เด็ จพระ เทพ       
พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่จัด
โครงการ 10 ม .ค . 61 โดยคณะเทคโนโลยี  
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

7 อำเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ปีงบประมาณ 2563  
 1 . โครงก ารพัฒ นาอา ชีพต ามแนวทาง
พระราชดำริ วันที่จัดโครงการ 17 มี.ค.63 และ 
19-20 มี .ค . 63 โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
 2 .  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น วันท่ีจัด
โครงการ  8 มิ .ย. 63 - 14 ส.ค. 63 โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2562 
 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ตำบล
สระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
วันท่ีจัดโครงการ 26-28 มิ.ย. 62, 2 ก.ค. 62 และ 
25  ก .ค . 6 2  โด ยคณ ะม นุ ษ ยศ าส ตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2561 
 โค ร ง ก า ร ก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน วันท่ีจัดโครงการ7-8 
ธ.ค. 61 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตำบลสระแก้ว และตำบลซับ
สมอทอด อำเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

8 อำเภอวิเชียรบรุี จังหวัด
เพชรบูรณ ์

- - 

9 อำเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร 

- - 

 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  

3.2-1-01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนและแหล่งฝึกอบรมการประกอบวงจรแผงโซลาร์
เซลล์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2-1-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารร่างกายด้วยท่ามณีเวชในเกษตรกรทำไร่ยาสูบ โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2-1-03 โครงการโครงการUpdate กฎหมายภาษี ปี 2563 โดยคณะวิทยาการจัดการ 
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เอกสาร/หลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  

3.2-1-04 โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนสู่ ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2-1-05  โครงการการวางแผนภาษี โดยคณะวิทยาการจัดการ 

3.2-1-06 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจั งหวัดเพชรบูรณ์  โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2-1-07 โครงการ Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยคณะวิทยาการจัดการ 

3.2-1-08 โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยี IoTตามแนวพระราชดำริหลักคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสักแห้ง โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

3.2-1-09 โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและแหล่งฝึกอบรมการประกอบวงจรแผงโซล่าเซลล์ โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2-1-10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อเสมือนจริง (Augmented 
Reality: AR) โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2-1-11 โครงการอนุ รั กษ์ และส่ งเส ริมการใช้พลั งงานทดแทน ในอ าคารสำนั ก งาน  โดยคณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2-1-12 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัยสู่ชุมชน โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2-1-13 โครงการสวนสมุนไพรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยคณะครุศาสตร์  

3.2-1-14 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยคณะครุศาสตร์ 

3.2-1-15 โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่นโดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2-1-16 โครงการอบรมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีนสำหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3.2-1-17 โครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3.2-1-18 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน 
โดยคณะวิทยาการจัดการ 

3.2-1-19 โครงการอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นบนสมารท์โฟนเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีสำหรับ
ผู้สูงอายุโดยคณะวิทยาการจัดการ 

3.2-1-20 โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.2-1-21 โครงการบริการวิชาการเพื่อการส่งเสริมรายได้ในชุมชน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.2-1-22 โครงการเสริมสร้ างความรู้และปฏิบัติการด้ านเคมีสู่ โรงเรียน เพื่ อเตรี ยมความพร้อมสู่
ระดับอุดมศึกษา (โครงการซ้ำ 2 พ้ืนท่ีกับตำบลช้างตะลูด) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2-1-23 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2-1-24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2-1-25 โครงการเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2-1-26 โครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเกษตรแม่นยำชุดควบคุมความช้ืน
โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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3.2-1-27 โครงการพัฒนาระบบและทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2-1-28 โครงการภาษาเพื่อชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3.2-1-29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลบุ่งคล้า 
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะวิทยาการจัดการ 

3.2-1-30 โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ชุมชน โดยทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

3.2-1-31 โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3.2-1-32 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบธุรกิจบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
วันท่ีจัดโครงการ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2-1-33 โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.2-1-34 โครงการบริการวิชาการสัญจร โดยสถาบันวจิัยและพัฒนา 

3.2-1-35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแบบพึ่งพาตนเองตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งท่ี 4 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2-1-36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแบบพึ่งพาตนเองตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งท่ี 3 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2-1-37 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับการตลาดดิจิทัลของแหล่งท่องเที่ยว
วิถีชุมชนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะวิทยาการ
จัดการ 

3.2-1-38 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนหนองแม่นา:การวิเคราะห์งานเพื่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน โดยคณะวิทยาการจัดการ 

3.2-1-39 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนหนองแม่นา: ภาวะผู้นำกับการพัฒนาชุมชน  
โดยคณะวิทยาการจัดการ 

3.2-1-40 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนหนองแม่นา:การสร้างและพัฒนาทีมงาน         
สู่ความสำเร็จ โดยคณะวิทยาการจัดการ 

3.2-1-41 โครงการอบรมทักษะการประชาสัมพันธ์การตลาดในธุรกิจโฮมสเตย์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยคณะ
วิทยาการจัดการ 

3.2-1-42 โครงการสังคมศาสตร์เพื่อปวงชน ครั้งท่ี 4 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3.2-1-43 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุเพื่อก้าวสู่สังคมผู้ สูงวัย (Aging Society) จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3.2-1-44 โครงการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชมโฮมสเตย์วังท่าดี 
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะวิทยาการจัดการ 

3.2-1-45 โครงการเสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา (กชช 2ค.) เพื่อยกระดับความสามารถ : การ
พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การพึ่งพาตนเองตามศาสตร์
พระราชา โดยคณะวิทยาการจัดการ 

3.2-1-46 โครงการเสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา (กชช 2ค.) เพื่อยกระดับความสามารถ: อบรมการ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโฮมสเตย์ชุมชน โดยคณะวิทยาการจัดการ 

3.2-1-47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแบบพึ่งพาตนเองตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งท่ี 2 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2-1-48 โครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดย      
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คณะครุศาสตร์ 
3.2-1-49 โครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่ง

ตะแบก โดยคณะครุศาสตร์ 
3.2-1-50 โครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  โดยคณะ

ครุศาสตร์ 
3.2-1-51 โครงการอบรมการเพาะพันธ์ุกล้าไมเ้ศรษกิจ และพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ

ฐานราก ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  
3.2-1-52 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ชุมชนเพื่อความรอบรู้เชิงเหตุผล 

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.2-1-53 โครงการผลิตและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ป่าเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวในสภาพปลอดเช้ือตาม

แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2-1-54 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางพระราชดำริ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3.2-1-55 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3.2-1-56 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ตำบลสระแก้ว อำเภอ
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3.2-1-57 โครงการการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชีท้ี่
3.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 77.78 5  คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
3.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 77.78 5  คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 
ตัวบง่ช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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 -8 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการทำนุ
บำรงุศิลปะและความเป็นไทย โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

  1 กำหนดนโยบาย
และทิศทางการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
เพ่ือการพัฒนาต่อ
ยอดและสร้าง
คุณค่า ตามจุดเน้น
ของสถาบัน 

         มหาวิทยาลัย โดยสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้ดำเนินการกำหนดนโยบายและ
ทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย ดังนี้ 

1. แต่ งตั้ งคณะกรรมการกำหนด
นโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

2. ประชุมคณะกรรมการกำหนด
นโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย โดยการนำศาสตร์พระราชา 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
และจุ ด เน้ นท างด้ านศิ ลปวัฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มาเป็นกรอบ
และทิศทางในการดำเนินงาน 

3. จัดทำประกาศ นโยบายและทิศ
ทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย และได้มีการรายงานโดยนำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 2563  

    ด ำ เนิ น ก าร เผ ยแ พ ร่ น โยบ าย แ ล ะ        
ทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย ไปยังทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

4.1-1-01 คำสั่งสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม  
ที ่5/2563 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการกำหนด
นโยบายและทิศทางการ
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
4.1-1-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
กำหนดนโยบายและทิศ
ทางการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย วันที่ 6 
มีนาคม 2563 
4.1-1-03 ประกาศ
นโยบายและทิศทางการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ลง
วันที่ 16 มีนาคม 2563 
4.1-1-04 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
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และเผยแพร่ผ่ านเว็บไซต์สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม  (4.1-1-01ถึง 4.1-1-05)  

4.1-1-05 เว็บไซต์สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  2 จั ด ท ำแผ น ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย และ
กำหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสำเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้
สามารถดำเนินการ
ได้ตามแผน 
 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้จัดทำ
แผนทางด้ านศิลปะและวัฒ นธรรมในแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  พ .ศ .2561-2565 (4.1-2-01)        
ในพันธกิจข้อที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ซึ่งกำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้
นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผน
และเนื่ องจากเกณฑ์ ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562  มีการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพตัวชี้วัดที่ 4.1  
ดังนั้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงมีการปรับ
แผนให้มีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำแผน
ด้ าน ศิ ลป วัฒ นธรรม  และความ เป็ น ไท ย           
โด ยก ำห น ดตั วบ่ งชี้ วั ด ค ว าม ส ำเร็ จ ต าม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้  
(4.1-2-02) 
 1. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม      
ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความ เป็ น ไทย  ประจำปี งบประมาณ        
พ.ศ.2563  โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 
ข้อ คือ (4.1-2-03 ถึง 4.1-2-04) 
         วั ต ถุ ป ระส งค์ ข้ อ ที่  1 เ พ่ื อ พั ฒ น า
บุคลากรและการบริหารงานสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม  
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเผยแพร่พันธ
กิจสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  วัตถุประสงค์ข้ อที่  3 เพ่ื อยกระดับ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่การเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

4.1-2-01 แผน
ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2561-
2565 
4.1-2-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 
ตุลาคม 2562 เรื่อง ร่าง
แผนยุทธศาสตร์สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
4.1-2-03 ระเบียบวาระ
การประชุม
คณะกรรมการจัดทำแผน 
ฯ ครั้งที ่11/2562 วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
4.1-2-04 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
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อย่างยั่งยืน 
          วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือมีแหล่งการ
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  
 2. กำหนดตัวบ่งชี้ วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน  ในปี งบประมาณ      
พ.ศ.2562 (ส.ค.62 -ก.ย.62) ปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563 (ต.ค.62–ก.ย.63) ร้อยละ 80 ของ
โครงการ  
 ซึ่งผลความสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บรรลุ
เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน   
 โดยผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
แผนสามารถสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 
   1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนไว้     
4 ข้อ 
   2. มีการกำหนดโครงการไว้ 37 โครงการ 
   3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้ไว้ 75 ตัวบ่งชี้ 
   4. มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
คือ ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของแต่ละโครงการ 
 3. การจั ด สรรงบ ประมาณ  เพ่ื อ ให้
สามารถดำเนินการได้ตามแผนสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมจึงจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
       ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค.61–ก.ย.
62) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทำแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
จำนวน 1,275,130 บาท งบหน่ วยอนุรักษ์  
280 ,000 บาท  และงบ สกอ.43 ,940 บาท   
เป็นเงินทั้งหมด 1,599,070 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค.62–ก.ย.63) 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
จำนวน 1,449,740 บาท  งบหน่วยอนุรักษ์  
153 ,200 บาท เป็ น เงินทั้ งหมด 1,602,940 
บาท (4.1-2-05) โดยมีการกำหนดแนวทางการ

4.1-2-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 
ตุลาคม 2562 เรื่อง    
การจัดสรรงบประมาณปี 
พ.ศ. 2563 
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จัดสรรจากงบประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 16 : 84 มีรายละเอียด  
ดังนี้ 
 3.1 ด้านพัฒนาบุคลากรและบริหาร
สำนั ก งาน  จั ด ส รร  16 เป อร์ เซ็ น ต์  เป็ น
งบประมาณ  250,000 บ าท มี การกำหนด
โครงการไว้ 3 โครงการ ดังนี้ 
      -  งบประมาณ ของมหาวิทยาลั ยฯ  2 
โครงการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท 
      -  งบ ประมาณ ของห น่ วยอนุ รั กษ์  1 
โครงการ ใช้ งบประมาณ  100 ,000  บาท 
(ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
 3.2  ด้านดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย จัดสรร 84 เปอร์เซ็นต์ เป็น
งบประมาณ 1,352,940 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 2 
และ 3) โดยแบ่งงานออกเป็น 5 ด้าน คือ  
  1) ด้านส่งเสริมและสนับสนุน การเป็น
ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
จำนวน 38 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 616,200 บาท 
จำนวน 10 โครงการ ดังนี้ 
      -  งบประมาณ ของมหาวิทยาลั ยฯ  9 
โครงการ ใช้งบประมาณ 563,000  บาท 
      -  งบ ประมาณ ของห น่ วยอนุ รั กษ์  1 
โครงการ โดยใช้งบประมาณ 53,200 บาท 
(ยุทธศาสตร์ที่ 2) 
  2) ด้านส่ งเสริมให้ เกิดแหล่ งเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
การสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือการท่อง เที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม  จำนวน 5 เปอร์เซ็นต์  เป็นเงิน 
75,000 บาท จำนวน 4 โครงการ 
-  เป็ น งบประมาณ ของมหาวิทยาลั ย ฯ  4 
โครงการ โดยใช้งบประมาณ 75,000 บาท 
(ยุทธศาสตร์ที่ 3) 
  3) ด้านสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานและชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ ส่งเสริม
และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จำนวน 
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21 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 341,740 บาท จำนวน 
12 โครงการ ดังนี้ 
      -  งบประมาณของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 12 
โครงการ โดยใช้งบประมาณ 341,740 บาท 
(ยุทธศาสตร์ที่ 3) 
  4) ด้านส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้าน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จำนวน 12 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 190,000 บาท จำนวน 5 
โครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ 3) 
      -  งบประมาณ ของมหาวิทยาลั ยฯ 5 
โครงการโดยใช้งบประมาณ  190,000 บาท 
(ยุทธศาสตร์ที่ 3) 
  5) ด้านพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน  
จำนวน 8 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 130,000 บาท 
จำนวน 3 โครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ 3) 
      -  งบประมาณ ของมหาวิทยาลั ยฯ  3 
โค ร งก าร ใช้ งบประมาณ  130 ,000 บ าท 
(ยุทธศาสตร์ที่ 3) 
 เมื่อมีการจัดทำร่างแผนด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย ที่มีการกำหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62–ก.ย.63) และ
นำเสนอให้คณะกรรมการประจำสำนักพิจารณา
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผน
ศิลปวัฒ นธรรม  และความเป็ น ไทยต่ อไป      
(4.1-2-06 ถึง 4.1-2-08) 

4.1-2-06 แผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
4.1-2-07 แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2565 
4.1-2-08 แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 

  3 มีการบูรณาการ
งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม กับ
การเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ 
ซึ่งนำไปสู่การ    

          มหาวิทยาลัย โดยสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และ
ศิลปะการแสดง คณ ะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์  มีการวางแผนเพ่ือจัดโครงการ
บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน  คื อ  โค รงก าร พิ ธี ไห ว้ค รู ดน ต รี  
นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ โดยจัดขึ้นในวันที่ 
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สืบสานการสร้าง
ความรู้         
ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 
การปรับ
ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม 

3 – 4 สิงหาคม 2562  ซึ่งเป็นการบูรณาการกับ
ก าร เรี ย น ก า รส อ น ใน ราย วิ ช า พิ ธี ก ร รม
ศิ ล ป ะก ารแส ด ง  รหั ส วิ ช า  HSDP101 ซึ่ ง
โครงการนี้นำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ใน
ด้านการจัดพิธีไหว้ครูของศาสตร์ทางดนตรี 
นาฏศิลป์ และศิลปะ สามารถนำความรู้มาใช้ใน
ก าร เรี ย น ก ารส อ น ใน ราย วิ ช า พิ ธี ก ร รม
ศิลปะการแสดงได้ซึ่งมีเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ทางดนตรีและนาฏศิลป์  จากการจัด
โครงการนี้ เป็นการสืบสานอนุรักษ์ในการสร้าง
องค์ความรู้ด้านการไหว้ครูของศาสตร์ทางดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ และนักศึกษาได้
เห็นประสบการณ์จริงในพิธีไหว้ครูเกิดความ
เข้าใจและนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียน
การสอนและในชีวิตประจำวัน (4.1-3-01 ถึง 
4.1-3-02) 
          สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ
ร า ย วิ ช า เท ค นิ ค ก า ร ท ำ หุ่ น จ ำ ล อ ง              
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มีการวางแผนเพ่ือจัดโครงการ
บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
ก า ร ส อ น  คื อ  โ ค ร ง ก า ร จ ำ ล อ ง บ้ า น
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น โดยจัดขึ้นในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2562  ซ่ึงเป็นการบูรณาการกับการ
เรี ยน การสอน ใน รายวิช า เท คนิ คการท ำ
หุ่นจำลอง รหัสวิชา IDID104 ซึ่งโครงการนี้จะ
ทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ และถ่ายทอด
ความรู้ที่มีอยู่สู่ชุมชน โดยนำวิธีการออกแบบ
หุ่นจำลองมาประยุกต์เป็นการออกแบบเขียน
รูปแบบที่เกี่ยวกับความเป็นไทย และนำต้นแบบ
นั้นไปให้บริการ ได้เรียนรู้ร่วมกัน (4.1-3-03 ถึง
4.1-3-04) 
       สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสโมสร
นักศึกษา 5 คณะ  และองค์การนักศึกษาจัด
โค ร งก า รสื บ ส า น ป ร ะ เพ ณี เข้ า พ ร ร ษ า          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการวางแผน
บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

4.1-3-01  มคอ.3 
รายวิชาพิธีกรรม
ศิลปะการแสดง  
HSDP101 
4.1-3-02  เล่มโครงการ
ไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ 
ศิลปะ และช่างฝีมือ 
ประจำป ี2562 
4.1-3-03  มคอ.3 
รายวิชาเทคนิคการทำ
หุ่นจำลอง IDID104 
4.1-3-04  เล่มโครงการ
จำลองบ้าน
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
4.1-3-05  มคอ.3 
รายวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น 
รหัสวิชา PHYS 101 
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การสอน วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น  รหัสวิชา PHYS 
101  โดยให้นักศึกษาคำนวณหาพลังงานภายใน
ระบ บ ขอ งก ารห ล่ อ เที ย น แ ล ะ ใช้ เค รื่ อ ง
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเทียนในขณะที่หล่อ
เทียน         (4.1-3-05) 
      คณะวิทยาการจัดการมีการบูรณาการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมของนักศึกษารายวิชา  การเตรียม
ข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศ  รหัสวิชา 
MSBC 101 และคอมพิวเตอร์กราฟิกในงาน
ธุรกิจ  รหัสวิชา  MSBC 206  โดยให้ผู้ เรียน
เล็ ง เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม ส ำ คั ญ  คุ ณ ค่ า ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ต้องปลูกฝัง ส่งเสริม  พัฒนาสิ่ง
ที่ดีงามด้านวัฒนธรรมที่พึงประสงค์  และนำ
ความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ในการเรียนการสอน    
(4.1-3-06) 
       คณะครุศาสตร์มีการบูรณาการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของนักศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
สำหรับครูปฐมวัย  รหัสวิชา EDEC 405 โดยมี
การมอบหมายงานให้นักศึกษาออกแบบสื่อการ
สอนในรูปแบบแผ่นพับ  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ์  เพ่ือนำสื่อ
การสอนไปใช้ ในการเรียนการสอนต่อไป     
(4.1-3-07) 

4.1-3-06  มคอ.3 
รายวิชาการเตรียมข้อมูล
สำหรับระบบสารสนเทศ 
รหัสวิชา MSBC 101 
และรายวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก   
ในงานธุรกิจ รหัสวิชา 
MSBC 206   
4.1-3-07  มคอ.3 
รายวิชาคอมพิวเตอร์
สำหรับครูปฐมวัย     
รหัสวิชา EDEC 405 
 

  4 กำกับติดตามให้มี
การดำเนินงาน 
และประเมิน
ความสำเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ของแผน
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
และรายงานต่อ
ผู้บรหิารสถาบัน 

 ม ห าวิ ท ย าลั ย  โด ย สำนั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือทำ
หน้าที่กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย (4.1-4-01) 
โดยมีการจัดทำแผนกำกับติดตามตามกรอบ
ระยะเวลาในแผน (4.1-4-02 ถึง 4.1-4-03) โดย
มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ประชุมคณ ะกรรมการเพ่ือกำหนด
แนวทางในการดำเนินการติดตามผลการ
ดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ดำเนิ นการกำกับติดตาม โดยการ     
วางแผนการกำกับติดตามในทุกโครงการในด้าน

