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คำนำ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย                     
เพื่อสร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการดำเนินงาน                     
ทั ้ง 4 ภารกิจหลัก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย ดำเนินงานโดยมุ ่งเน้นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ได้สรุปผลการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยระหว่าง (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) เพื ่อเป็นข้อมูลให้กับคณะ
กรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัย และบ ุคลากรท ี ่ เก ี ่ยวข ้องได ้ร ับทราบถ ึงผลการดำเน ินงาน                                                 
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั ้งเป็นแนวทางในการพัฒนาผลดำเนินงานของมหาวิทยาลัย                                    
ในปถีัดไป 

 

         กองนโยบายและแผน 

             ตุลาคม 2564 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564) ได้จัดทำขึ ้นเพื ่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจในแต่ละด้านตามแผน                                  
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี ้ว ัดความสำเร ็จของเป้าประสงค์                                                         

ได