4.1-4-01 คำสั่งสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม   
ที่ 13/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผน ดำเนินการ
ตามแผน และกำกับ
ติดตามประเมินผล
ความสำเร็จของแผน
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-4-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
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ผลการดำเนินงาน งบประมาณและตัวชี้ วัด
ผลสำเร็จของโครงการ 
 3. ผลของการกำกับติดตาม มีการรายงาน
ผลการกำกับติดตามเสนอต่อผู้บริหารทุกไตร
มาส 
 4. นำผลการกำกับติดตามไปพัฒนา/
ปรับปรุงแผน เพ่ือให้การดำเนินงานแต่ละ
โครงการในรอบถัดไปมีผลการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการ
กำกับติดตาม ดังนี้ 
 1. จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก่ อ น
ดำเนินการจัดทำโครงการตามแผน เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนจัดโครงการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกำกับติดตาม
โครงการที่ ดำเนินการผ่านมา ในเรื่ องของ
ระยะเวลา งบประมาณและตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ข อ ง โค ร งก าร  จ า ก แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก าร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สิงหาคม-กันยายน 
2562) (4.1-4-04) และแผนปฏิบั ติ ราชการ 
ปี งบประมาณ  พ .ศ .2563 (ตุ ล าคม 2562- 
กรกฎาคม 2563) มีการกำกับติดตาม เรื่องการ
ดำเนินโครงการ ระยะเวลางบประมาณ และ
เรื่องตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ (4.1-4-05 
ถึง 4.1-4-06) 
 นอกจากนั้นยังมีการกำกับติดตามเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมกับคณะต่าง ๆ ในรูปแบบกำกับ
ติดตามด้วยหนังสือบันทึกข้อความ และการ
ประสานงานทางโทรศัพท์ เป็นต้น (4.1-4-07) 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการ
ตรวจสอบการกำกับติดตาม และมีการแจ้งผล
การติดตาม ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัด
โครงการหรอืกิจกรรม ดังนี้ 
 1. เรื่องการกำกับติดตามผลการดำเนิน
โครงการ  พบว่า 
       - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส.ค.62-
ก.ย.63) ผลการติดตามพบว่า มีการดำเนิน

ครั้งที ่11/2562 วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง การจัดทำแผน
กำกับติดตาม  
ปีงบประมาณ 2563 
4.1-4-03 แผนกำกบั
ติดตามการดําเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 
4.1-4-04 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที ่12/2562 วันที่ 
25 ธันวาคม 2562 เรื่อง 
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 
4.1-4-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที ่1/2563 วันที่ 27 
มีนาคม 2563 เรื่อง 
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย  
4.1-4-06 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครัง้ที่ 3/2563 วันที่ 28 
มิถุนายน 2563 เรื่อง 
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 
4.1-4-07 หนังสือบันทึก
ข้อความ เรื่อง การจัด
กิจกรรมกับคณะต่าง ๆ 
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โครงการ 5 โครงการซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ไว้ในปี 2562 
 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-
ก.ค.63) มีการดำเนินโครงการ 33 โครงการ   
จาก37 โครงการตามแผน (ต.ค.62-ก.ย.63)        
ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน 
        2. กำกับติดตามเรื่องงบประมาณเป็น    
ไตรมาส พบว่า การดำเนิ นโครงการทั้ ง 38 
โครงการ (ส.ค. 62- ก.ค. 63) ใช้งบประมาณ
เป็นไปตามแผนที่กำหนดและได้รายงานผลให้
มหาวิทยาลัยรับทราบ 
 3. กำกับติดตามเรื่องตัวชี้วัดผลสำเร็จของ
โครงการ พบว่า การดำเนินโครงการเดือน
สิ งหาคม 2562 ถึ งเดื อนกรกฎาคม 2563        
มีจำนวน 38 โครงการ 76 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
100 ของตัวชี้วัดผลความสำเร็จของตัวชี้วัดของ
โครงการบรรลุผลสำเร็จทุกโครงการ 
 จากผลการกำกับติดตามในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พบว่า 
 1. ผ ล ก ารก ำกั บ ติ ด ต าม ก ารด ำ เนิ น
โครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตาม
แผนกำหนดโครงการไว้ 37 โครงการ มีการ
ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2563 ดำเนินโครงการไป 33 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 89  ของโครงการที่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปตามแผน 
 2. ผลการกำกบัติดตามการดำเนินโครงการ
ตามระยะเวลา มีการดำเนินงาน 33 โครงการ 
ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ตามแผน 
 3. ผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ
ตามไตรมาส สำนั กศิลปะและวัฒ นธรรม        
ได้ดำเนินการใช้งบประมาณ  ตามแผนที่กำหนด
และรายงานให้มหาวิทยาลัย ทราบเป็นไตรมาส 
โดยใช้ไปจำนวน 1,602,940 บาท (ไตรมาส 1-
4) คิด เป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณปี     
พ .ศ . 2563 เป ็น ไป ต า ม แ ผ น ก าร ใช้ จ่ า ย
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งบประมาณ 
 4. ผลการก ำกั บ ติ ด ต าม ตามตั วชี้ วั ด
ผลสำเร็จของโครงการ ปี งบประมาณ 2563    
มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการ 37 โครงการ    
ม ี 75 ตัวชี้วัด  (ต.ค.62 ถึง ก.ย. 63) มีการ
ดำเนินการ 33 โครงการ  67 ตัวชี้วัด (ต.ค.62 ถึง 
ก .ค . 63) คิด เป็ น ร้อยละ 89 ของตั วชี้ วัด 
ปีงบประมาณ 2563 บรรลุผลสำเร็จตามแผน 
(4.1-4-08) 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย
กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนไว้ 4 ข้อ และ
กำหนด ค่าเป้าหมายความสำเร็จของแผนเพ่ือใช้
ป ระ เมิ น ค ว า ม สํ า เร็ จ ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ ต า ม
วัตถุประสงค์ (4.1-4-09 ถึง 4.1-4-12) ของแผน 
ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพ่ือพัฒนาบุคลากร
และการบริหารงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
มีจำนวน 3 โครงการ 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารงาน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. โค รงก ารส่ ง เส ริ ม แล ะ พั ฒ น า
บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

3. โครงการบริหารหน่ วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพ่ือเผยแพร่พันธกิจ
สัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  มีจำนวน 10 โครงการ 20 ตัวบ่งชี้  
ได้แก่ 

1. โครงการจัดเก็บข้อมูลทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. โครงการพัฒนาสื่อทางวัฒนธรรม
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

3. โค ร งก า รส ำนั ก ศิ ล ป์ ย าม ถิ่ น
เพชรบูรณ ์

 
4.1-4-08 โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
4.1-4-09 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 
ตุลาคม 2562 เรื่อง 
ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัดความ สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนยุทธศาสตร์สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
4.1-4-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 
6/2562  วันที่ 24 
สิงหาคม 2562 เรื่อง 
ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผน ปีงบประมาณ 
2563 
4.1-4-11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที ่4/2563 วันที่ 22 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
ประเมินความสําเร็จ 
ตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจำปี
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4. โครงการจัดทำวารสาร “สมบัติ
เมืองเพชรบูรณ์ เล่ม 4” 

5. โค ร ง ก า ร ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี         
“เพชบุระ”วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองเพชรบูรณ์ 

6. โครงการสัมมนาเพ่ือการอนุรักษ์
แหล่งศิลปกรรมในท้องถิ่น สู่การประกาศเขต
มรดกของจังหวัด ชุมชนโบราณบ้านภูผักไซ่ 

7. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ “บ้าน
นายม: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
โบราณแห่งลุ่มน้ำป่าสัก เมืองเพชรบูรณ์” 

8. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ “กินดอง 
เจ้า : พิธีกรรมและความเชื่อ” 

9. โครงการจั ด เก็บข้อมูลท้ องถิ่ น
เพชรบูรณ์ เรื่อง ภูมินามเขาค้อ 

10. โครงการจัด เก็บข้อมูลท้ องถิ่ น
เพชรบูรณ์  เรื่อง ภูมิปัญญาการรักษาแบบ
พ้ืนบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 วัตถุป ระสงค์ ข้ อที่  3   เพ่ื อยกระดั บ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเพ่ิม
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน    
มีจำนวน 21 โครงการ 42 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 

1. โครงการส่งเสริมและยกระดับ        
ภูมิปัญญาหัตถศิลป์ สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมชุมชน 
1 “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” 

2. โครงการส่ งเสริมและยกระดับ    
ภูมิปัญญาหัตถศิลป์ สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมชุมชน 
2 “การประดิษฐ์ของชำร่วยสำหรับงานมงคล” 

3. โครงการส่งเสริมและยกระดับ   
ภูมิปัญญาหัตถศิลป์  สู่ การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ชุมชน 3 แผนที่เดินเท้าบ้านภูผักไซ ต.หินฮาว 
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

4. โครงการส่งเสริมและยกระดับ   
ภูมิปัญญาหัตถศิลป์สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม ชุมชน 
4 การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ วัดบ้าน
ไร่ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

5. โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
“รำโทนบ้านดงมูลเหล็ก” 

งบประมาณ พ.ศ.2563  
4.1-4-12 สรุปผล
ประเมินความ สําเร็จ
ตามตวับ่งชี้ที่วัด
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
(ตุลาคม 2562-กันยายน 
2563) 
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6. โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
“รำโทนตำบลบุ่งคล้า” 

7. โครงการลานวัฒนธรรมครั้งที่ 12 
“สู่ขวัญข้าวแมโ่พสพ” 

8. วัฒนธรรมสัญจรร่วมกับชุมชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ “แม่ศรี: การละเล่นพ้ืนบ้าน
นายม” 

9. โครงการรำถวายพระพุทธมหาธรรม
ราชา เนื่องในประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 
2563 

10. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับ
นานาชาติ ในงานครบรอบการสถาปณาพระ
พรหม ประจำปี พ.ศ. 2562 

11. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับ
นานาชาติ ในงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์และ
การแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9 “รวงข้าวสีอำพัน 
มหัศจรรย์สู่มิตรภาพ” 

12. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับ
น า น า ช า ติ  ใ น ง า น  “ Cathay Pacific 
International New Year Carnival” 

13. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงาน 
“333 ปี  วัฒนธรรมไทย – เทศ ฝรั่ งเศส – 
อยุธยา” 

14. โครงการแสวงหาแนวปฏิบัติที่ ดี  
(Best Practice) ในการส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
ต่างประเทศของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสู่
สาธารณชน 

15. โครงการเผยแพร่และให้บริการ
วิชาการ “เสวนาให้ความรู้ เรื่อง วิเชียรบุรี : 
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม” 

16. โครงการเผยแพร่และให้บริการ
วิชาการ “เสวนาให้ความรู้ เรื่องบ้านนายม : 
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พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณ
แห่งลุ่มน้ำป่าสัก เมืองเพชรบูรณ ์

17. โครงการเฮฮากีฬาไทย...เด้อ 
18. โครงการวันเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง 

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี 

19. โ ค ร ง ก า ร เฉ ลิ ม พ ร ะ เกี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

20. โครงการวันแม่แห่งชาติและสืบสาน
โครงการพระราชดำริ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

21. โครงการไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์  
ศิลปะและช่างผีมือ ประจำปี 2563 
 วัตถุประสงค์ข้อที่  4  เพ่ือมีแหล่งการ
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  มีจำนวน 3 
โครงการ 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1. โค รงก ารจั ด แส ด งนิ ท ร รศ การ 
วัฏสงสารพื้นบ้านเพชรบูรณ์ เรื่อง “การเจ็บ” 

2. โค รงก ารจั ด แส ด งนิ ท ร รศ การ
ชั่วคราว “ผังการย้ายเมืองหลวงไปจังหวัด
เพชรบูรณ์ สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม” 

3. โครงการจำลองบ้านสถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่น 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   โคโรน่า 2019 
(COVID-19) ผนวกกั บนโยบายภ าครัฐห รื อ
หน่วยงานที่กำกับดูแลได้ปรับเปลี่ยนแผนการ
ดำเนินงาน จึงทำให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ไม่สามารถดำเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษาได้ 
จำนวน 2 โครงการ คือ  

1. โครงการวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า
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สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
2. โ ค ร ง ก า ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เกี ย ร ติ

พระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรรามาธิบดี         
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวดังนั้น สำนักฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมในโครงการจากจัดงานถวายพระพร มา
เป็นจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแทนเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ 

  5 นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้าน
ศิ ล ป วัฒ น ธรรม
และความเป็นไทย 
 
 

 มห าวิท ยาลั ย  โด ยสำนั กศิ ล ป ะและ
วัฒนธรรมดำเนินการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย ดังนี้ 

1. ประชุมคณ ะกรรมการจัดทำแผน 
ด ำ เนิ น ก ารต าม แ ผ น แ ล ะก ำกั บ ติ ด ต าม
ประเมินผลความสำเร็จของแผน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (4.1-5-01) 
 คณะกรรมได้ประชุมและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒ นธรรม  ในปี งบป ระมาณ  พ .ศ .2562 
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

2. ในที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผน 
3. ดำเนินงานในปี งบประมาณ  พ.ศ. 

2563  และได้เสนอแนะให้มีการปรับแผนการ
ดำเนินโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ
โครงการสามัคคีเกลียวกลม “ว่ิงว่าวเผาข้าว
หลาวครั้งท่ี 3” เนื่องจากสนามโชครัตนชัยที่ใช้
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวิ่งว่าวในทุกปี ได้ทำการ
ปรับปรุงทำให้ ไม่สามารถใช้ จัดกิจกรรมได้  
ผนวกกับไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้ทำ
ให้บางปีไม่มีลมเอ้ืออำนวยให้ดำเนินกิจกรรม 
คณะกรรมการแต่ละคณะจึงเสนอให้ปรับมาเป็น
โครงการ “เฮฮากีฬาไทย...เด้อ”  ซึ่ งยั งคง
กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านไว้ ทั้งยังได้ความ
หลากหลายในเรื่องของการละเล่นเพ่ิมขึ้นมาอีก 
(4.1-5-02) 

 

4.1-5-01  รายงานการ
ป ระชุ ม คณ ะกรรมกา
ประจำสำนักศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ค รั้ ง ที่  
6/ 2562 วั น ที่  24 
สิ งห าค ม  2562 เรื่ อ ง 
ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แ ผ น  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2562 
4.1-5-02  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนักศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ค รั้ ง ที่  
6/ 2562 วั น ที่  24 
สิงหาคม 2562 เรื่อง ร่าง
แผนยุทธศาสตร์สำนัก
ศิลปะและวัฒ นธรรม 
ประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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  6 เผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการ
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
ต่อสาธารณชน 
(พระ ผู้นำชุมชน 
ประชาชน ครู 
นักเรียน) 

 ม ห าวิ ท ย าลั ย  โด ย สำนั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรมดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการทางด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็น
ไทยต่อสาธารณชน ดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานที่มี
บุ ค ล า ก ร จ า ก ทั้ ง  5 ค ณ ะ เข้ า ม า เป็ น
คณะกรรมการดำเนินงานของสำนักฯ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม
นักศึกษาที่มีรองคณบดีและนายกสโมสรจากทุก
คณะเป็นตัวแทน (4.1-6-01 ถึง 4.1-6-02) ซึ่งมี
หน้าที่ร่วมกันปฏิบัติงาน และร่วมกันเผยแพร่
กิจกรรมหรือบริการทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทยต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
(4.1-6-03)  โ ด ย มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น
ป รึ ก ษ าห ารื อ ถึ งก ระบ วน ก าร เผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์งานในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ (4.1-
6-04 ถึง 4.1-6-05) 

1.1  โครงการหรือกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยทั้งในส่วน
งานกิจกรรมนักศึกษาและงานกิจกรรมชุมชน 
เช่น  

   1) โครงการไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ 
ศิลปะและช่างฝีมือ ประจำปี 2562   

   2) โครงการวันแม่แห่งชาติและสืบ
สานโครงการพระราชดำริ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง   

    3) โครงการลานวัฒนธรรมครั้งที่  
11 : จันทร์เจ้าเล่าเรื่อง   

    4) โครงการเฮฮากีฬาไทย...เด้อ   
    5) โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี         

    6) โค ร งก า ร เฉ ลิ ม พ ร ะ เกี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 2. กระบวนการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ

4.1-6-01  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
1845/2562 เรื่อง 
แต่งตัง้บุคลากรประจำ
งานสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-6-02  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนิน
โครงการกิจกรรม
นักศึกษา 
4.1-6-03  ภาพการ
เผยแพร่กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย นักศึกษา
และชุมชน 
4.1-6-04  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานทางด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 
2/2562  วันที่  31  
กรกฎาคม  2562 เรื่อง 
โครงการพิธีไหว้ครูดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะและ
ช่างฝีมือ ประจำปี 2562  
โครงการวันแม่แห่งชาติ 
และสืบสานโครงการ
พระราชดำริพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง  
และ โครงการลาน
วัฒนธรรม ครั้งที่ 11 
ภายใต้ชื่องาน “จันทร์
เจ้าเล่าเรื่อง”   
4.1-6-05  รายงานการ
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บริการด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
จากคณะกรรมการดังนี้  
  2.1 วิเคราะห์แผนการประชาสัมพันธ์ 
เช่น กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ที่เป็น
เครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
กำหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 
เช่น website /Facebook สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม และหนังสือประชาสัมพันธ์ รวมถึง
การบริการวิชาการในรูปแบบอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
(4.1-6-06 ถึง 4.1-6-07) 
  2.2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม
กิจกรรมเผยแพร่ผลการดำเนินงานและเผยแพร่
องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทย ดังนี้ (4.1-6-08 ถึง 4.1-6-10) 
   1) จดหมายข่าว “เอ้ือยค้ำ เอ้ือย
คูณ” 
   2) ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี   
“เพชบุระ” วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองเพชรบูรณ์ 
   3) หนั งสือองค์ความรู้ทางด้ าน
ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งใน
แบบรูปเล่มเอกสารและไฟล์เอกสารที่เผยแพร่ใน
เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้แก่ 
    -  ห นั ง สื อ  “ บ้ า น น า ย ม : 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณ
แห่งลุ่มน้ำป่าสักเมืองเพชรบูรณ์” 
    -  ห นั ง สื อ  “ กิ น ด อ ง เจ้ า : 
พิธีกรรมและความเชื่อ” 
    -  ห นั ง สื อ  “ วิ เ ชี ย ร บุ รี : 
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม” 
   4) ป้ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ง า น
กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมชุมชน 
  2.3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์  โรงเรียน ชุมชน เทศบาล 
อบต. และสวท.ในเขตพ้ืนที่การดำเนินโครงการ

ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานทางด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 
3/2562 วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง 
โครงการเฮฮากีฬาไทย...
เด้อ  
4.1-6-06  ภาพการ
เผยแพร่กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทยทาง 
website /Facebook 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-6-07  ภาพบริการ
ด้านศลิปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทยในรูปแบบ 
website /Facebook 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-6-08  จดหมายข่าว  
“เอ้ือยค้ำ เอ้ือยคูณ” 
4.1-6-09  รายงาน
ประจำปี “เพชบุระ” 
4.1-6-10  หนังสือองค์
ความรู้ทางดา้นศลิปะ
และวัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
4.1-6-11  
แบบสอบถามการ
นำไปใช้ประโยชน์ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

นั้น ๆ ตามช่องทางที่ได้กำหนดไว้ 
  2.4  ส่งแบบตอบรับและแบบประเมิน
ไปยังผู้รับการประชาสัมพันธ์ และมีการติดตาม
ผลการเผยแพร่แบบเชิงรุก  โดยการประสานกับ
เครือข่ายทางวัฒนธรรม เพ่ือรวบรวมผลการ
ประเมินและสรุปผลการประชาสัมพันธ์ (4.1-6-
11) 
  2.5 จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่
กิจกรรม หรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 
  2.6*ส รุ ป ปั ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงในรอบ
ถัดไป (4.1-6-12) 
ผลที่ ได้จากการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ต่อสาธารณชน 

       ชุมชน เยาวชน และผู้ที่สนใจในเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับองค์
ความรู้อย่ างหลากหลายมิติ  เช่น  หนั งสื อ 
วารสาร แผ่นพับ วีดีทัศน์ แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
ได้ผลตอบรับกลับมาคือ การสืบค้นของผู้ที่สนใจ
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ภายในห้องศูนย์ข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรม 

4.1-6-12  สรุปผลการ
ดำเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ 2563 

  7 มีผลงานการสร้าง
แหล่งเรียนรู้หรือ
ชุมชนต้นแบบ 
หรือองค์ความรู้
หรือนวัตกรรม
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
ให้สอดรับกับ
สังคมสมัยใหม่ 
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้สร้างแหล่ง
เรียนรู้ องค์ความรู้ และชุมชนต้นแบบ เพ่ือให้
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
- แหล่งเรียนรู้ มีทั้งหมด 6 แหล่ง 

1) ชุมชนโบราณบ้านภูผักไซ่  ต.หินฮาว    
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  (แผนที่เดินเท้าบ้าน
เสายองหิน) (4.1-7-01) 

2) บ้านโนนสะอาด ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง 
จ.เพชรบูรณ์ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) (4.1-
7-02) 

3) บ้ า น ไ ร่  ต . ส ะ เ ดี ย ง  อ . เ มื อ ง               
จ.เพชรบูรณ์ (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) 
(4.1-7-03) 

4.1-7-01  เล่มโครงการ
ส่งเสริมและยกระดับภูมิ
ปัญญาหัตถศลิป์ สู่การ
สร้างมูลค่าเพ่ิม ชุมชน 3 
แผนที่เดินเท้าบ้านภูผัก
ไซ ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า 
จ.เพชรบูรณ์ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
4.1-7-02  เล่มโครงการ
ส่งเสริมและยกระดับภูมิ
ปัญญาหัตถศิลป์ สู่การ
สร้างมูลคา่เพ่ิมชุมชน 1 
“การประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์” 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

4) นิทรรศการถาวร “วัฏสงสารพ้ืนบ้าน
เพชรบูรณ์: เจ็บ” (4.1-7-04) 

5) นิทรรศการชั่วคราว ผังย้ายเมืองจอม
พล.ป (4.1-7-05) 

6) จำลองบ้ านสถาปั ตยกรรม พ้ืนถิ่ น    
บ้านเสายองหิน (4.1-7-06) 
- องค์ความรู้ มีทั้งหมด 7 เรื่อง 
      1) เรื่อง บริบทชุมชนบ้านท่ากกแก ตำบล
ตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      2) เรื่อง พลวัต: แห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากก
แก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
      3) เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนบ้าน
นาทราย ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ ์
      4) เรื่อง ประเพณีการสวมใส่ตะลอมพอก 
ตำบลป่ าเลา ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      5) เรื่อง พิธีสู่ขวัญแม่โพสพ บ้านป่าแดง
ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      6) เรื่อง ประเพณีงานบุญออกพรรษา แห่
กวางคำ บ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      7) เรื่อง ขวัญ ในพิธีกรรม บ้ านวังร่อ ง 
ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ชุมชนต้นแบบ 1 ชุมชน 
      1)  ชุมชนโบราณบ้านภูผักไซ่ ตำบลหิน
ฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4.1-7-03  เล่มโครงการ
ส่งเสริมและยกระดับภูมิ
ปัญญาหัตถศิลป์สู่การ
สร้างมูลค่าเพ่ิม ชุมชน 4 
การสานตะกรา้จากเส้น
พลาสติก ณ วัดบ้านไร่ 
ต.สะเดียง อ.เมือง   
จ.เพชรบูรณ์ 
4.1-7-04  เล่มโครงการ
จัดนิทรรศการถาวร 
“วัฏสงสาร 
พ้ืนบ้านเพชรบูรณ์: เจ็บ” 
4.1-7-05  เล่มโครงการ
จัดนิทรรศการชั่วคราว 
ผังย้ายเมือง 
จอมพล.ป  
4.1-7-06  เล่มโครงการ
จำลองบ้าน
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
บ้านเสายองหิน 

  8 กําหนดหรือสร้าง
มาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

          ส ำ นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์   ได้มีการ
ดำเนินการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
โดยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   
ผศ.กมล  บุญ เขต  ได้แต่งบทเพลงรำโทน
เพชรบูรณ์  และได้มีการจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สิน
ทางปัญ ญ า ประเภทงาน  “ดนตรีกรรม” 
ทั้งหมด 11 เพลง  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562  

4.1-8-01  หนังสือ
รับรองการแจ้งข้อมูล 
ลิขสิทธิ์ ของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้นำผลงาน
เพลงรำโทนออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น 
งานมะขามหวาน  นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 
2563  จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่  24  มกราคม  – 1 
กุมภาพันธ์ 2563 (4.1-8-01) 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

4.1 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 
4.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมนิ 
 จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิม หรือนำไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีการจัดทำ
ฐานข้อมลูทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จำนวนองค์ความรู้ 

2 เรื่อง 
จำนวนองค์ความรู้ 

3 เรื่อง 
จำนวนองค์ความรู้ 

4 เรื่อง 
จำนวนองค์ความรู้ 

5 เรื่อง 
จำนวนองค์ความรู้ 

6 เรื่อง 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการ
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 
ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้ 
 
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม 

หรือนำไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง สถานที่ ชุมชน 
1 บริบทชุมชนบ้านท่ากกแก  ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2 พลวัต: แห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก  ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3 ประวัติศาสตร์บ้านนาทราย  ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4 ชฎาบวชนาค  ตำบลป่าเลา ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัด

เพชรบูรณ์ 
5 พิธีสู่ขวัญแม่โพสพ  บ้านป่าแดงตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
6 ประเพณีออกพรรษา แห่กวางคำ  บ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
7 พิธีช้อนขวัญ  บ้านวังร่อง ตำบลหว้ยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

4.2 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
5 เรื่อง 7 เรื่อง 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
4.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

5 เรื่อง 7 เรื่อง 5 คะแนน บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร/หลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  

4.2-1-01 เล่มองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 7 เรื่อง 
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องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน  
ชนิดของตัวบ่งชี ้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมนิ   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ   

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการทำงานเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

  1 มหาวิทยาลัยมี
ระบบและกลไก
ส่งเสริมใหม้ีการ
จัดทำแผนจัดการ
เรียนบรู้แบบ
บูรณาการกับการ
ทำงาน 
 

 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริม
ให้ทุกคณะมีการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทำงาน โดยมีส่วนร่วมกับคณะ 
ทั้ง 5 คณะ เพ่ือจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบ
บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ท ำ ง า น แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 
2562 (5.1-1-01) เพ่ื อท ำห น้ าที่ ก ำกั บ  ดู แ ล 
ติดตาม จัดเก็บข้อมูล ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานด้าน
การประกั น คุณ ภ าพการศึ กษ าภ าย ใน  ปี
การศึกษา 2562  
 มีการจัดทำประกาศ เรื่อง ระบบและ
กลไกการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และสหกิจศึกษา 
(5.1-1-02) เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกคณะใช้ในการ
ขับเคลื่อนและบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทำงาน  
     มีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
ประจำปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้การบริหาร

5.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน เรื่อง การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทำงาน ประจำปี
การศึกษา 2562 
5.1-1-02 ประกาศ 
เรื่อง ระบบและกลไก
การส่งเสริม พฒันา
อาชีพ และสหกิจศึกษา 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

จัดการและการดำเนินงานของคณะทำงานมี
ความชัด เจน เป็ น ระบบ  (5.1-1-03) และได้
แผนการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทำงานของมหาวิทยาลัย (5.1-1-04) 
 
 

5.1-1-03 ปฏิทิน
วิชาการสำหรับนักศึกษา
ปฏิบัติสหกิจศึกษาภาค
ปกติ 
5.1-1-04 แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทำงาน 

  2 มีการกำกับ 
ติดตามให้ทุกคณะ
ดำเนินการเป็นไป
ตามแผนที่กำหนด 
 
 

          มหาวิทยาลัย ดำเนินการกำกับ ติดตาม
โดยคณะกรรมการ ให้ทุกคณะดำเนินการตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทำงาน มีหลักสูตรที่บูรณาการกับการทำงาน 
จำนวน 16 หลักสูตร แยกเป็นคณะดังนี้ (5.1-2-
01 ถึง 5.1-2-03) 
         - ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ จำนวน 3 หลักสูตร คือ นิติศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ สารสนเทศศาสตร์  
     - คณ ะวิท ยาการจั ดการ จำนวน  2 
หลักสูตร คือ การประชาสัมพันธ์ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์
      - คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  
จำนวน 3 หลักสูตร คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
เคมี      
       - คณ ะ เท ค โน โลยี ก าร เกษ ต รแล ะ
เทค โน โลยี อุ ต ส าห กรรม  1 ห ลั กสู ต ร  คื อ    
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
       - คณะครุศาสตร์ จำนวน 7 หลักสูตร คือ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป พละศึกษา ภาษาไทย และ
การงานอาชีพ 

5.1-2-01 บันทึกติดตาม
การดำเนินงานตามรอบ 
5.1-2-02 แบบฟอร์ม
การจัดเกบ็ขอ้มูลการ
ประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
5.1-2-03 แผนติดตาม
การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทำงาน 

  3 มีการกำกบั 
ติดตามให้ทุกคณะ
ประเมิน
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนที่กำหนด 

          มหาวิทยาลัยมีการกำกับ ติดตามให้ทุก
คณะประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนที่ ก ำห นด  ผ่ าน กระบ วนการป ระชุ ม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่  
1/2563 เพ่ือกำกับติดตามผลการดำเนินงานและ

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  
 

   
     

244 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 
 
 
 
 

ความก้าวหน้าของคณะ และการจัดเก็บข้อมูล
การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนทั้งระดับคณะ และระดับหลักสูตร (5.1-3-
01) 
 โ ด ย ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 2  ไ ด้
ตั้งเป้าหมายความสำเร็จคือ จำนวนหลักสูตรที่
เข้าร่วมสหกิจศึกษา ร้อยละ 25 เมื่อสรุปผลการ
ดำเนินการ พบว่า มีหลักสูตรที่เข้าร่วมสหกิจ
ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 26.47 บรรลุเป้าหมาย 
(5.1-3-02 ถึง 5.1-3-03) 

5.1-3-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประจำปีการศึกษา 
2562 ครั้งที่ 1/2563 
5.1-3-02 แบบฟอร์ม
การจัดเก็บข้อมูลการ
ประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
5.1-3-03 รายงานผล
การประเมินความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการ
ทำงาน 

  4 มีการนำผลไป
ปรับปรุงระบบ
และกลไกตามข้อ 
1 
 
 
 
 
 
 

          จากการกำกับติดตามทุกคณะในการ
ด ำ เนิ น งาน  พ บ ว่ า  ระบ บ แ ละก ล ไก ขอ ง
มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุง 
 มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยในปีการศึกษา 2562 มีการ
จัดการเรียนรู้แบบบู รณากับการทำงาน ใน
รูปแบบของสหกิจศึกษาน้ อยเมื่ อ เทียบกับ
หลักสูตรทั้งหมด และในปีการศึกษา 2563 มีการ
เพ่ิมเป้าหมายการพัฒนาโดยกำหนดและส่งเสริม
ให้ทุกหลักสูตรมีการบูรณาการกับการทำงานใน
รูปแบบที่หลากหลาย (การเรียนสลับกับการ
ทำงาน  (Sandwich Course) ห ลั ก สู ต รร่ วม
มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry 
University Course)) เพ่ิมข้ึนทุกป ี  
 มี การน ำข้ อ เสนอแนะจากผลการ
ดำเนิ นงานของคณ ะ  เพ่ื อ พิจารณ าผลการ
ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
และกิจกรรม ทบทวนการดำเนินงานตามระบบ
และกลไกด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทำงาน เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนา

5.1-4-01 (ร่าง) 
ประกาศ เรื่อง นโยบาย
การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทำงาน 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

      

245 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

แ ผ น  กิ จ ก ร ร ม  แ ล ะ ร ะ บ บ ก ล ไก ให้ มี
ประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

ปัญหา ข้อเสนอ 
แนะ 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

ระยะ
เวลา 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ประกาศ 
ระบบและ
กลไก การ
ส่งเสริม 
พัฒนา
อาชีพ 
และสหกจิ
ศึกษา ยัง
ไม่
ครอบคลุม
กระบวน 
การ
บริหาร 
งานของ
คณะ 
หลกัสูตร 
และมหา 
วิยาลยั 

ควรมกีาร
ทบทวน
ประกาศ 
ระบบและ
กลไก การ
ส่งเสริม 
พัฒนา
อาชีพ 
และสหกจิ
ศึกษา 
เพื่อให้
ครอบคลุม 
กระบวน 
การ
บริหาร 
งานของ
คณะ 
หลักสูตร 
และมหา 
วิยาลยั 

- มีการจัด
ประชุมคณะ
กรรม 
การ
ดำเนนิงาน 
เพื่อทบทวน
ประกาศ 
ระบบและ
กลไก การ
ส่งเสริม 
พัฒนาอาชีพ 
และสหกจิ
ศึกษา 
เพื่อให้
ครอบคลุม
กระบวนการ
บริหารงาน
ของคณะ 
หลักสูตร 
และมหา 
วิยาลยั 

พฤศ
จิกา 
ยน 
2563 

สำนัก
ส่งเสริม
วิชาการ
และ
งานทะ 
เบียน 

เกณฑ์การ
ประกนั
คุณภาพ
การศกึษา
ภายใน 
องค์ประก
อบที่ 5 ตวั
บ่งชี้ที่ 5.1 
เป็นเกณฑ์
ใหม่และ
ประกาศ 
ใช้ล่าช้า 
ส่งผลให้
ระบบและ
กลไกด้าน
การจดัการ
เรียนรู้
แบบ
บูรณาการ 
เกิดความ
ล่าช้า ทำ
ให้
กระบวน 
การ
บริหาร
จัดการ

ควรมกีาร
ปรับปรุง
ระบบและ
กลไก การ
ส่งเสริม 
พัฒนา
อาชีพ 
และสหกจิ
ศึกษา ให้
ครอบคลุม
ในเรือ่ง
ของการ
จัดการ
เรียนรู้
แบบ
บูรณาการ
กับการ
ทำงานทุก
ประเภท  

- มีการ
ประชุม
ทบทวน
ระบบและ
กลไกและ
กำหนดแนว
ทางการ
ปรับปรุง 
ตามมตทิี่
ประชุม
พบว่า  ในปี
การศกึษา 
2563 ควร
ปรับปรุง 
ประกาศ 
เรื่อง ระบบ
และกลไก
การจดัการ
เรียนรูแ้บบ
บูรณาการ
กับการ
ทำงาน 

ธันวา
คม 
2563 

สำนัก
ส่งเสริม
วิชาการ
และ
งานทะ 
เบียน 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

หลักสูตร
ไม่สามารถ
ดำเนนิการ
ได้อย่าง
ครบถ้วน
ตามวงจร
คุณภาพ 
PDCA 

งบประ 
มาณใน
การ
บริหาร
จัดการไม่
เพียงพอ 
เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้ง
งบประมา
ณไว้ใน
แผนปฏ ิ
บัติการจึง
มีการนำ
งบประมา
ณจากสว่น
อื่น มาใช้
ในการ
บริหาร
จัดการ
กระบวน 
การ
ดำเนนิงาน
แทน 

ควรมกีาร
จัดสรรงบ 
ประมาณ
ในการ
ดำเนนิ 
งานด้าน
การ
บริหาร
จัดการ
ของคณะ
ทำ 
งานในปี
การศกึษา 
2563 
และมกีาร
กำหนดให้
มีการ
จัดการ
ความรู้
เพือ่ค้นหา
แนว
ปฏิบัติที่ดี
ในการ
บริหาร
จัดการ
หลักสูตร
กับการ
ทำงานที่มี
ประสิทธ ิ
ภาพ 

- มีการเสนอ
ขอ
งบประมาณ
ในการ
ดำเนนิงาน
ด้านการ
บริหาร
จัดการของ
คณะทำงาน
ในปี
การศกึษา 
2563 
- มีการ
กำหนดให้มี
การจดัการ
ความรู้เพื่อ
ค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีใน
การบริหาร
จัดการ
หลักสูตรกับ
การทำงานที่
มีประสทิธ ิ
ภาพ 

กัน 
ยายน 
2563 

สำนัก
ส่งเสริม
วิชาการ
และ
งานทะ 
เบียน 

 
  5 มีแนวปฏิบัติที่ดี

เกี่ยวกับระบบและ
กลไกตามข้อ 1 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปกีารศึกษา 2562) 

ตัวบง่ชีท้ี่
5.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี.
5.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบนั 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน  

ชนิดของตวับ่งชี ้   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 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไก

การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยมี
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

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

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองนโยบาย
และแผน ได้ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-
2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) (5.2-1-01) เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในระยะเวลา 
5 ปี ข้างหน้า ทั้งนีม้หาวิทยาลัย ได้ประชุมทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) และที่
ประชุมมีมติให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) โดยดำเนินการ
จัดทำแบบสอบถามข้ึน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน
พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ.ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุ ง 2562) ในส่ วนของวิสั ย ทัศน์  พันธกิ จ 
ยุทธศาสตร์ นโยบายและเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการในปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงในประเด็นที่ต้อง
แก้ ไขหรือเพ่ิม เติม ให้ สมบู รณ์ ยิ่ งขึ้น  โดยร่วมกัน
พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์  
นโยบายและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือนำมา
วิเคราะห์ SWOT & TOWS MATRIX เพ่ือปรับกลยุทธ์
การพัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ

5.2-1-01 แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์ระยะ 5 ปี  
พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง 2562)  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

พัฒนามหาวิทยาลัย โดยพิจารณานโยบายหลักที่
เกีย่วขอ้ง ดังนี้  

1. นโยบายรัฐบาล  
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 

2580)  
3. ประเทศไทย 4.0  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

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

2579) 
6. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิน่ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
7. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 

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

2564) (5.2-1-02) โดยมีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
การพัฒนามหาวิทยาลัยกับนโยบายหลักที่เกี่ยวข้อง 
(5.2-1-03) พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือให้
เห็นภาพโดยรวมของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง 2562) (5.2-1-04)  

โดยยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)    
มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องเพ่ือใช้ เป็นแผนที่
ยุทธศาสตร์ นำทางไปสู่การปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

จากนั้น มหาวิทยาลัยนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งการ
ประชุมที่ 7/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (5.1-1-
05) และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และ
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในครั้งการ
ประชุมที่ 6/2562 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 (5.2-1-
06)  

มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ทุกไตรมาส ดังนี้ 

 

5.2-1-02 นโยบายหลักท่ี
เกีย่วข้อง (ใช้หลักฐาน
เดียวกับ 5.2-1-01 หน้า 
20-35) 
5.2-1-03 ความเชื่อมโยง
และสอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ   
(ใช้หลักฐานเดียวกับ 5.1-
1-01 หน้า 18) 
5.2-1-04 แผนที่
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ์ระยะ 5 
ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง 2562)  (ใช้
หลักฐานเดียวกับ 5.2-1-
01 หน้า 19) 
5.2-1-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่
7/2562 วันที ่10 
กรกฎาคม 2562 
5.2-1-06 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครัง้ที่ 6/2562  24 
กรกฎาคม 2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ไตรมาสที่ 1 ไม่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
(เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 การจัดสรรงบประมาณ
มีความล่าช้า) 

ไตรมาสที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/2563 วันที่  12 พฤษภาคม 
2563 (5.2-1-07) 

ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 
(5.2-1-08) 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัย หลังจากดำเนินการติดตามในไตรมาสที่ 
4 เรยีบร้อยแล้ว 

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยมี
กิจกรรมโครงการของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดัน
ให้เป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบ
ผลสำเร็จ (5.2-1-09) 

มหาวิทยาลั ยมี แผนกลยุท ธ์ท างการ เงินที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และครอบคลุมพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยทำให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยมีกลยุทธ์ในการจดัสรรงบประมาณ ดังนี้  

1. จัดหาทรัพยากรทางการเงินและจัดสรร
งบประมาณในการบริหารงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและความต้องการของหน่วยงาน 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงินให้
มีประสิทธิภาพ (5.2-1-10) 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางในการ
จัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังนี้ 

1. จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน  
2. จัดโครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์ หลักสูตร

เพ่ือเพ่ิมจำนวนนักศึกษา 
3. บำรุงรักษาและจัดบริการให้เช่าสถานที่แก่

หน่วยงานภายนอก 
4. จดัโครงการบริการวิชาการที่สามารถเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนจากการบริการวิชาการได้  
(5.2-1-11) 

และได้กำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณโดย

5.2-1-07 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2563 วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 
5.2-1-08 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
8/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 
2563 
5.2-1-09 แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
5.2-1-10 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-
2564 (ประจำปี
งบประมาณ 2563) 
หนา้ 17-18 
5.2-1-11 แนวทางการ
จัดสรรทรัพยากรทางการ
เงิน (ใช้หลักฐานเดียวกับ 
5.2-1-10) หน้า 20 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

พิจารณาภาระงานที่ดำเนินการดังนี้ 
     1. งบประมาณค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 
     2. งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำ 
     3. งบประมาณตามแผนงานโครงการ 
     4. งบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
 (5.2-1-12) 

มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร
ทางการเงิน ให้ แก่ห น่ วยงานต่ าง ๆ  เพ่ื อให้ การ
บ ริ ห า ร ง า น ต าม ภ า รกิ จ บ ร รลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์                 
มีกระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ในการ
จัดสรรค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดสรรค่าวัสดุ
การศึกษาใช้เกณฑ์การจัดสรรจากค่า SCH รายสาขา 
และจำนวนนักศึกษาจริงเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร     
เมื่อได้งบประมาณในแต่ละหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว คณะ สำนัก สถาบัน จึงได้ดำเนินการจัดทำ
รายละเอียดกิจกรรมโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ซึ่ งครั้ งนี้ ได้ มีการขออนุ มัติ งบประมาณจากสภา
มหาวิท ยาลั ย  จ ำน วน  2  ครั้ ง  เนื่ อ งจ ากสำนั ก
งบประมาณ แจ้ งหลัก เกณ ฑ์ และเงื่อน ไขการใช้  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร 
การบ ริ ห ารงบ ป ระม าณ รายจ่ าย  แล ะการหั ก
งบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไปพลางก่อน โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1  ในคราว
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 16 
ตุลาคม 2562 (5.2-1-13) และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(งบแผ่นดิน ) ครั้ งที่  2  ในคราวการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที ่2/2563 วันที ่19 กุมภาพันธ์ 2563 
(5.2-1-14) 

มหาวิทยาลัยวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส     

5.2-1-12 แนวทางการ
จัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
(ใช้หลักฐานเดียวกับ 5.2-
1-10) หน้า 24 
5.2-1-13 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
9/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 
2563 
5.2-1-14 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
2/2563 วันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2563 
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ประเมนิ 
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เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยมีงานตรวจสอบภายในคอยกำกับ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย    
ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดีทำให้มี
อิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(5.2-1-15 ถึง 5.2-1-16) 

อีกทั้งในการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ 
มหาวิทยาลัย โดยงานคลังมีการจัดทำรายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบและรายต่องานตรวจสอบภายใน 
และรายงานต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทุก 6 เดือน 
(5.2-1-17) 

มหาวิท ยาลั ย ได้ ด ำ เนิ น การถ่ ายท อดแผน
ยุทธศาสตร์และตั วชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้
บุคลากรทุกระดับรับทราบประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้ าหมาย เพ่ือให้การ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ โดย
กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นราย   
ไตรมาส 

กองนโยบายและแผนทำหน้าที่ในการรวบรวม 
สรุป และวิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และร่วมกันแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่ทำให้ผลการดำเนินงานไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได ้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนำผลการดำเนินงานไตร
มาสที่ 4 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลั ยและสภามหาวิทยาลั ยหลั งสิ้ นสุ ด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนำข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นในปี
ต่อไป 

5.1-1-15 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
5.2-1-16 สรุปรายงานผล
การปฏิบัตงิานตรวจสอบ
ภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รอบ 6 เดือน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  
5.2-1-17 รายงานผลการ
ตรวจสอบระบบบัญชี 
GFMIS ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รอบ 6 เดือน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  
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  2 การกำกับ
ติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุก
คณะดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่
ประกอบ ไป
ด้วยต้นทุนต่อ
หนว่ยในแต่ละ
หลักสูตร 
สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ 
บุคลากร การ
จัดการเรียนการ
สอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความ
คุม้ค่าของการ
บริหาร 
หลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต 
และโอกาสใน
การแข่งขนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มีการจัดทำ
และจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกำหนด
นโยบายการจัดทำงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงมี
การกำหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณด้านการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนา
บุคลากร การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการ
วิชาการ การดำเนินงานวิจัย และการบริหารจัดการใน
ภาพรวมมหาวิทยาลัยได้จัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานให้สอดรับกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยให้
ความสำคัญต่อการดำเนินงาน รวมทั้งผลสำเร็จของ
ผลผลิต และผลลัพธ์  ในปีงบประมาณ พ.ศ 2562  
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
597 ,760 ,200 บาท   เมื่ อ วิ เคราะห์ การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พบว่า 
มีการจัดตั้งงบประมาณ สำหรับการจัดการเรียนการ
สอน จำนวน 45,135,070 บาท (ร้อยละ 7.55)      
การพัฒนานักศึกษา จำนวน 7,305,160 บาท (ร้อยละ 
1 .22 )  ก ารทำนุ บ ำรุ งศิ ลป วัฒ นธรรม  จำนวน 
1,135,600 บาท (ร้อยละ 0.19)  การบริการวิชาการ 
จ ำน ว น  1 9 ,4 0 9 ,6 0 0  บ าท  (ร้ อ ย ล ะ  3 .2 5 )             
การดำเนินงานวิจัย จำนวน 22,220,900 บาท (ร้อยละ 
3.72) และการบริหารจัดการ จำนวน 502,553,870 
บาท (ร้อยละ 84.07) 
        หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ และมีการกำกับ ติดตามการใช้
จ่ายเงิน โดยคณะกรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้
แผน งาน /โค รงก ารภ าย ใต้ งบ ป ระมาณ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา  โดยได้มีการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ครั้ง  
    1. รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561) 
    2. รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 31 ม.ีค. 2562) 
    3. รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 30 ม.ิย. 2562) 
    4. รอบ 1 ปี (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562) 

5.2-2-01  รายงานผลการ
ดำเนินงาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
5.2-2-02  คำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทำ
ต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
5.2-2-03  รายงานผล  
การคำนวณต้นทุนต่อ
หนว่ยและความคุ้มค่า  
ของหลักสูตร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
5.2-2-04  รายงานผลการ
สำรวจคุณภาพบัณฑติ 
ประจำปีการศึกษา 2562 
(สำนักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ)์ 
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ซ่ึงรายงานให้ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยทราบและ
พิจารณา เพ่ือนำข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมไปกำกับ 
ติดตามการดำเนินงานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 
          ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยกองนโยบายและ
แผนได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
และการประเมินความคุ้มค่า ในการบริหารจัดการ
หลักสูตร ซ่ึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ผู้บริหารที่กำกับดูแล ตัวแทนจากคณะ ตัวแทนจาก
กองนโยบายและแผน และหัวหน้างานคลัง ร่วมกัน
กำหนดเกณฑ์ในการปันส่วนงบประมาณค่าใช่จ่ายต่าง 
ๆ เข้าสู่กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และปันส่วนเข้าสู่
ผลผลิต เพ่ือนำไปใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 
        ขั้นตอนในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ประกอบด้วย 
        1. การวิเคราะห์ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรม
รอง และกิจกรรมสนับสนุน แล้วระบุผลผลิต กิจกรรม
หลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุนที่ ต้อง
คำนวณค่าใช้จ่าย 
        2. กระจายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้ งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ค่าเสื่อม
ราค าทุ ก งบ รายจ่ าย  จ ากหน่ วย งาน สนั บ สนุ น 
หน่วยงานรองไปสู่หน่วยงานหลัก และกิจกรรมหลักลง
สู่ผลผลิต 
        3. รวบรวมต้นทุนรวมในแต่ละกิจกรรมตามกลุ่ม
ผลผลิต จำแนกเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ผลผลิตผู้ สำเร็จการศึกษาในแต่ละด้าน ทั้ งระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท กิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ เป็นต้น   
         จากผลการด ำเนิ น งาน ที่ ผ่ าน ม าใน รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า มหาวิทยาลัยมีต้นทุน
รวม จำนวน 494,105,494.60 บาท  ทั้งนี้ต้นทุนรวม
ของมหาวิทยาลัยจะไม่นำงบลงทุน มาใช้ในการคำนวณ  
แตม่ีการนำค่าเสื่อมราคา และงบกลางมาคำนวณด้วย 
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  แล ะจ ากผลการด ำเนิ น งาน ที่ ผ่ าน ม า ใน รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนต่อ
หนว่ยผลผลิตตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
 

กลุม่สาขา ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

1.ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

91,028.22 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 88,526.80 
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 93,971.40 
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 93,971.40 
2. ผู้สำเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 

60,079.10 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 75,574.03 
กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ 75,962.56 
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 43,876.70 
3. ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท - 
4. ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.เอก -    

  สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 พบว่า มหาวิทยาลัยมีต้นทุน รวม จำนวน 
460,522,803.46 บาท  และมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
 

กลุม่สาขา ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

1.ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

83,567.34 

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

58,626.96 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธรุกิจ 66,940.26 
กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ 58,314.97 
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 54,540.41 
3. ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท - 
4. ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.เอก - 

 
    ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ส่วน
ใหญ่มีจำนวนเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิ มขึ้น ในขณ ะที่ จำนวนนั กศึกษาลดลง  ดั งนั้ น 
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มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ลด
ค่าใช้จ่ายเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบในระยะยาว ตลอดจน
การปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน 
     ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการจัดทำ
ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย ผ ล ผ ลิ ต ใน แ ต่ ล ะ ห ลั ก สู ต ร               
ให้คณะดำเนินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต่อ
หลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
โอกาสในการแข่งขัน  และใช้สำหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยคณะกรรมการได้มีการจัดส่ง
ข้อมูลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชาให้แต่ละคณะได้พิจารณาใช้ข้อมูลในการ
คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละคณะเอง       
ซ่ึงวิธีการของแต่ละคณะจะแตกต่างกันออกไป รวมถึง
แต่ละคณะได้มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายจริงในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
นั กศึ กษ า การ พั ฒ นาบุ คล ากร  การท ำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ การวิจัย และการ
บริหารจัดการคณะ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารของแต่ละหลักสูตร ซ่ึงแต่ละคณะได้
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคิดวิเคราะห์สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก  ดังนั้น ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายโดยจำแนก
ตามกิจกรรม เฉลี่ยทั้ง 5 คณะ ดังนี้ 
 

กิจกรรม ร้อยละ 
1. การจัดการเรียนการสอน 67.90 
2. การพัฒนานักศึกษา 2.81 
3. การพัฒนาบุคลากร 5.81 
4. การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 1.13 
5. การบริการวิชาการ 4.71 
6. การวิจยั 1.87 
7. การบริหารจัดการคณะ 15.77 

 

    จะเห็นได้ว่า แต่ละคณะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนเป็นหลัก เพ่ือการผลิตบัณฑิตให้
ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
    ในด้านความสามารถในการแข่งขันมหาวิทยาลัยได้
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มีการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละ
กลุ่มสาขาของมหาวิทยาลัย  กับ ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตเฉลี่ยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ ได้ส่ง
ข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางและเผยแพร่ข้อมูลบนหน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ดังนี้ 

 

กลุ่มสาขา 

ต้นทุนต่อ
หน่วยของ

มหาวิทยาลัย 
(บาท) 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตเฉลี่ยของ
กลุ่มมหาวิทยาลยั
ราชภฏั (บาท) 

1. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
กายภาพ 

88,526.80 79,587.02 

2. กลุ่มสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 

93,971.40 40,726.74 

3. กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

93,971.40 32,716.04 

4. กลุ่มสาขาวิชา
บริหารธรุกิจ 

75,574.03 48,786.21 

4. กลุ่มสาขาวิชา
ครุศาสตร์ 

75,962.56 51,114.01 

5. กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 

43,876.70 43,078.94 

  จากการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่
ละกลุ่มสาขาของมหาวิทยาลัย กับ ต้นทุนต่อหน่วย
ผล ผลิ ต เฉ ลี่ ย ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย ต่ า ง  ๆ  พ บ ว่ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีต้นทุน ต่อหน่วย
ผลผลิตสูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเฉลี่ยของกลุ่ม
มห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ ทุ ก ก ลุ่ ม ส าข าวิ ช า  ทั้ งนี้  
เนื่องมาจากงบประมาณที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน รวมถึงการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีจำนวน
ใกล้ เคียงกัน แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์           
มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนนักศึกษาเฉลี่ยใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาด- แรงงาน  ทั้งนี้
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเมื่อพิจารณาความคุ้มค่า 
ก า รบ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร ที่ ส่ ง ผ ล ถึ งป ร ะสิ ท ธิ ผ ล 
ประสิทธิภาพ และโอกาสในการแข่งขัน พบว่า บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้งานทำหรือ
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ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 85.28 
และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในระดับพอใจมากที่สุด 
(คะแนนเฉลี่ย 4.55)   
(รายงานผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต ประจำปี
การศึกษา 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หน้า 13 และ
หน้า 23) 

 

  3 ดำเนินงานตาม
แผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และ
ระบุปจัจยัเสี่ยง
ที่เกิดจาก 
ปจัจัยภายนอก 
หรอืปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงาน
ตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ 
ระดับความ
เสี่ยงลดลงจาก
เดิม 

        มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจำปี
การศึกษา 2562 (5.1-3-01) 
        โดยคณะกรรมการฯได้ร่วมกันศึกษาปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ มาวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยง  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้                 
        1. ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบและวิกฤต สร้าง
ความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
        2. ความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ระบบ
ประกันคุณภาพกำหนดไว้ 
        3. เป็นความเสี่ ยงที่ ยั งคงเหลืออยู่จากการ
ดำเนินการในปทีี่ผ่านมา 
        4. ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจาก
กำหนดเป้ าหมายไว้สูงและควรปรับเป้าหมายให้
เหมาะสม 
        5. ตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ในปีทีผ่่านมา  
       ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ได้สรุปและเห็นชอบ ความเสี่ยงจำนวน 3 
เรื่อง ดังนี้  
        1. หลักสูตรที่มีการปรับปรงุเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
        2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
        3. การแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านด้วยพันธกิจ

5.2-3-01 คำสั่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์ที่ 12/2563 
เรื่อง แตง่ต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2562 ลงวันที่ 3 
มกราคม 2563 
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สัมพันธ์ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2563 (5.2-3-02) หน้า 5 
         คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ได้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงสาเหตุจากภายในและ
ภายนอก ซึ่งเน้นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
การระบุความเสี่ยงเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
          การประเมินความ เสี่ ย ง คณ ะกรรมการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ นำปัจจัยเสี่ยง
มาเรียงลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาจากโอกาสที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย (Likelihood) และหากเกิดขึ้น
แล้วจะมีผลกระทบ (Impact) ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
การประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง
ของCommittee of Sponsoring of The Treadway 
Commission : COSO ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที ่20 มกราคม 2563 (5.2-3-03) หน้า 2-3 
        คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปีการศึกษา 
2562 และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ วาระเพ่ือพิจารณา และผ่านความ
เห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2563 (5.2-3-04)  
        คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ดำเนินการส่งเล่มแผนบริหารความเสี่ยงให้
หน่วยงานได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม และถือปฏิบัติ
ตามแผนบรหิารความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง 
(5.2-3-05 ถึง 5.2-3-06) 
         ทั้งนี้  ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง (5.2-3-07 ถึง 
5.2-3-08) 
         คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ได้จัดทำรายงาน และรายงานผลการดำเนินงาน

5.2-3-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 2562 
ครั้งที่ 1/2563เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2563 
5.2-3-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 2562 
ครั้งที่ 2/2563เมื่อวนัที ่20 
มกราคม 2563 
5.2-3-04 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
12/2563 เมือ่วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2563 
5.1-3-05 บันทึกข้อความ 
ขอส่งเล่มแผนบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2562 
5.2-3-06 แผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 2562 
5.2-3-07 บันทึกข้อความ 
(ครั้งที ่1)เรื่อง ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน
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ดังต่อไปนี้ 
        ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง         
ปีการศึกษา 2562 
1. ความเสี่ยงด้านหลักสูตรที่ มีการปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตัวชี้วัดและเปา้หมายความสำเร็จ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  ไมน่้อยกว่า 19 หลักสูตร 
ผลการดำเนิ นงาน มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง
ห ลั ก สู ต ร เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ งค ว า ม ต้ อ งก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน จำนวน 11 หลักสูตร ไม่บรรลุตามแผนที่
กำหนดไว้  
มีข้อเสนอแนะคอื  
         1. การดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรที่เหลือ อยู่
ในกระบวนการดำเนินงานของคณะ ทั้งนี้วงรอบการ
ดำเนิ น การป รับป รุ งหลั กสู ต ร และวงรอบการ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระยะเวลาไม่ตรงกันทำให้เกิดการเหลื่อมเวลาในการ
ดำเนินงาน 
         ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และคณะได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง รายละเอียด
กิจกรรมดังนี้ 
          1. การสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุง
หลักสูตร 
          2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตร 
        จากการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ทั้ง 2 
กิจกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
คณะ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ตั้งไว้ 
ทั้ งนี้ การดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรที่ เหลืออยู่        
อยู่ระหว่างดำเนินการ ทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนด  
2. ความเสี่ ยงด้านบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ 
อาจารย์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยหรือ

ตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
ประจำปีการศึกษา 2562 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 
5.2-3-08 บันทึกข้อความ 
(ครั้งที ่2) เรื่อง ขอให้
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปีการศึกษา 2562 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 
2563 
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บทความวิชาการ ในระดบัชาติและนานาชาติ  
ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน 
ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่กำหนด อาจารย์
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ 2.24 คะแนน  
มีข้อเสนอแนะคือ  
        1. ควรมีการจัด โครงการพัฒ นาศักยภาพ
นักวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
        2. ควรจัดช่องทางการให้คำปรึกษาการเขียน
บทความวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับสถาบันภาษา
สำหรับการตรวจสอบบทความให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์
      ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและคณะได้ดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยง รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
        1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : กิจกรรม 
การยกระดับคุณภาพการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
        2 .  โ ค ร ง ก า ร ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ง า น วิ จั ย                
สู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ : กิจกรรม การติดตามผล
จากการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กำหนด 
       จากการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ทั้ ง 2 
กิจกรรม สถาบันวิจัยและคณะได้ดำเนินกิจกรรม    
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ตั้งไว้ และพบว่า ความ
เสี่ ย งลดลง ทำให้ ผลการดำเนิ น งานบรรลุ ต าม
เป้าประสงค์ท่ีกำหนด 
3. ความเสี่ยงด้านการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านด้วย
พันธกิจสัมพนัธ์ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ 
มหาวิทยาลัยสามารถแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านด้วย
โครงการตามพันธกิจสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 
ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน  บ ร รลุ ต าม แ ผ น ที่ ก ำห น ด 
มหาวิทยาลัยสามารถแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านด้วย
โครงการตามพันธกิจสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 
36.54 
มีข้อเสนอแนะคือ 
       1. มหาวิทยาลัยควรกำหนดให้  การดำเนิน
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โครงการบริการวิชาการของทุกสำนัก/คณะ กำหนด
พ้ืนทีเ่ป้าหมายเดิมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      2. เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล
ให้ ไม่สามารถจัดโครงการบริการวิชาการได้ตาม
แผนงานที่วางไว้ 
       ทั้งนี้ คณะ สำนักและสถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดกจิกรรมดังนี้ 
        1. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
        2. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
        3. โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
        4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    จากการติดตามผลการดำเนินโครงการ ทั้ ง 4 
โครงการ คณะ สำนักและสถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ดำเนินกิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ตั้งไว้และ
พบว่า ความเสี่ยงลดลง ทำให้ผลการดำเนินงานบรรลุ
เป้าประสงคท์ี่กำหนด (5.2-3-09) 
      เมื่อคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงนำผลการ
ดำเนินงานฯ รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย วาระเพ่ือพิจารณา และผ่านความ
เห็นชอบ ในคราวประชุม (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่  28 
สิงหาคม 2563 (5.2-3-10)  
      และได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์ วาระเพ่ือทราบ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 9/2563 ในวันที่ 16 กันยายน 2563 (5.2-3-11) 
เพ่ือนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการจัดทำความเสี่ยง
ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป  

5.2-3-09 รายงานสรุปผล
การดำเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ์
ประจำปีการศึกษา 2562 
5.2-3-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ (นัดพิเศษ) 
เมือ่วันที่ 28 สิงหาคม 
2563 
5.2-3-11 สรุปมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
8/2563 เมื่อวันที่16 
กันยายน 2563 

  4 บริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิ
บาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่
อธิบายการ
ดำเนินงานอย่าง

   คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
บ ริ ห า ร งาน โด ย ยึ ด ห ลั ก ธ ร รม าภิ บ าล  (Good 
Governance) ทั้ง 10 ประการ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
บริหารการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่าง
เสมอภาค  

5.2-4-01 รายงานผลการ
บริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ประจำปี
การศึกษา 2562 
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ชัดเจน     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มีการสำรวจ
แบบสอบถามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย
อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือมุ่ง
ที่จะตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารระดับ
สถาบันบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล  
    ทั้งนี้ ได้แจกแบบสอบถามให้แก่บุคลากรทั้งหมด
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหารระดับสถาบัน (อธิการบดี     
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี) จำนวนทั้งสิ้น 600 
ชุด ได้รับแบบประเมินกลับมาจำนวน 494 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 82.33 ปรากฏผลการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล เฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ซึ่งมีผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี โดยพบว่า ผลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับสถาบัน 
(อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี) ที่มีผล
การประเมินมากที่สุด คือหลักการกระจายอำนาจ      
มีผลการดำเนินงานเท่ากับ 3.50 อยู่ในระดับดี  และผล
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ระดับสถาบัน (อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี) ที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด คือ หลักการ
ตอบสนอง มีผลการดำเนินงานเท่ากับ 3.43 อยู่ ใน
ระดับ พอใช้ 
    ม ห าวิ ท ยลั ย ราช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์ มี ผ ล ก าร
ปฏิบัติ งานตามหลักธรรมาภิบาล ดังปรากฏเป็น
รูปธรรม โดยสังเขป ดังนี้ 
1.  หลักประสิทธิผล 
    เนื่องจากมหาวิทยาลัยมกีารกำหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
โดยสังเขป ดังนี้ 
        1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบู รณ์  ได้ รับ รางวัล  Silver Award Thailand 
Research Expo 2020  Award พร้อม  เงิน รางวั ล 
50,000 บาท และถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี 
จากการประกวดบูธนิทรรศการในงาน“มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 
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2020 )”  ระห ว่ างวั น ที่  2  - 6  สิ งห าคม  2563            
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้
แนวคิด “วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  วิจั ย และ
นวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบ
วิจัยทั่วประเทศ 
      2. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์    
ไตรมาสที่ 1-3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้บรรลุผล
สำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้
ทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด อยู่
ระหว่างดำเนินการ 26 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จ       
ขอ ง เป้ าป ระส งค์ ทั้ งห มด  50  ตั วชี้ วั ด  ร้ อ ย ล ะ
ความสำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 46.00 
     3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ     
ไตรมาสที่ 1-3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มถิุนายน 2563) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จ
ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 23 
ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 26 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของ
เป้าประสงค์ทั้งหมด 50 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ 
คิดเป็น ร้อยละ 46.00 
     4. ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสามารถ
ดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของเป้ าประสงค์ ได้ทั้ งหมด 3 ตั วชี้ วัด  ไม่บรรลุ
เป้ าประสงค์  2 ตัวชี้ วัด  จากตัวชี้ วัดความสำเร็จ       
ของเป้าประสงค์ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ    
คิดเป็นร้อยละ 60.00 
2. หลักประสิทธิภาพ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการบริหาร
ราชการตามอำนาจและหน้าที่ มีการใช้เทคนิคและ
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เครื่องมือการบริหารจัดการที่ มี ความเหมาะสม 
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และ
ระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ด  สามารถสรุป
โดยสังเขป ดังนี้ 
    1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใช้ระบบสาร
บรรณ อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ื อสนับสนุนการทำงาน         
ที่ เกี่ ยวข้องกับ งานสารบรรณ  ทำให้ สามารถลด
ระยะเวลาในการทำงานนอกจากนี้ ยังอํานวยความ
สะดวกรวดเร็วในการค้นหาหนังสือตามท่ีต้องการ 
    2. มหาวิทยาลัยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร  ( performance 
management information system:  PMIS)  เ พ่ื อ
การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ  
ทำให้สามารถติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดำเนินงาน ด้านต่าง ๆ ตลอดจนเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้
ในการการปรบัปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย 
    3. มหาวิทยาลัยมีระบบจองรถยนต์ออนไลน์ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกสำหรับหน่วยงานต้องการใช้
รถยนต์ โดยสามารถตรวจสอบสถานะของรถยนต์ 
(ว่าง/ไม่ว่าง) ทำให้การจองรถยนต์มีความสะดวก 
รวดเร็ว และป้องกันปัญหาการจองรถซ้อนกัน 
    4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีการจัดระบบ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
ระบบสารสนเทศสนับสนุ นการประชุม“Google 
Hangouts Meet” และ “ระบบประชุมออนไลน์สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” ซึ่งพัฒนาโดยสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการ
ประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุม
รวมถึงการเดินทางของคณะกรรมการเพ่ือร่วมประชุม
ด้วย 
    5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ทำความ
ร่วมมือกับ Google ให้บริการสนับสนุนการเรียนการ
สอน สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือจุดประกายการเรียนรู้ด้วย G Suite 
for Education โดยบุคลากรและนักศึกษา สามารถ
สมัครใช้งานได้ท่ี 
https://apps.pmis.pcru.ac.th/google_v2 
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  ซึ่งจะได้รับประโยชน์ที่ได้มากกว่าอีเมล์ทัว่ไป เช่น 
      1) พ้ืนที่ Google Drive ไม่จำกดั 
           - จัดเก็บรูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือหากใช้
บัญชีนี้ และตั้งค่าบัญชีให้ถ่ายโอนรูปถ่ายขึ้นไปเก็บโดย
อัตโนมัติ เปิดรูปถ่ายนี้ผ่าน แอพ google Photo 
           - สำรองข้อมูลโดยการติดต้ังโปรแกรมถ่าย
โอนไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นไปเก็บบน Google 
Drive โดยอัตโนมัติ    
           - ติดตั้ง Google Drive เสมือนใช้งานเหมือน
มีฮารด์ดิสก์ขนาดใหญ่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน
โปรแกรม Drive File Stream  
      2) ใช้ตรวจสอบการการคัดลอกผลงานวิจัยผ่าน 
อักขราวิสุทธิ์ 
      3) สนั บสนุ นการ เรียนการสอน  ด้ วยชุ ด
เครื่องมือที่ออกแบบมาเพ่ือการเรียนรู้และสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ 
    6.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบู รณ์  มีระบบ 
eduroam ซ่ึงเป็นบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ
ข้ามเขต คือ สามารถนำชื่อและรหัสผ่านอินเทอร์เน็ต
ภายในหน่วยงานของท่าน ไปใช้ยังสถานศึกษาที่เป็น
สมาชิกเครือข่าย eduroam โดยระบบนี้จัดทำขึ้นเพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam การ
ใช้ งาน eduroam สำหรับอาจารย์  นักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เมื่อไป
เยือนสถาบันอ่ืน อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สามารถใช้งานเครือข่าย 
eduroam ได้จากสถาบันที่เข้าร่วม  ซึ่งระบบดังกล่าว
มีประโยชน์ ดังนี้ 
   - นั กศึ กษ า อาจารย์  และบุ คล ากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ปฏิบัติภาระกิจใน
สถาบันอ่ืนที่เป็นสมาชิกกับ eduroam สามารถเข้าใช้
และใช้ งาน เครือข่ ายอิน เทอร์ เน็ ตผ่ าน เครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ของสถาบันนั้นได้ 
   - นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน
อ่ืนที่เป็นสมาชิกกับ eduroam สามารถเข้าใช้และใช้
งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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ของมหาวิทยาลัยได้ 
   - นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสามารถใช้
บั ญ ชี ผู้ ใ ช้  (Username แ ล ะ  Password) ข อ ง
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เพช รบู รณ์  เพ่ื อใช้บ ริ การ
อินเทอร์เน็ตของสถาบันอืน่ได ้
   - นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสามารถเข้า
เชื่อมต่อสัญญาณไวเลสแลนผ่านชื่อ SSID ที่ประกาศ 
"eduroam" โด ย ทุ ก ส ถ า บั น ที่ เป็ น ส ม า ชิ ก กั บ 
eduroam ก ำ ห น ด ชื่ อ ดั ง ก ล่ า ว เห มื อ น กั น ทุ ก
มหาวิทยาลัย 
    7.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ 
Microsoft Office 365 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการชุดแอปพลิเคชั่น
ต่ า ง  ๆ  เช่ น  Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint และ Microsoft Azure เป็น
ต้น 
    8.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  Microsoft Azure Dev Tools for 
Teaching สำหรับนักศึกษาที่ ใช้บริการ Office365 
เป็ น บ ริ ก า ร เส ริ ม ข อ ง ไม โค รซ อ ฟ ท์ ที่ ม อ บ ให้
ส ถ าบั น ก า ร ศึ ก ษ าที่ ได้ รั บ  Microsoft Imagine 
Premium โด ย ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ า เข้ า ใช้ ง าน 
Microsoft Azure ฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี  (นับจาก
วันที่ทำการลงทะเบียน Microsoft Azure) 
    9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดรับสมัคร
นักศึกษา Online สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการสมัครเรียน 
ซ่ึงสามารถพิมพ์เอกสารชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ผ่านเคาน์ เตอร์ธนาคาร โดยไม่ต้องเดินทางมาที่
มหาวิทยาลัย  
    10. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์  ได้ จัด
โครงการอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทั้ ง ส าย วิ ช าก า รแ ล ะส าย ส นั บ ส นุ น  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการทำงาน 
3. หลักการตอบสนอง 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์บริหารงานบน
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หลักการตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม   
มีการให้ บ ริการที่ ส ามารถด ำเนิ นการได้ภ ายใน
ระยะเวลาที่ กำหนด และสร้ างความเชื่ อมั่ นต่ อ
ผู้รับบริการ พอสรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 
    1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอใบขอใบแทน 
(อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร 
ใบรับรองคุณวุฒิ) สามารถดำเนินการ สามารถติดต่อ
ขอรับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องภายใน 5 วันทำการ ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    2. บุคลากร หรือประชาชน ที่มีความประสงค์จะ
ขอใช้ห้องประชุม สามารถกรอกบันทึกขออนุญาตใช้
สถานที่ / ยืมครุภัณฑ์ ที่งานทรัพย์สินและสวัสดิการ 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพ่ือเสนอผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติใหแ้ล้วเสร็จภายใน 5 วัน  
       3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีสถิติในการ
ให้บริการข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
     1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ให้บริการข้อมูล ดังนี้ 
  - การขอใบรายงานผลการเรียนรุ่นเก่า 65 คน 
  - การขอใบแทนต่าง ๆ 40 คน 
  - การขอใบปริญญาบัตร (ล่าช้า) 5 คน 
     2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มีสถิติการให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต และสถิติ
การให้บริการยืม -คืน ทรัพยากรสารสนเทศ โดย
เผยแพร่ข้อมูลสถิติทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://miscenter.pcru.ac.th/ita-pcru/view/45 
     3) สำนักงานอธิการบดี ให้บริการแก่นักศึกษา 
ดังนี้ 
      - กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
จำนวน 1,611 คน 
     - หอพักนักศึกษา จำนวน 497 คน 
      - ทุนนักศึกษา จำนวน 154 คน 
    - นักศึกษาวิชาทหาร (ผ่อนผันรับราชการทหาร
กองประจำการ) จำนวน 164 คน 
    - ประกันอุบัติเหตุ จำนวน 25 คน 
     4)  สำนั กศิ ลปะและวัฒ นธรรม มี ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมหอวัฒนธรรมด้าน
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ความรู้/ความเข้าใจ/และนำไปใช้ด้านการบริการของ
เจ้าหน้าที่  มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62    ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.57  และด้านสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64  
และมีผลสรุปสถิติการให้บริการข้อมูลทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีจำนวนผู้ เข้าชมหอวัฒนธรรม 
350 คนจำนวนผู้ เข้ าใช้บ ริการห้ องสมุ ด  65 คน  
จำนวนผู้ ใช้บริการหน้าเว็บ ไซต์สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 1,050 คน 
    5) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีสถิติการให้บริการ
ข้อมูลภายในจำนวนทั้งสิ้น 852 ครั้ง  และให้บริการ
ข้อมูลกับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 
535 ครั้ง 
4.  หลักความรับผิดชอบ 
    มห าวิท ยาลั ย ร าชภั ฏ เพชรบู รณ์  มี ค ว าม
รบัผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตระหนักถึงความสำคัญ
การบริหารงานตามพันธกิจ และการดำเนินงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อความ
บกพร่องในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่
จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที ยอมรับการตรวจสอบ 
และพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบ ปรากฏ
เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
      1. เนื่ องด้วยสถานการณ์ แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ทำให้
รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เขม้ข้นเพ่ือควบคุมการระบาด
ของโรคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเว้นระยะห่างทางสังคม (social 
distancing)  เพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID – 19) ฉบับลงวันที่ 26 มีนาคม 2563  วันที่ 
10 เมษายน 2563  และวันที่  30 เมษายน 2563    
เพ่ือเป็นการคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของ
บุคลากร  และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค    
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     2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการ
เตรียมความพร้อมด้านการจราจร เพ่ือเปิดภาคเรียนที่ 
1/ 2563 ใ น วั น ที่  13 ก ร ก ฎ า ค ม  2563 โ ด ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมที่จะเปิดเรียน
ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  
มีการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการตรวจคัดกรอง
ต้ังแต่ประตูทางเข้า วัดอุณหภูมิร่างกาย กำหนด
ความเร็วรถให้ ใช้ความเร็วไม่ เกิน 30 กม./ชั่ วโมง      
ซึ่ งได้รับเกียรติจากหน่วยพัฒนาการเคลื่ อนที่  16      
นำเจ้าหน้าที่มาให้ความช่วยเหลือในการแนะนำการ
ตรวจคัดกรอง และการอำนวยความสะดวกด้าน
การจราจรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรม
บุ คลากร เพ่ื อ เตรียมความพร้ อมเปิ ดภ าคเรียน           
ที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  เมื่อวันที่ 10 
ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ  ห้ องประชุมสีทอง 
อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยได้กำชับให้บุคลากรที่
รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้อำนวยความ
สะดวกแก่นักศึกษา บริการเจลล้างมือ มีอ่างล้างมือ
ให้ แก่นั กศึกษาอย่ างเพียงพอก่อน เข้ าห้ องเรียน 
ตลอดจนผู้เข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ ต้องสวมหน้ากาก
อนามัยระหว่างอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการ
เว้นระยะห่างในกิจกรรมต่าง ๆ  
     4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์  ได้ จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การ
จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น อ อ น ไล น์ ด้ ว ย  Google 
classroom แ ล ะ  Microsoft teams”  เพ่ื อ ให้ เกิ ด
มาตรฐานทักษะความเข้าใจในการจัดการเรียนการ
ส อ น อ อ น ไล น์ ด้ ว ย  google classroom แ ล ะ 
Microsoft teams และเพ่ื อ เป็ นทางเลื อก ในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือป้องกันภัยคุกคามจากโรค
ระบาดโควิด – 19 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
IT103, IT203 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     5. ผ ศ .ด ร .ป ร ะ ยู ร   ลิ้ ม สุ ข  อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นประธานการ
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ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ เทคโนโลยี เกษตรและ
นวัตกรรม (AIC) ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่  30 มิ .ย. 
2563 เวลา 9.30 น .  ณ  ห้ องประชุ ม อินทผ าลั ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
     6. ผ ศ .ด ร .ป ร ะ ยู ร  ลิ้ ม สุ ข  อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานในพิธีเปิดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
สำหรับนั กศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่  29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563      
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการและงานทะเบียน      
ซ่ึงโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในประเด็นเกี่ยวกับการใช้ระบบ
สารสนเทศสำหรับนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติทางงานทะเบียนหลักสูตร แผนการ
เรียน การลงทะเบียนเรียน การชำระเงินค่าลงทะเบียน 
รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการติดต่อขอรับบริการและการ
ยื่นคำร้องต่าง ๆเพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ และระยะเวลาที่กำหนด ลดปัญหา
นักศึกษาตกค้าง ช่วยให้สำเร็จการศึกษาตรงตาม
ระยะเวลา 
     7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ร่วมกับ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (อว.) ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการโครงการ
จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดต่อเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 มีนาคม 
พ.ศ.2563 เพ่ือรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ 
COVID-19 เป็นการเสริมศักยภาพ และส่งเสริมการ
พัฒนา ทกัษะในการทำงาน  
     8. สถ าบั น ภ าษ า  ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ
เพชรบูรณ์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมบุคลากร
สำหรับการสอน นักศึกษาต่างชาติ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 
26 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ประชุม LC401 ชั้น 4 
อาคารปฏิ บั ติ ก ารท างภ าษ าและคอม พิ ว เตอร์           
ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นยกระดับความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติของอาจารย์ 
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ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร CLT 
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล หรือ CEFR โดยเตรียมความ
พร้อมและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
อาจารย์ ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสอนในชั้น เรียน เทคนิคการสอนภาษา การ
ประเมินภาษา การออกข้อสอบ และแหล่งเรียนรู้การ
ส อ น ภ า ษ า อ อ น ไล น์  ซึ่ ง ไ ด้ รั บ เกี ย ร ติ จ า ก                
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็น
วิทยากรบรรยาย 
     9. เมื่ อวันที่  26 – 27 มิ .ย . 2563 ผศ.ดร.
ประยู ร  ลิ้ มสุ ข  อธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ พร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ ได้เดินทาง
ไปร่วมประชุม รับนโยบายจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ซึ่ งได้ลงพ้ืนที่ ติดตามโครงการจ้ างงานของ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และประชุมหารือร่วมกับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง ใน
ประเด็นนโยบายและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาใน
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่น หลังจาก
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
     10.  ผ ศ .ด ร .ป ร ะ ยู ร  ลิ้ ม สุ ข  อ ธิ ก า ร บ ดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม
อธิการบดี กลุ่มภาคเหนือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่  11 มิ.ย. 2563 เวลา 13.30 น. ณ 
ห้องประชุมน้ำผึ้ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 
     11. ผ ศ .ด ร .ป ร ะ ยู ร  ลิ้ ม สุ ข  อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการ
ประชุม คณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่  9 มิ.ย.2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศรี
ชมภู ชั้น 1 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 
60 ปี) 
 12. เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา15.00 น.   
ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารสำนักงานอธิการบดี 
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ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO 
Conference - Zoom Cloud Meetings กั บ
กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ เพ่ือหารือแนวทางการดูแล
นักศึกษา ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
5. หลักความโปร่งใส 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีกระบวนการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอันไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี         
ซ่ึงประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ขั้นตอนการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และสามารถตรวจสอบได้   
พอสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 
      1. มีการเผยแพร่ประกาศการรับสมัครงานทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
https://www.pcru.ac.th/main/view/job 
       2. มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยมีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง  และมี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
https://www.pcru.ac.th/main/view/purchase 
      3.  มีการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
https://www.pcru.ac.th/pcrunews/ 
      4. มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณชนตามกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย 
 https://www.pcru.ac.th/oit/#9 
      5. มหาวิทยาลัยมีการประกาศเจตจำนงสุจริต 
10 ด้าน  ได้แก่  ด้านการปฏิบัติหน้าที่  ด้านการใช้
งบประมาณ  ด้านการใช้อำนาจ  ด้านการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ  ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต    
ด้านคุณภาพการดำเนินงาน  ด้านประสิทธิภาพการ
สื่อสาร  ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน  ด้านการ
เปิดเผยข้อมลู  และดา้นการป้องกันการทุจริต 

https://www.pcru.ac.th/main/view/job
https://www.pcru.ac.th/main/view/purchase
https://www.pcru.ac.th/pcrunews/
https://www.pcru.ac.th/oit/#9
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6. หลักการมีส่วนร่วม 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการให้
บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกีย่วข้อง ร่วมคิดแนวทาง 
รว่มการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
      1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้สำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัด
พิจิตร “ราชภัฏเพชรบูรณ์โพลล์” เกี่ยวกับความเชื่อมั่น
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 
2 ระหว่างวันที่  22–24 พฤษภาคม 2563 จั งหวัด
เพ ช รบู รณ์  จ ำน วน  657 ค น  ซึ่ ง ส่ ว น ม าก เป็ น
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 27.09 
และส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า   
ร้อยละ 85.39 และจังหวัดพิจิตรจำนวน 558 คน      
ซ่ึ งส่ วนม าก เป็ น ข้ าร าชการ/พ นั ก งานของรั ฐ /
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 47.49 และส่วนมากจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 82.97 เช่นกนั 
    ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์
และจังหวัดพิจิตรส่วนมากเห็นว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉินมี
ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส   
โควิด-19 มากที่สุด ร้อยละ 42.62 และร้อยละ 44.44 
ตามลำดับ ส่วนผู้ที่เห็นความสำคัญต่อการป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 น้อย ร้อยละ 3.04      
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  และน้อยที่ สุด ร้อยละ 0.72      
ในจังหวัดพิจิตร เมื่อถามว่า หากจะมีการต่ออายุ  
พ.ร.ก. ฉุกเฉินอีก 1 เดือน จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 
2563 พบว่า ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัด
พิจิตรส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก ร้อยละ 34.25 และร้อย
ละ 43.19 ตามลำดับ ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์และ
จังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการผ่อนปรนเวลา
เคอร์ฟิว (23.00–04.00 น.) ร้อยละ 64.69 และร้อย
ละ 62.54 ตามลำดับ และเห็นว่าควรผ่อนปรนมากขึ้น 
รอ้ยละ 19.33 และร้อยละ 18.82 ตามลำดับ 
    ส่วนความมั่นใจต่อผู้ประกอบการในพ้ืนที่จาก
การที่เข้าไปใช้บริการกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนระยะ
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ที่ 1 พบว่า ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัด
พิจิตร มีความมั่นใจปานกลาง ดังนี้  กิจการตลาด    
ร้อยละ 45.05 และร้อยละ 40.86 กิจการร้านอาหาร
ไม่ เกิน  2 คูหา ร้อยละ 46.42 และร้อยละ 45.88 
กิจการร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ร้อยละ 43.99 และร้อยละ 
46.24 กิจการร้านตัดขนสัตว์ รับฝากเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 
38.66 และร้อยละ 42.29 กิจการร้านเสริมสวย ร้าน
ตัดผม เฉพาะบริการตัด สระ ไดร์ ร้อยละ 36.38 และ
ร้อยละ 42.29 และกิจการกีฬาและสันทนาการ สนาม
กีฬากลางแจ้งที่ไม่เล่นเป็นทีม และไม่มีการแข่งขัน 
ร้อยละ 35.77 และร้อยละ 35.30 ตามลำดับ 
    ในเรื่องความมั่นใจต่อผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ว่า
จะไม่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการเข้าไปใช้บริการที่
ได้รับการผ่อนปรนระยะที่ 2 พบว่า ประชาชนจังหวัด
เพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรมั่นใจปานกลางเช่นกัน 
ดังนี้  ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์   
ร้อยละ 41.40 และร้อยละ 39.07 ส่วนโรงยิม สถานที่
ออกกำลังกายในร่ม ฟิตเนส (เฉพาะส่ วนฟรีเวท)     
ร้ อ ย ล ะ  33.79 แ ล ะร้ อ ย ล ะ  42.29 ส ระว่ ายน้ ำ
สาธารณะ ร้อยละ 32.88 และร้อยละ 35.13 ห้อง
ประชุมในโรงแรม ศูนย์ประชุม ให้เปิดเฉพาะการจัด
ประชุมขององค์กร ร้อยละ 39.73 และร้อยละ 40.50 
กองถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้มีทีมงานไม่เกิน 
50 คน ร้อยละ 36.38 และร้อยละ 38.89 และสวน
พฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ 
แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ
และหอศิ ลป์  ร้อยละ 40.18 และร้อยละ 44.98 
ตามลำดับ 
    เมื่ อ ถ ามถึ งก ารรับ รู้ แ ละความ เชื่ อ มั่ น ต่ อ
แอพพลิเคชั่นไทยชนะ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุม
และป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงผ่อน
ปรนระยะที่ 2 พบว่า ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์และ
จังหวัดพิจิตรรู้จักแต่ไม่เคยใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ 
ร้อยละ 45.66 และรอ้ยละ 45.34 ตามลำดับ และรู้จัก
แล ะ เค ย ใช้  ร้ อ ย ล ะ  27.25 แล ะร้ อ ย ล ะ  31.54 
ตามลำดับ และยังพบว่า ชาวเพชรบูรณ์มีความเชื่อมั่น
แอพพลิเคชั่นไทยชนะต่อการป้องกันและลดการแพร่
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ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปานกลาง ร้อยละ 34.70 
และชาวพิจิตรมีความเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 31.36 
นอกจากนี้ ทั้งชาวเพชรบูรณ์และชาวพิจิตรมีกำลังใจ
ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาก ร้อยละ 
43.07 และร้อยละ 42.29 ตามลำดับ  
    2. ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .ประยู ร  ลิ้ มสุ ข 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมรับฟัง
เวทีการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
(ร่ าง) พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย  เมื่ อวันที่  3 
กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรี
ชมภู  อาคารสำนั กงานอธิการบดี  ซ่ึ งจั ดขึ้ น โดย
คณะกรรมการศึกษาแนวทางและจัดทำรายละเอียด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ เพ่ือรับฟังความคิดเห็ นจากผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย และสภาคณาจารย์และข้ าราชการ       
ซึ่งต่อไปคณะกรรมการฯ ก็จะได้นำร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทั้ งหมด โดยกำหนดจัดให้ มีการ
ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 20 กรกฎาคม 
2563 ณ หอประชุมประกายเพชร เวลา 09.00 น. 
ประชุมบุคลากรสายวิชาการ และเวลา 13.00 น. 
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือที่จะได้นำข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณไ์ปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อไป 
    3. ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์  โด ย
คณ ะกรรม การศึ กษ าแน วท างแล ะการจั ดท ำ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ ได้จัดเวทีประชุมรับฟังการชี้แจงและ
แสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.มหาวิทยาลัย เป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่
เป็นส่วนราชการ) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อ
วันที่  20 ก.ค .2563 เวลา 09.00 น . – 16.30 น .        
ณ หอประชุมประกายเพชร 
    4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานเกษตรจังหวัด
เพชรบูรณ์ และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเพชรบูรณ์ 
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เพ่ือความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และบริการ
วิชาการ เมือ่วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น.  
7. หลกัการกระจายอำนาจ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการถ่ายโอน
อำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการมอบอำนาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้ บริการต่อผู้ รับการบริการและผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย 
โดยสังเขป ดังนี้  
      1. คำสั่ งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์               
ที่  1891/2561 เรื่อง การมอบหมายงานและมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
ดังนี้ 
        มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร 
        มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
        มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
        มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
      2. คำสั่ งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เพชรบู รณ์          
ที่ 2580/2560 เรื่อง มอบหมายงานให้ผู้ช่วยอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน ์
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 
       ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายทรัพย์สินและจัดหารายได ้
      3. คำสั่ งมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เพชรบู รณ์         
ที่ 2881/2561 เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ให้คณบดี 
ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี ดังนี้ 
       คณะครุศาสตร์ 
       คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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        คณะวิทยาการจัดการ 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
       สำนักงานอธิการบดี 
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
       สถาบันวิจัยและพัฒนา 
8. หลักนิติธรรม 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้บริหารงาน
ด้วยกระบวนการยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด โดย ดัง
ปรากฏเป็นรูปธรรมได้ ดังนี้ 
        1. ม ห าวิ ท ย าลั ย  โด ย งาน กิ จ ก ารสภ า
มหาวิทยาลัย ได้มีการรวบรวมระเบียบ – ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติงาน  
        2. มหาวิทยาลัยมีการเสนอข้อบั งคับ  – 
ระเบียบต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบรหิารงาน ดังนี้ 
       1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     
ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ส าข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ ก า รค้ า ส มั ย ให ม่             
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทในกลุ่ม พ.ศ. 2562  
       3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลั ย  พนั ก งานราชการ ตามข้อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 
        4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีการ
ประเมินผลการปฏิ บั ติ งานของลู กจ้ างชั่ วคราว        
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย 
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2557 
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        5 . ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ เพ ช ร บู ร ณ์  
ดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจำ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 
2553 
        6 . ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ เพ ช ร บู ร ณ์  
ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้
ได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม) 
         7. ม ห าวิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เพ ช รบู รณ์  
ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาโทษทางวินั ย   
พ.ศ. 2558 
9. หลักความเสมอภาค 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บริหารงานโดย
ไมเ่ลือกปฏิบัติ ดังปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
        1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีการ
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    
และพนักงานมหาวิทยาลัย 
        2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบู รณ์  ได้ มี การกำชับ ให้ คณ บดีแต่ละคณ ะ
ตรวจสอบการลาป่ วย  ลากิ จ  การขาดราชการ 
เนื่องจากการลาป่วยเป็นอำนาจของคณบดี โดยให้
คณบดีกำกับดูแล ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
        3. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมงานมุทิตาจิต
ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการให้กับ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ รวมถึง
ลูกจ้างชั่วคราว 
        4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดข้อ
ควรปฏิบัติในขณะอยู่ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือป้องกัน
การติด เชื่ อไวรัส  COVID – 19 โดยให้บุ คลากร – 
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นักศึกษา และผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
10. หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการ
บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม และการแก้ปัญหา
ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับผลได้ผลเสียของบุคคล ดังปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
        1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีการ
บริหารงานในรูปแบบขององค์ประชุม เพ่ือการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งจะร่วมกัน
แก้ปัญหา และหาข้อยุติในการดำเนินงานร่วมกัน เช่น  
          - คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
          - คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ
มหาวิทยาลัย   
         - คณะกรรมการสภาวิชาการ   
         - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
         - ค ณ ะ ก ร รม ก าร จั ด ก า ร ร า ย ได้ ห รื อ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
         - คณะกรรมการพิจารณากองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
   - ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
คณะกรรมการประจำคณะ    

  5 การกำกับ
ติดตามส่งเสริม
สนับสนุนใหทุ้ก
หนว่ยงานใน
สถาบันมีการ
ดำเนินการ
จัดการความรู้
ตามระบบ 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการ
กำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย มีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
ดังนี้ 
          1. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการฝ่ายกำกับ
ติดตามและสนับสนุนการจัดการความรู้ ทำหน้าที่ใน
การกำกับ ดูแล ติดตามและดำเนินการ (5.2-5-01)   
          2.*ดำเนินการจัดทำแนวทางการดำเนินงาน
ตามระบบการจัดการความรู้ตามระบบ ดังนี้ (5.2-5-
02)     
                1) ทุกคณะมีการกำหนดประเด็นการ
จัดการความรู้อย่างน้อย 2 ด้าน และในระดับสำนัก/
สถาบันอย่างน้อย 1 ด้าน ได้แก่ด้านการผลิตบัณฑิต 
และด้านการวิจัย  
                2) ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการจัดการ

5.2-5-01  คำสั่งแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา 2562  
5.2-5-02  แนวทางการ
ดำเนินงานตามระบบการ
จัดการความรู้ตามระบบ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ความรู้ตามแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) กำหนด 
                3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผล
การดำเนินงานจัดการความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง 
          3.*จัดทำแผนการกำกับติดตามการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการจัดการ
ความรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจำปี
การศึกษา 2562 (5.2-5-03) 
         4.*ดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานการ
กำกับ ติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ (5.2-
5-04) 
         5.*ดำเนินการสำรวจประเด็นการจัดการความรู้
ของแต่ละหน่วยงาน โดยกำหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้  อย่างน้อย 2 ด้าน  ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต 
และด้านการวิจัย ในระดับคณะ และอย่างน้อย 1 
ประเดน็ในระดับสำนัก/สถาบัน (5.2-5-05)  
         6 .*มีการดำเนิ นการกำกับติดตาม โดยมี
กระบวนการกำกับติดตามดังนี้ 
            1) มีการสำรวจประเด็นการจัดการความรู ้
            2) ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการจัดการ
ความรู้ 
            3) ดำเนินการจัดการความรู้ตามกระบวนการ
ทีก่ำหนดได้แก่ 
                  (1) การกำหนดความรู้หลัก 
                  (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
                  (3) การปรับปรุงดัดแปลงสร้างความรู้
ให้เหมาะต่อการใช้งาน 
                  (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ 
                  (5) การนำประสบการณ์จากการทำงาน
และประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด
องค์ความรู้ออกมาบันทึกไว้ 
                  (6) การจดบันทึกขุมความรู้และแก่น
ความรู้ไว้สำหรับใช้งาน 
            4) ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน 
            5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

5.2-5-03  แผนการกำกับ
ติดตาม การส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงาน
ในสถาบันมีการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 2562 
5.2-5-04  ปฏิทินการ
ดำเนินงานการกำกับ 
ติดตามการดำเนินงานการ
จัดการความรู้ 
5.2-5-05  บันทึกข้อความ 
ขอให้ส่งประเด็นการ
จัดการความผู้ และ
แผนการจัดการความรู ้
(KM) ปีการศึกษา 2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ผลการกำกับติดตามมีดังนี้ 
       1. ทุกหน่วยมีการกำหนดประเด็นความรู้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดได้แก่ ระดับคณะมีการกำหนดประเด็น
การจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ด้านได้แก่ ด้านการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย และหน่วยงานสนับสนุนกำหนด
ประเด็นการจัดการความรู้อย่างน้อย 1 ด้าน 
       2. ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการ
ความรู้ครบถว้น 
       3. ผลการกำกับติดตามครั้งที่ 1 การติดตามการ
ดำเนินการจัดการความรู้ ในรอบ 6 เดือน (ตั้ งแต่  
สิงหาคม 62 – มกราคม 63) ทุกหน่วยงานดำเนินการ
อยู่ในขั้นตอนที่ 1-3 ได้แก่ ขั้นที่ 1การกำหนดความรู้
หลัก ขั้นที่ 2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ และส่วน
ใหญ่อยู่ในระหว่างกระบวนการปรับปรุงดัดแปลงหรือ
สร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้งานของตน 
       4. ผลการกำกับติดตามครั้งที่ 2 ให้ทุกหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ในวันที่ 
25 พฤษภาคม 2563 (5.1-5-06) 
         ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน ทุ ก ห น่ ว ย งาน มี ก า ร
ดำเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานโดยมีประเด็นการ
จัดการความรู้ดังนี้  
 

หน่วยงาน ประเด็นการจัดการความรู้
ประเด็น(KM) 

คณะครุศาสตร ์ 1. หลักการออกข้อสอบเพื่อการ
วัดทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้เรยีน 
2. เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัย
ให้ได้ทุน ววน. 

คณะมนุษศาสตร์ ฯ 1. การจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทำงาน 
2. การเขียนบทความวิจัย/
บทความทางวิชาการ เพือ่ตีพิมพ์
ในวารสารต่างประเทศ 

คณะวิทยา ศาสตร์ ฯ 1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
แบบ Electronics - media  
2. เทคนิคการเขียนบทความ

5.2-5-06   บันทึก
ข้อความ ขอให้รายงานผล
การดำเนินงานการจัดการ
ความรู้ (KM) ปีการศกึษา 
2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

วิชาการและบทความวิจัย เพื่อ
เผยแพร่ในวารสาร TCI 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

1. การเตรยีมความพร้อมสำหรับ
การจัดการเรยีนการสอนในยุค
ดจิิทัล 
2. คุณลักษณะของงานวิจัยที่
เหมาะสม ในการขอใช้กำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ 

คณะเทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

1. กระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้
2. การนำผลงานวิจยัและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียน หรือชุมชน 

สำนัก งานอธิการบด ี
 

1. การพฒันาหนว่ยงานต้นแบบ
สำนักงานสีเขียว (Green office) 
2. การบริหารเอกสาร Online (E-
document) 
 

สำนกัส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

การสร้างแรงจูงใจในการทำผลงาน
เพือ่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรภายในสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน 

สถาบัน วิจัยและ
พัฒนา 

เทคนคิการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ชำนาญการ 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว 

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

การจัดการขั้นตอนการลงพื้นที่
จัดเก็บองคค์วามรู้เพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน 

     
  6 การกำกับ

ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนการบริหาร 
บุคลากรสาย
วิชาการ  และ
สายสนับสนุน 
และ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยงานการ
เจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ดังนี้ 
      1 . ม ห า วิ ท ย า ลั ย ได้ จั ด ท ำ ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561        
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

แผนพัฒนา
บคุลากรสาย
วิชาการ   
และสาย
สนับสนุน 

(5.2-6-01) 
      2 . จั ดท ำแผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ คลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการสำรวจความ
ต้องการพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนบริหารและ
พัฒ นาบุ คลากร ประจำปี การศึ กษา 2562 ซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ (5.2-6-02) 
        1) การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรอย่างมี
ทิศทางและต่อเนื่อง 
        2) การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรตรงตามภารกิจ
และความรับผิดชอบ 
        3) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
        4) การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยทุก
หน่ วยงาน  ในการประชุ มคณ ะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      3. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ ประจำปีการศึกษา 2562  โดย
เผ ย แ พ ร่ ผ่ า น เว็ บ ไ ซ ต์ ง า น ก า ร เจ้ า ห น้ า ที่   
http://person. pcru.ac.th/index.php  เม นู ก า ร
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แล้วเลือกเมนู
ย่อยรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี  หวัข้อการพัฒนาบุคลากร (5.2-6-03) 

5.2-6-01  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 2384/2561
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.2-6-02  แผนบริหาร
แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.2-6-03  รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เพชรบูรณ ประจำปี
การศึกษา 2562   
 

  7 การกำกับ
ติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานใน
สถาบันมีการ
ดำเนินงานด้าน
การประกัน
คุณภาพภายใน
ตามระบบและ
กลไกทีส่ถาบัน
กำหนด 
ประกอบด้วย 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้ความสำคัญกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5.2-
7 -01) มีการส่ งเสริมสนับสนุน ให้ ทุ กหน่ วยงาน
ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามระบบและ
กลไกที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้  ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการจัดทำประกาศระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือให้การดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ (5.2-7-02) ภาพและงมีประสิทธิย่านไปอเป็

งค์ตถุประสายและวับคล้องกับนโยสอด ลประสิทธิผ
ข อ งก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน 

5.2-7-01  นโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
5.2-7-02  ประกาศ  
ระบบการประกันคณุภาพ
การศกึษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

การควบคุม
คุณภาพ การ
ตรวจสอบ
คุณภาพ และ
การประเมิน
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัย ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วย ระบบ
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ โดยได้ดำเนินการตามระบบ ดังนี้  
 1. ระบบการควบคุมคุณภาพ 

       มหาวิทยาลัยมีการกำหนดให้ทุกหน่วยงานระดับ
คณะ สำนัก และสถาบัน รวมทั้งหลักสูตรสาขาวิชา 
ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพตามพันธกิจ โดย
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยบูรณาการระบบการ
ประกันคุณภาพเข้ ากับการบริห ารงานและการ
ปฏิบัตงิานปกต ิ 
           - ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
ตั วบ่ งชี้ ก ารป ระกั น คุณ ภ าพ การศึ กษ าภ าย ใน       
รับผิดชอบกำกับดูแลและดำเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(5.2-7-03) และ
แต่งตั้งคณะคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจำปี
การศึกษา 2562 ซึ่งมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานเป็น
คณะกรรมการเพ่ือร่วมวางแผนและดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงสร้างความเข้าใจ 
กำกับ ติดตาม ประสานและเตรียมการประเมินใน
ระดบัต่าง ๆ (5.2-7-04) 
           - ดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 

2625  (5.2-7-05) เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินงาน  
           - ให้ การสนับสนุ นทรัพยากรต่ าง ๆ เช่น 
บุคลากร งบประมาณ สถานที่เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดโครงการ
เพ่ื อส่ ง เส ริมศั กยภาพ ด้านการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา ดังนี้ 

-  โครงการประชุม QA – สัญจร : เพ่ือ
สนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน) ใน
ระหว่างวันที่  2 – 4 มีนาคม 2563 เพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา

5.2-7-03 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ
ดำเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน การปะกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศกึษา 2562 
5.2-7-04  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปี
การศึกษา 2562 
5.2-7-05  ปฏิทินการ
ดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปกีารศึกษา 2625  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ภายใน ระดับหลักสตูรและระดับคณะ (5.2-7-06) 
          -  โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 
(หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ขึ้นในวันที่ 
23 – 24 ธันวาคม 2562 เพ่ือสร้างความรู้ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ข้อกำหนด
หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นตน้ (5.2-7-07) 
          - จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 (5.2-7-08) และจัดทำเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบัน-สำนัก 
(5.2-7-09) เพ่ือใช้ในการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

2. การตรวจสอบคุณภาพ      
       มหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบคุณภาพ โดย
ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร คณะ 
สถาบัน  /ารกาลัย และสรุปผลยทำนัก และมหาวิส
ดำเนินการรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบเป็น
ระยะๆ  เพ่ื อ ให้ ก ารดำเนิ น งานกำกับ ติ ดตามมี
ประสิทธิภาพโดยดำเนินการดังนี้  
        1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผล
การดำเนินงานตามแผนโดยให้คณะคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ประจำปีการศึกษา 2562 ดำเนินการ
ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
        2. มีการกำกับติดตามและตรวจสอบคุณภาพมี
การกำกับ ดังนี้ 
           1) มหาวิทยาลัยได้ทำการกำกับติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร
และคณะผ่านระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน 
ผ่านระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 
(http://trackqa.pcru.ac.th:81) (5.2-7-10) เพ่ือให้
สามารถเห็นความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อม
ฐานข้อมูลเพ่ือลงระบบ CHE QA Online ในระดับ
หลักสูตร และคณะ ทำให้ทุกหน่วยงานตื่นตัวและให้

5.2-7-06  โครงการ
ประชุม QA – สัญจร : 
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและ
ติดตามผลการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ ประจำปีการศึกษา 
2562 
5.2-7-07 โครงการอบรม
หลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระดับหลักสูตร (หลักสูตร
ที่ 2 สำหรับผู้ไม่มี
ประสบการณ์)  
5.2-7-08  คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 
5.2-7-09 คู่มอืการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
สำนัก - สถาบัน ประจำปี
การศึกษา 2562  
5.2-7-10 ระบบกำกบั
ติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 
(http://trackqa.pcru.ac.th:81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://trackqa.pcru.ac.th:81/
http://trackqa.pcru.ac.th:81/
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ความสำคัญ ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบผล
การดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online ได้ทุก
หน่วยงาน  
      

3. การประเมินคุณภาพ  
        1. มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหลักสูตร คณะ 
สถาบัน/สำนัก และมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานการ
ดำเนินการในรูปแบบการประเมินตนเองเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพ โดยมีการผลการประเมินเฉลี่ย 
ดังนี้  
           - ระดับหลักสูตร มีผลการประเมินในภาพรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 3.57 คะแนน (5.2-7-11) 
           - ระดับคณะ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 3.98 (5.1-7-12) 
           - ระดับสถาบัน/สำนัก ผลการประเมินเฉลี่ย
ทุกหน่วยงานในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.33 (5.1-7-13) 
        2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สำนัก-สถาบัน โดยทุกระดับคณะกรรมการประเมินมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ำหนดทุกประการ 
        3. จัดให้มีการตรวจประเมินตามระยะเวลาที่
กำหนดคือภายใน 120 วันหลังจากสิ้นปีการศึกษา 
        4. จัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจประเมินและ
นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ โดยนำผลการประเมินเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 กันยายน 2563   
(5.2-7-14) 

5.2-7-11 รายงานสรุปผล
การประเมนิระดบั
หลักสูตร 
5.2-7-12  รายงานสรุปผล
การประเมินระดบัคณะ 
5.2-7-13  รายงานสรุปผล
การประเมินระดบัสถาบนั /
สำนัก 
5.2-7-14  สรุปมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชีท้ี่
5.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

6 ข้อ 7 ขอ้ 5 คะแนน บรรลุ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตวับ่งชี้ท่ี
5.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

6 ข้อ 7 ขอ้ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.3  ผลการบริหารงานของคณะ  
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
                   
หมายเหตุ :  คณะที่ได้ดำเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนำคะแนนผลการประเมินของคณะนั้น
มาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
ผลการดำเนินงาน 

ลำดับ คณะ คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 
1 คณะครศุาสตร์ 3.74 ระดับดี 
2 คณะวิทยาการจัดการ 4.05 ระดบัดี 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.22 ระดับดี 
4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.83 ระดับดี 
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.04 ระดับดี 

มหาวิทยาลัย 3.98 ระดับดี 
 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ผลการประเมนิตนเองปีนี้  (ปกีารศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
5.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
3.99  คะแนน 3.99 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
5.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
3.98  คะแนน 3.98 คะแนน บรรลุ 

 
 
 

 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดบัคณะของทุกคณะ  

จำนวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  

 
3.74 + 4.05 + 4.22 + 3.83 + 4.04  

=   3.98 
5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4   ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  
ชนิดของตัวบ่งชี ้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมนิ   

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 ขอ้ 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบกำกับติดตามการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ดังนี้ 
 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

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

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำประกาศ
ระบบกลไกในการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ค ณ ะ  ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 
2562 (5.4-1-01) เพ่ือการดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรและคณะ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และคณะ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
การป ระกั น คุ ณ ภ าพ ระดั บ มห าวิท ยาลั ย  ที่
ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกคณะ สำนัก และ
สถาบัน ร่วมเปน็กรรมการ (5.4-1-02)  

2. มหาวิทยาลัยจัดทำคำรับรองด้านการ
ประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัย และคำสั ่งการ
ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุน กำกับติดตาม 
การดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัว
บ่งชี้คุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  

5.4-1-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง ระบบ
กลไกในการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 
ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 
2562 ประกาศ   
ณ วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2562 
5.4-1-02  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที ่
212/2563 เรื่อง 
แตง่ตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ประจำปี
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

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 เช่น 
โครงการประชุม QA – สัญจร : เพ่ือสนับสนุน 
ส่ ง เสริมและติ ดตามผลการประ กันคุณ ภ าพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน) ใน
ระหว่างวันที่  2 – 4 มีนาคม 2563 เพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ นำไปสู่การ
วางระบบพัฒนาคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
งานที่มีระบบกลไกชัดเจน รวมทั้ งมีการพัฒนา
ฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (5.4-1-03) และโครงการ
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 
สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ขึ้นในวันที่ 23 – 24 
ธันวาคม 2562 เพ่ือสร้างความรู้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ข้อกำหนดหรือ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกับ การประกันคุณ ภาพ
การศึกษา เป็นต้น (5.4-1-04) 

4. มหาวิทยาลัยจัดทำเครื่องมือในการ
กำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย และดำเนินการกำกับติดตามผล
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่ อง ผ่านระบบกำกับ
ติ ดตามการป ระกั น คุณ ภ าพการศึ กษ า ของ
มหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินการ

การศึกษา 2562 
(แก้ไขเพ่ิมเติม)  
ประกาศ ณ วันที่ 30 
มกราคม 2563 
5.4-1-03 โครงการ
ประชุม QA – สัญจร : 
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม
และติดตามผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ประจำปี
การศึกษา 2562 
5.4-1-04 โครงการ
อบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระดับหลักสูตร 
(หลักสูตรที ่2 สำหรับ 
ผู้ไมม่ีประสบการณ์) 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับต่าง ๆ ในการ
ประชุมของผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้
แนวทางในการพัฒนาการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ิมเติมอย่าง
ต่อเนื่อง 

  2 มีคณะกรรมการ
กำกับติดตาม
การดำเนินงาน
ใหเ้ป็นไปตาม
ระบบที่กำหนด
ในข้อ 1 และ
รายงานผลการ
ติดตามให้
กรรมการระดับ
สถาบันเพ่ือ
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 
2562 (5.4-2-01) เพ่ือทำหน้าที่ในการกำกับติดตาม
การดำเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเป็นหนว่ยงานหลัก   

โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน
การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562   
รอบ 6 เดือน ผ่านระบบกำกับติดตามการประกัน
คุณ ภาพการศึกษา http://trackqa.pcru.ac.th:81  
ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 6 เดือน)(5.4-2-02) 
น ำ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม เข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และดำเนินการ
จัดโครงการประชุม QA – สัญจร : เพ่ือสนับสนุน 
ส่ ง เสริมและติ ดตามผลการประกัน คุณ ภ าพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน) ใน
ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563  (5.4-2-03) 

 

5.4-2-01  คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ 
212/2563 เรื่อง 
แต่งตัง้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศกึษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ประจำปี
การศึกษา 2562 
(แก้ไขเพ่ิมเติม) 
5.4-2-02  ระบบ
กำกับติดตามการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 
(http://trackqa.pcru.ac
.th:81) 
5.4-2-03 โครงการ
ประชุม QA – สัญจร : 
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม
และติดตามผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรและ
ระดบัคณะ ประจำปี
การศกึษา 2562 

  3 มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรพัยากรต่าง 
ๆ เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็ น ไป ตาม เกณ ฑ์ มาตรฐานตามตั วบ่ งชี้ ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ และเพ่ือการดำเนินงานตาม

 
 
 
 

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

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

หลักสูตรและ
คณะ ให้เกิดผล
ตาม
องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะ 

แผนพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจเป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดำเนินการจัด
โครงการต่าง ๆ  เกี่ ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  เช่น 

1. โครงการประชุม QA – สัญจร : เพ่ือ
สนับสนุน  ส่ งเสริมและติดตามผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1 รอบ 6 
เดือน) ในระหว่างวันที่  2 – 4 มีนาคม 2563 เพ่ือ
สนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
นำไปสู่การวางระบบพัฒนาคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพงานที่มีระบบกลไกชัดเจน รวมทั้งมี
การพัฒนาฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ และเพ่ือรองรับ
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  (5.4-3-01) 

2. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระดับหลักสู ตร  (หลั กสู ตรที่  2  สำหรับผู้ ไม่มี
ประสบการณ์) ขึ้นในวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562 
เพ่ือสร้างความรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ข้อกำหนดหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศกึษา เป็นต้น 
(5.4-3-02) 

5.4-3-01 โครงการ
ประชุม QA – สัญจร : 
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม
และตดิตามผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูรและ
ระดับคณะ ประจำปี
การศึกษา 2562 
5.4-3-02 โครงการ
อบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระดับหลักสูตร 
(หลักสูตรที่ 2 สำหรับ 
ผู้ไมม่ีประสบการณ์) 
 

  4 นำผลการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะทีผ่่านการ
พิจารณาของ
กรรมการระดับ
สถาบัน  เสนอ
สภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 

มหาวิทยาลัยโดยความรับผิดชอบของงาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้นำผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ (5.3-4-01) นำเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
8/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เพ่ือรับทราบ
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  

5.4-4-01 รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับ
หลักสูตร ประจำปี
การศึกษา  2562 

  5 นำผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
สภาสถาบันมา
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ปรับปรงุ
หลักสูตรและ
การดำเนินงาน   
ของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

  6 มีผลการประเมิน
คุณภาพทุก
หลักสูตรผ่าน
องคป์ระกอบที่ 
1 การกำกับ
มาตรฐาน 

ในรอบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เปิดสอนทั้งหมด 44 หลักสูตร และได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนดโดย
ทุ กห ลั ก สู ต รผ่ าน เกณ ฑ์ ม าต รฐาน ห ลั ก สู ต ร 
องค์ประกอบที่ 1 ทุกหลักสูตร (5.4-6-01) 

5.4-6-01  รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับ
หลักสูตร ประจำปี
การศกึษา  2562 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2562) 
ตวับง่ชีท้ี่

5.4 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 
  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปกีารศึกษา 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี
5.4 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

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

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 
 

การประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
ใน 4 พันธกิจ  รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของคณะ โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมี
การวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูร
โดยรวม 

3.51  
คะแนน 

157.12/44 
= 3.57  

3.57  

 
3.57

คะแนน 
 

 
3.57 

คะแนน 
 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
อาจารย์ประจำ
สถาบันมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
15 

 
84 x 100/299 

28.09.x5 
/40 = 3.51 

 
3.50 

คะแนน 
 

3.51 
คะแนน 

 
 

มีการปรับ
จำนวนอาจารย์
ประจำ จำนวน 
5 คน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรง
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
15 

 
84 x 100/299 

28.09x5 
/60  
= 2.34 

 
2.33 

คะแนน 
2.34 

คะแนน 
 

มีการปรับ
จำนวนอาจารย์
ประจำ จำนวน 
5 คน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  
การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อ 1-6 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อ 1-6 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  
การส่งเสริม
สมรรถนะ และ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

4 ข้อ 4 ข้อ  
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
ข้อ 1-4 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  
การส่งเสริม
สมรรถนะ และ
ทักษะด้านดิจิทัล 

4 ข้อ 5 ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อ 1-5 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 
หลักสตูรที่
นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

3.51 
คะแนน 

4.81/5 0.96  
0.96 

คะแนน 
0.96 

คะแนน 
 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/8) 

3.67
คะแนน 

3.67 
คะแนน 

 
  

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อ 1-6 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  
 

3.51  
คะแนน 

5+2.56+5/3 4.19  
4.19 

คะแนน 
4.19 

คะแนน 
 

 

ตวับง่ช้ีที่ 2.3 
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจำและนักวิจยั 

2.50 
คะแนน 

5+5+5/3 2.98  
5.00

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 
ผลงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน 

3.51 
คะแนน 

 
 

61 x 100/94 
64.89x5 
/30  
= 10.82 

 
 
 

 
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/4) 

4.80
คะแนน 

4.80 
คะแนน 

 
 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
ระบบและกลไก
การพัฒนา
เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

5 ข้อ 
 

6 ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อ 1-6 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
ชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตาม
แผนเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์กับ
ชุมชน 

ร้อยละ
20 

7x 100/9 77.77  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/2) 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน  

 

องค์ประกอบที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1  
ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย                             

5 ข้อ 
 

6 ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 
ผลลัพธ์ด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมไทย 

5 
เรื่อง 

7 เรื่อง  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/2) 

5.00
คะแนน 

5.00 
คะแนน  
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  
การจัดการเรยีนรู้
แบบบูรณาการกับ
การทำงาน 

4 ข้อ 
 

3  ข้อ  
4.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
ข้อ 1-3 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  
การบริหารของ
สถาบันเพื่อการ
กำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์
ของคณะ 

6 ข้อ 
 

7 ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อ 1-7 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
 ผลการ
บริหารงานคณะ 

3.51  
คะแนน 

3.83+4.22+
4.05+4.08+

3.74 =  

19.92/5 = 
3.98 

 
3.99

คะแนน 
3.98 

คะแนน 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 
ระบบกำกับการ
ประกันคณุภาพ
หลักสตูร และ
คณะ 

5 ข้อ 
 

5 ข้อ  
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
ข้อ 1-
4,6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/4) 

4.25
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

 
 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/20) 

4.28
คะแนน 

4.23
คะแนน  
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี/จำนวนตัว

บ่งชี้ท้ังหมด) 

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 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

1. การผลิตบัณฑิต 8 2.93 4.75 2.27 3.67 การดำเนินงานระดับดี 
2. การวิจัย 4 4.19 5.00 5.00 4.80 การดำเนินงานระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 2 - 5.00 5.00 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 
4. ด้านศิลปวฒันธรรม
และความเปน็ไทย   

2 - 5.00 5.00 5.00 
การดำเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 4 - 4.00 3.98 4.00 การดำเนินงานระดับดี 
รวมตัวบ่งชี้ 20 3 10 7   
ผลการประเมินเฉลี่ย 3.35 4.60 4.07 4.23 

การดำเนินงานระดับด ี
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
พอใช้ 

ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดี 

ระดับดี 
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ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 

ในรอบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานซ่ึงประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ ของคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  และเมื่อจำแนกเป็นชนิดตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน พบว่า  

1. ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการประเมนิอยู่ในระดับพอใช้  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 
2. ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (Process) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
3. ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  

และเม่ือจำแนกเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก          

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 

 

จุดเด่นในภาพรวม 
1. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการ

ขับเคลื่อนสู่เอกลักษณ์ที่กำหนด “เป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น”  
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนที่จะขับเคลื่อนด้านการจัดทำหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต (Life-long learning) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) เพ่ือพัฒนากำลังคน (Up-skill Re-skill  และ 
New-skill) ในรูปคลั งหน่ วยกิต (Credit Bank) สำหรับหลักสู ตรปริญญาบั ตร (Degree) แบบ Modular 
Curriculum  

3. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน ส่งผลให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง
ชำนาญการ ตามเป้าหมาย เกิดขวัญและกำลังใจกับบุคลากรสายสนับสนุนในการขับเคลื่อนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  

4. มหาวิยาลัยมีการบริการที่หลากหลายต่อความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและส่งผลให้
เกิดความพึงพอใจในระดับสูงต่อการดำเนินงานด้านบริการนักศึกษา 
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5. มหาวิทยาลัยมีผลงานโดดเด่นและเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยที่เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อความเข้มแข็งของชุมชน นำมาซึ่ง
ความภาคภูมิใจและโอกาสการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยฐานทุนทางศิลปวัฒนธรรม  

6. ผู้บริหารและสถาบันวิจัยลัยพัฒนามุ่งมั่นในการหางบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยให้กับบุคลากร
อย่างรวดเร็วและทันต่อระยะเวลา เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำวิจัย โดยมีการกำหนดการบูรณาร่วมกัน
ระหว่างศาสตร์ ส่งผลให้ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมจุดเด่นของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

1. มหาวิทยาลัยควรมีระบบบริหารจัดการทำแผนงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ทั้งคณะและศูนย์/สำนัก ซึ่งทุกหน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพ รวมทั้งมีความพร้อม
และต้องการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   

2. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการร่วมกับคณะและศูนย์/สำนักในการพิจารณาความสามารถและ
ศักยภาพของบุคลากรและเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จ
ลุล่วงและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ   

3. มหาวิทยาลัยควรผลักดันพันธกิจด้านการผลิตและพัฒนาครูให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับ
คณะโดยมีระบบและกลไกท่ีชัดเจน  

4. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารองค์กรในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและทั่วถึง
เพ่ือการสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  

5. มหาวิทยาลัยควรกำหนดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษรายชั้นปีของนักศึกษาทุกหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด 
โดยกำหนดให้หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษทั้งจากคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มี
สมรรถนะทีสู่งกว่าหลักสูตรโดยทั่วไป เนื่องจากต้องใช้ในการสอบหรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 

6. มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผน ID Plan แบบมุ่งเป้า เพ่ือส่งเสริมและกำกับให้อาจารย์ที่มีความ
พร้อมสูงให้มีตำแหน่งทางวิชาการและทำให้สัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

7. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทั้งในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการยกระดับคุณภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชน
และประเทศตอ่ไป  

8. มหาวิทยาลัยควรวางแผนขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จากการ
ได้เปรียบเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนา ฟื้นฟูอนุรักษ์ และสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการบูร
ณาการองค์ความรู้ และกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

9. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารควรกำหนด Flagship การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) 
ด้วยศักยภาพและสอดรับกับ Pain Point หรือความต้องการของพ้ืนที่ และบูรณาการกับคณะในการจัดทำ 
Value Chain เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที ่ 

10.  มหาวิทยาลัยควรใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินงานประกั นคุณภาพในการติดตาม
ตรวจสอบการประกันคุณภาพในแต่ละระดับ และสะดวกในการใช้ข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือใช้ระบบ Paper Less ในการบริหารจัดการทั้งระบบ 

11.  มหาวิทยาลัยควรกำกับติดตามให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานการประกันคุณภาพในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ ในการทบทวนและทำความเข้าใจกับเกณฑ์ใหม่ในแต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละ
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องค์ประกอบ และจัดทำการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือให้เกิดผลการดำเนินงานที่
สูงขึ้นท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะอย่างเป็นรูปธรรม 
 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา  ชุ่มจนัทร์จิรา   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์  อินทร์สวรรค์   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม   กรรมการ 
5. ดร. เบญจวรรณ  สุจริต     กรรมการและเลขานุการ 

 
การวางแผนและการประเมิน  (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  
ประจำปีการศึกษา 2562 ได้วางแผนการดำเนินการดังนี้ 
 
 ก่อนการตรวจเยี่ยม 

-   ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
           -   กำหนดเกณฑ์และวิธีการประเมิน  

-   ซักซ้อมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
-   แบ่งหน้าที่ตรวจประเมินฯ ตามองค์ประกอบ และแบ่งหน้าที่สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 
- ชี้แจงวัตถุประสงคแ์ละแนะนำบุคลากรที่เกีย่วขอ้ง 
- มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานโดยสรุป 
-    กรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  พร้อมทั้งซักถามประเด็นที่สงสัย   
- สรุปผลการตรวจประเมินตามองค์ประกอบ เบื้องต้น ด้วยวาจา 

 หลังการตรวจเยี่ยม 
-   สรุปผลการตรวจประเมินฯ เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ส่งให้งานประกันคุณภาพการศึกษา ของ 

มหาวิทยาลัย 
 
วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยมีวิธี ดังนี้ 
       ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัยและจากเอกสาร
หลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ ทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ ปัจจัยนำเข้า และเป็นผลลัพธ์หรือผลผลิต ส่วนมาก
เป็นตัวบ่งชี้กระบวนการ ต้องตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน ที่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์คะแนน ที่กำหนดไว้ 
ครบถ้วน มากน้อยเพียงใด และใช้วิธีสัมภาษณ์ ผู้ที่รับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ 
พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย เช่น ผู้แทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและ
นักศึกษาปัจจุบัน เป็นต้น คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับใน
มหาวิทยาลัยได้อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความกระจ่างในการดำเนินงานของหน่วยงานใน
ทุกประเด็นเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร คณะกรรมการประชุมร่วมกันในการสรุปผลการประเมินที่
เป็นความเห็นร่วมกันก่อนนำเสนอผลการประเมิน 
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ตารางผลการประเมินรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  

องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที ่1.1  
ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูร
โดยรวม 
 

3.51  
คะแนน 

157.12/44 
= 3.57  

3.57  

 
3.57

คะแนน 
 

 
3.57 

คะแนน 
 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
อาจารย์ประจำ
สถาบันมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

ร้อยละ 
15 

 
84 x 100/299 

28.09.x5 
/40 = 3.51 

 
3.50 

คะแนน 
 

3.51 
คะแนน 

 
 

มีการปรับ
จำนวนอาจารย์
ประจำ จำนวน 
5 คน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรง
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 
 

ร้อยละ 
15 

 
84 x 100/299 

28.09x5 
/60  
= 2.34 

 
2.33 

คะแนน 
2.34 

คะแนน 
 

มีการปรับ
จำนวนอาจารย์
ประจำ จำนวน 
5 คน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  
การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อ 1-6 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อ 1-6 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  
การส่งเสริม
สมรรถนะ และ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

4 ข้อ 4 ข้อ  
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
ข้อ 1-4 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  
การส่งเสริม
สมรรถนะ และ
ทักษะด้านดิจิทัล 

4 ข้อ 5 ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อ 1-5 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 
หลักสตูรที่
นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

3.51 
คะแนน 

4.81/5 0.96  
0.96 

คะแนน 
0.96 

คะแนน 
 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1  
(รวมคะแนนทกุตัวบ่งชี้/8) 

 

3.67
คะแนน 

3.67 
คะแนน 

 
  

องค์ประกอบท่ี 2  การวจิัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์
 

5 ข้อ 
 

6  ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อ 1-6 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  
 

3.51  
คะแนน 

5+2.56+5/3 4.19  
4.19 

คะแนน 
4.19 

คะแนน 
 

 

ตวับง่ช้ีที่ 2.3 
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจำและนักวิจยั 
 

2.50 
คะแนน 

5+5+5/3 2.98  
5.00

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 
ผลงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน 
 

3.51 
คะแนน 

 
 

61 x 100/94 64.89x5 
/30  
= 10.82 

 
 
 

 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/4) 

 

4.80
คะแนน 

4.80 
คะแนน 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
ระบบและกลไก
การพัฒนา
เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

5 ข้อ 
 

6 ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อ 1-6 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
ชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตาม
แผนเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์กับ
ชุมชน 

ร้อยละ
20 

7x 100/9 77.77  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/2) 

 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน  

 

องค์ประกอบที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
ตัวบง่ช้ีที ่4.1  
ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 
                                            

5 ข้อ 
 

6 ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 
ผลลัพธ์ด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมไทย 
 

5 
เรื่อง 

7 เรื่อง  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/2) 

5.00
คะแนน 

5.00 
คะแนน  

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  
การจัดการเรยีนรู้
แบบบูรณาการกับ
การทำงาน 
 

4 ข้อ 
 

3  ข้อ  
4.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
ข้อ 1-3 
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมการ 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  
การบริหารของ
สถาบันเพื่อการ
กำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธ
กิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์
ของคณะ 

6 ข้อ 
 

7 ข้อ  
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ข้อ 1-7 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
 ผลการ
บริหารงานคณะ 

3.51  
คะแนน 

3.83+4.22+
4.05+4.08+

3.74 =  

19.92/5 = 
3.98 

 
3.99

คะแนน 
3.98 

คะแนน 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 
ระบบกำกับการ
ประกันคณุภาพ
หลักสตูร และ
คณะ 

5 ข้อ 
 

5 ข้อ  
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
ข้อ 1-
4,6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5  
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/4) 

4.25
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

 
 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/20) 

4.28
คะแนน 

4.23
คะแนน  
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ตารางผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ 
ประกอบคุณภาพ 

จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี/จำนวนตัวบ่งช้ี

ทั้งหมด) 

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 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

1. การผลิตบัณฑิต 8 2.93 4.75 2.27 3.67 การดำเนินงานระดับด ี
2. การวิจัย 4 4.19 5.00 5.00 4.80 การดำเนินงานระดับดมีาก 
3. การบริการวิชาการ 2 - 5.00 5.00 5.00 การดำเนินงานระดับดมีาก 
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย   

2 - 5.00 5.00 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 4 - 4.00 3.98 4.00 การดำเนินงานระดับด ี
รวมตัวบ่งชี้ 20 3 10 7   
ผลการประเมินเฉลี่ย 3.35 4.60 4.07 4.23 

การดำเนินงานระดับด ี
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
พอใช้ 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี ระดับดี 
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จดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

นักศึกษาปีสุดท้ายสอบผ่านมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
ได้ถึง 99.12 % 
 

1. จัดทำแผนพัฒนา ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัลของนักศึกษา ปี 1-4 ไว้ให้ชัดเจน  

2. จัดให้นักศึกษาได้สอบยกระดับความสามารถ
ด้านดิจิทัลของนักศึกษาที่ได้มาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมิน
ระดับหลักสูตร 

2. การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้ สอนทั้ ง
คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ 

3. ทบทวนกระบวนการ PDCA ของแผนปฏิบัติ
ราชการที่กำหนดไว้ 

 

1. จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพของแต่ละหลักสูตร
ตามผลการประเมินหลักสูตร 

2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลกรเป็นภาพบุคคลเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ 

3. เขียนรายงานการประเมินผลและนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงตามรอบระยะเวลา 

 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุนข้อมูลการตัดสินใจ
ด้านการวิจัยให้กับผู้บริหาร  และระบบที่ใช้งาน
ยังสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดความสมบูรณ์ให้
สอดคล้องกับสภาพการใช้งานในสภาพปัจจุบัน 
และอนาคตต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดระบบและกลไกที่เอ้ือ
ต่อการให้เกิดขวัญกำลังใจการตีพิมพ์บทความ
วิจัย และบทความวิชาการ ในฐานข้อมูล TCI 1 
และวารสารระดับนานาชาติ  

 
 
 
 

1. ควรนำข้อมูลการดำเนินงานด้านการวิจัย จาก
ระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย มาวิ เคราะห์ เพ่ื อให้ทราบถึง
แนวทาง หรือทิศทางการจัดการด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
2. มหาวิทยาลั ยฯ มี การดำเนิ น โครงการกับ

เครือข่ ายความร่วมมื อด้ านการวิจั ยฯ  ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยสถาบันอุดมศึกษา และองค์กร
ภาครัฐ ทั้ งนี้อาจจะต้องเพ่ิมเครือข่ายความ
ร่วมมือการวิจัยเพ่ิมขึ้น รวมไปถึงองค์การของ
เอกชน และองค์กรจากต่างประเทศเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของนักวิจัย การวิจัย และคุณภาพ
งานวิจัย 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
สถาบัน หรือสถาบันวิจัยฯ ควรมียุทธศาสตร์มีการ 
ดำเนินกลยุทธ์  (อาจจะบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของสถาบันฯ ) ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรม นำไป สู่ การใช้
ประโยชน์ ในชุมชน กับคณะและหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  
 

มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ และกำหนดเป้ าการ
ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน  ร่วมกับ
กับคณะ/หลักสูตร และหน่วยงานภายใน มีการกำกับ
ติดตามแผนเป็นะยะในรอบปี มีการนำเครื่องมือด้าน
การจัดการความรู้มาใช้ร่วมกับการประเมินแผน
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีต่อไป 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกในการบริหารงานบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัยและมีหน่วยงาน
รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการบริการ
วิชาการ 

 
 

1. ควรปรบัแนวทางการบริการวิชาการ ในรูปแบบ
ของ “พันธกจิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม”  
ตามเป้าหมายการ Reinventing University ของ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม ในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม  Area 
base & Community   

2. มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง
คณะ และหน่วยงาน โดยวิเคราะห ์Pain Point  
และความต้องการของพ้ืนที่ ออกแบบกิจกรรมที่
ให้ครอบคลุมทั้งกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมการ
สร้างเครือข่าย กิจกรรมวิจัยและกิจกรรมอบรม   

3. ควรใช้ Baseline data Analysis tool สำหรับ
การวางแผนการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืน ให้กับท้องถิ่น  

4. ควรมีผลการสังเคราะห์ข้อมูลการทำงานตาม
ยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถิ่น  เพ่ือนำมาออกแบบการทำงาน
ในลักษณะ Result based Management (RBM)  
ในปีต่อไป 

5. ควรมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานเชิง
ยุทธศาสตร์  โดยกำหนด ทีมนโยบาย ทีมวิชาการ 
ทีมปฏิบัติงาน และทีมสนับสนุน  เพ่ือหนุนเสริม 
และติดตามการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ตาม
หลักการบริหารแบบ RBM 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 6. การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการบริหารเชิง

ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของการดำเนินงานใน
ระดับมหาภาคและระดับจุลภาค 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย   

จุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มี ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้  

ความสามารถที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและภาคีด้านศิลปวัฒนธรรม 

 
2. มีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดองค์ความรู้  
ตลอดจนนวัตกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อความ
เข้มแข็งของชุมชน นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและ
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยฐานทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

1. ควรเพิ่มความท้าทายของการดำเนินงานด้วย
การกำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพและตัวชี้วัด
ความสำเร็จในแผนศิลปะและวัฒนธรรม 

 
2.1  ควรระบุ/กำหนดกรอบของการจัดการองค์

ความรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการได้มาซึ่ง
องค์ความรู้ ประเด็นความรู้ การใช้ประโยชน์ของ
องค์ความรู้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2.2  เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ให้
หลากหลาย ง่าย สะดวก และสอดคล้องกับ
พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

 

1.1 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทุกพันธกิจ และสะท้อนผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง  

1.2 มหาวิทยาลัยควรคัดเลือกผลงานการจัดการ
ความรู้ที่โดดเด่นและรวบรวมเล่มการจัดการ
เรียนรู้ในรูปของ E-book เพ่ือให้หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยได้เลือกนำไปใช้ให้ตรงกับการ
ดำเนินงานหรือบริบทของแต่ละแห่งต่อไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization)  
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1.3 มหาวิทยาลัยควรสรุปผลการกำกับติดตามผล

การดำเนินงานตามแผนการบริหาร และแผนการ
พัฒนาบุคลากรบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนในรูปของการสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
สารสนเทศเพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
 

1.1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความสำเร็จของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทำงานให้สะท้อนหรือ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ ต้องการให้เกิดกับ
นักศึกษา อาจารย์และสถานประกอบการ ดังนี้  

- นักศึกษา (ผลลัพธ์การเรียนรู้/การได้ทำงานกับ
สถานประกอบการ/ ค่าจ้างหรือเงินเดือนเป็นไป
ตามอัตราขั้นต่ำ)  

- อาจารย์  (มีความพร้อมและมีสมรรถนะ/ 
ความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานของ
แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง) 

- สถานประกอบการ (มีความพร้อม/ รู้เข้าใจ 
กำกับติดตามให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้) 

การดำเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวต้องมีการวางแผน ใน 4 ขั้นตอนคือ   
1) การเตรียมการก่อนจัดการเรียนรู้ 2) ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้  3) หลั งการเรียนรู้  และ      
4) การกำกับติดตามการดำเนินงาน 

1.2 มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ 
และประธานหลักสูตร เพ่ือจัดทำแผนทั้ง 3 
ระดับ โดยกำหนดตัวชี้วัดกลางของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดเพ่ิมเติมจากคณะและตัวชี้วัดเพ่ิมเติมจาก
หลักสูตรที่อาจแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของ
ศาสตร์ในแต่ละหลักสูตร และมีการกำกับ
ติดตามให้แต่ละคณะและหลักสูตรดำเนินการ
ตามแผน ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวชี้วัดของแผนและกิจกรรม โดยมีแผนการ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 กำกับและปฏิทินการติดตามที่ชัดเจน และ

มหาวิทยาลัยในฐานะผู้กำกับติดตามต้อง
รายงานภาพรวมของการดำเนินงานทั้งหมด
เสนอคณะกรรมการที่จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้ข้อมูลในการเสนอแนะพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
2. ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

2.1 มหาวิทยาลัยควรกำกับติดตามให้คณะและ
หลักสูตรวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ผล
การดำเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรที่มี
ผลคุณภาพอยู่ระดับปานกลาง ซึ่งหลักสูตร
ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (2.79) และ
จัดทำแผนพัฒนา (Improvement Plan) เพ่ือ
ยกระดับผลการพัฒนาปรับปรุงให้อยู่ในระดับ
คุณภาพดี หรือมากกว่า 3.01  

2.2 มหาวิท ยาลั ยควรให้ ห ลั กสู ตรที่ มี ผลการ
ด ำ เนิ น ก าร ใน ระดั บ ดี แ ล ะดี ม า ก จั ด ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับหลักสูตรที่มีผลการ
ดำเนินงานคุณภาพระดับปานกลาง เพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงและพัฒนาให้สู่ระดับคุณภาพดี
ต่อไป 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2562 
 
 

ลำดับ 
ชุด

ข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

1 

จำ
นว

นห
ลัก

สตู
ร (

7) 

จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 44 
2  -ระดับปรญิญาตร ี 40 

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

6  -ระดับปรญิญาเอก - 
7  -จำนวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - 

8 

จำ
นว

นห
ลัก

สตู
ร 

นอ
กที่

ตั้ง
 (6

) 

จำนวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - 
9  -ระดับปรญิญาตร ี - 

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

13  -ระดับปรญิญาเอก - 
14 

จำ
นว

นน
ักศ

ึกษ
า (

6) 

จำนวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 5,613 

15  -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 5,560 
16  -จำนวนนกัศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
17  -จำนวนนักศึกษาปัจจุบนัท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท 53 

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

20 

จำ
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

ำแ
นก

ตา
มต

ำแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
 

แล
ะค

ณุว
ุฒิก

าร
ศึก

ษา
 (2

0) 

จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 299 
21  -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 0 

22  -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 214 
23  -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 84 
24 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหน่งอาจารย์ 215 

25  -จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไมม่ีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
26  -จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไมม่ีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 170 

27 -จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไมม่ีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 45 
28 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 75 
29  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

30  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 42 
31  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 32 
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ลำดับ 
ชุด

ข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

32 

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ 9 
33  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

34  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2 
35  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 7 
36 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย ์ 0 

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

39  -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่ 1556/๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบัน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕62 

…………………………………………………… 
 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้กำหนดจัดโครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา  ๒๕62 ระหว่างวันที่  24 – 25  กันยายน  ๒๕63 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ที่กำหนดไว้ว่า*“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” นั้น 
 

 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ดำเนินไปด้วย         ความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
มาตรา 47 และ 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่ อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕62 
ดังต่อไปนี ้
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจักร์  รอดอาวุธ   ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา   กรรมการ 
                     ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์  อินทร์สวรรค์   กรรมการ 
                        4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม   กรรมการ 
 ๕. ดร.เบญจวรรณ  สุจริต     กรรมการและเลขานุการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  พฤกษา   ผู้สังเกตุการณ์ 
 

 พิจารณาดำเนินการในหน้าที ่ดังนี้    
 1. ประธานกรรมการประเมิน  มีหน้าที ่
       ๑.1 ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
        1.2 จัดทำกำหนดการตรวจประเมินร่วมกับสถาบัน โดยปรึกษาหารือกับผู้บริหารสถาบัน และกำกับดูและ
ให้เปน็ไปตามแผนท่ีกำหนด 
  1.3 เป็นประธานพิจารณาผลการประเมินรวบยอด 
       1.4 ร่วมกับผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะต่อคณะ/สถาบัน เพื่อเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  1.5  แจ้งผลการปะเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจา 
 

/1.6. กำกับการ... 
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       1.6 กำกับการจัดทำรายงานและส่งผลประเมินคุณภาพเสนอต่อสถาบันอุดมศึกษา 
  1.7 ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานการประเมิน 
 

 2. กรรมการประเมิน มีหน้าท่ี 
  2.1 ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
        2.2 ร่วมกับประธานในการจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 
  2.3 ร่วมสรุปผลการประเมิน 
       2.4 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประธาน 
  2.5 ร่วมรับผิดชอบผลการปะเมินและรายงานการประเมิน 
 

 3. กรรมการและเลขานุการประเมิน 
  2.1 ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
        2.2 ร่วมกับประธานในการจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 
  2.3 ร่วมสรุปผลการประเมิน 
       2.4 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประธาน 
  2.5 ร่วมรับผิดชอบผลการปะเมินและรายงานการประเมิน 
  3.6 จัดทำรายงานและผลประเมินคุณภาพเสนอต่อสถาบันอุดมศึกษา 
 

 4. ผู้สังเกตกาณ์ มีหน้าท่ีปฏิบัติตามที่ประธานกณรมการมอบเท่านั้น 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  14  กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยรู  ลิ้มสุข) 
                                                          อธิการบดี 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่ 2718/๒๕62 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ประจำปีการศึกษา 2562 

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

 เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และ 31 (1) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้  โดยมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้กำกับดูแล  มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินงานและเขียนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 พร้อมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 2. ผู้จัดเก็บข้อมูล  มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิงจากการดำเนินงานที่
ผ่านมาและเขียนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

 
    สั่ง ณ วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 
 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  ลิ้มสุข) 
อธิการบดี 
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เอกสารแนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 2718/2562 
เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2562 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  อาจารย์
ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

15 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง  

งานการเจ้าหน้าที่ 
1. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
2. นายศิริชัย  ตาลสุข 
3. นางรัชดาภรณ์  ชชูื่น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์
ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ร้อยละ 

15 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
1. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
2. นางสาวมธุรส  มีหล้า 
3. นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ 
4. นางยุพารัตน์  รังษีสกรณ์ 
5. นางสาวรัชดาภรณ์  ชูชื่น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
๑. นางสาวณัฐมน  สังเกตุด ี 
๒. นางสาวสำเนียง  สุขเมือง      
๓. นางสาวพรรณณิชา  แสงนก 
๔. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรีแก้ว 
๕. นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ 
๖. นางสาวณุตรา  พงษ์ไทย 
๗. นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
๑. ว่าทีร่้อยตรีธีรภัทร์  ขอมน้อย 
๒. นางสาวเนตรชนก  เพียภูเขียว 
๓. นางสาวระวิพันธ์  แตงตรง 
๔. นางสาวธิวาเฉลิม จันทิมา 
๕. นางสาวณฐัชา  ศิลาฤกษ์ 
6. นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2562 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

5 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
 

ศูนยภ์าษา 
1. นางสาวอรพนิตา  จรัสธนวรพัฒน์ 
2. นางสมฤดี  ศรีเมือง 
งานวิเทศสัมพันธ์ 
1. นางสาวปาริชาติ  ยศปาน 
2. นางสาวจันทิมา  คุ้มภัยเพ่ือน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  การส่งเสริม
สมรรถนะด้านดิจิทัล 
 

5 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. อาจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์                   
2. นายทองสุก  คำตะพล      
3. นายหรรษธร  ขวัญหอม                
4. นายชัยมงคล  แก้วสี                 
5. นายไพบูลย์  กันยา  
6. นางวรรณภัสร์  ปราบพาลา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  หลักสูตรที่
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างนวัตกรรม 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
3. คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4. คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ 
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
7. คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. อาจารย์ยุภา  คำตะพล 
2. นางสาวชนากานต์  พิณเขียว 
คณะทั้ง 5 คณะ 
1. นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธิ์ 
2. นายสรศักดิ์  พิลาเกิด 
3. นางพิมพ์ชญา  กรอุตตมา 
4. นางลักษณ์คณา  กิจจรัส 
5. นางณัฐณิชา  อินจำปา 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา  

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



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  

 

     

  323 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2562 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

 
 

 7. นางสาวภัสราภรณ์  เกตุแก้ว 
8. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ ดร. นุชจรี  สิงหพั์นธ์ 
2. นายเกื้อกูล  พิมพ์ดี 
3. นายบรรจง  สุรินทร ์
4. นางสาวปิยนันท์  โอ่คำ 
5. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 

ร้อยละ  
15 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
3. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี4. ผู้อำนวยการ
กลาง  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ ดร. นุชจรี  สิงหพั์นธ์ 
2. นายบรรจง  สุรินทร ์
3. นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน 
4. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 
งานการเจ้าหน้าที่ 
1. นางสาวมธุรส  มีหล้า 
2. นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ 
3. นางยุพารัตน์  รังษีสกรณ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4  ผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ร้อยละ  

30 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ ดร. นุชจรี  สิงห์พันธ ์
2. นางสาวภัสราภรณ์  เกตุแก้ว 
3. นางสาวรมิดา  สายทอง 
4. นายบรรจง  สุรินทร ์
5. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  ระบบและ
กลไกการพัฒนาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ผศ.ดร. สุวัฒน์  อินทรประไพ 
2. นางรัดดา สำราญพันธุ์ 
3. นายยศรพี  ทองเจริญ 
3. นางสาวมณีนุช  เกตุแฟง 
4. นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี 
5. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 
6. นางสาววัชรพร  เบ้าชาลี 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2562 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  ชุมชน
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

ร้อยละ  
20 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ผส.ดร. สวุัฒน์  อินทรประไพ 
2. นางรัดดา สำราญพันธุ์ 
3. นายยศรพี  ทองเจริญ 
3. นางสาวมณีนุช  เกตุแฟง 
4. นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี 
5. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 
6. นางสาววัชรพร  เบ้าชาลี 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ ท่ี  4.1  ระบบและ
กลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมทุกฝ่าย 
2. นางสาวกุลิสรา  ปองเพียร 
3. นางนิภา  พิลาเกิด 
4. นายพิทักษ์  จันทร์จิระ 
5. นางสาวมนชยา  คลายโศก 
6. นายวิโรจน ์ หุ่นทอง 
7. นางสาวปวีณา  บัวบาง 
8. นางอมรรัตน์  กาละบุตร 
9.  นางสาวสุพิชญา  พูนมี 
10. นางสาวมัลลิกา  อุฤทธิ์ 
11. นางสาวณัฐวดี  แก้วบาง 
12. นางสาวจิรภา  เหมือนพิมทอง 

ตัวบ่งชี้ ท่ี  4.2  ผลลัพธ์ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4 เรื่อง 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมทุกฝ่าย 
2. นางสาวกุลิสรา  ปองเพียร 
3. นางนิภา  พิลาเกิด 
4. นายพิทักษ์  จันทร์จิระ 
5. นางสาวมนชยา  คลายโศก 
6. นายวิโรจน ์ หุ่นทอง 
7. นางสาวปวีณา  บัวบาง 
8. นางอมรรตัน์  กาละบตุร 
9.  นางสาวสุพิชญา  พูนมี 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2562 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

10. นางสาวมัลลิกา  อุฤทธิ์ 
11. นางสาวณัฐวดี  แก้วบาง 
12. นางสาวจิรภา  เหมือนพิมทอง 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทำงาน 

5 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. อาจารย์ยุภา  คำตะพล 
2. นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา 
3. นางสาวทิวา  ไพรเขต 
4. นายพิชิตชัย  ศิริโสม 
5. นางสาวชนากานต์  พิณเขียว 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การบริหาร
ของสถาบันเพ่ือการกำกบั
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

 

       เกณฑ์ข้อ 1 พัฒนา
แผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์
ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจำปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย    
ของแผนกลยุทธ์ 

ผ่าน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบาย
และแผน 

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

       เกณฑ์ข้อ 2 การกำกับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ 
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ

ผ่าน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบาย
และแผน 

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

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2562 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

บริหาร หลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 
        เกณฑ์ข้อ 3  
ดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจาก ปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการดำเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
อย่างน้อย 1 เรื่อง  

ผ่าน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายภูมิ
ทัศน์ 
5. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
6. ผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7. ผู้อำนวยการกองกลาง  
8. ผู้อำนวยการกองนโยบาย
และแผน 

กองนโยบายและแผน 
๑. นางสาวปาริชาติ  ยศปาน 
๒. นางสาวกัญญ์ชุลี  เยาวพินด์ 

       เกณฑ์ข้อ 4  
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจน 

ผ่าน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 

งานกจิการสภามหาวิทยาลัย 
๑. นางวันวิสาข์  บุญจันทร ์
2. นางชลิตา  บัวเปรม 
3. นายกฤษดา  ชูละออง 
 

        เก ณ ฑ์ ข้ อ  5   การ
กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมี
การดำเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ 

ผ่าน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา 

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

        เกณฑ์ข้อ 6  การ
กำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ  และ
สายสนับสนุน   

ผ่าน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง  

งานการเจ้าหน้าที่ 
๑. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่  
๒. นางรัชดาภรณ์  ชชูื่น 
3. นางสาวอุษา  เดชสำรี 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2562 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

        เกณฑ์ข้อ 7  การ
กำกับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมกีารดำเนินงานด้าน
การประกัน 
คุณภาพภายในตามระบบและ
กลไกที่สถาบันกำหนด 
ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ   

ผ่าน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ผลการ
บริหารงานของคณะ 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ระบบกำกับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
1. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
2. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 
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คณะผู้จัดทำ 
 
 คณะทีป่รึกษา 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์    
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา      
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ   
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายภมูิทัศน ์
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา   
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายทรัพยส์ินและจัดหารายได้             
  คณบดีคณะครุศาสตร ์  
  คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์   
  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบด ี  
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ผู้อำนวยการสำนักศลิปะและวัฒนธรรม  
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
  ฝ่ายวิเคราะห์ จัดพิมพ์  และตรวจสอบข้อมูล 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา 
   นางสาวสุจติรา  จุ้ยวอน    
   นางอาทติยา  ฉิมมา  
   นางสาวอารีรตัน์  ใจหนัก 
   นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
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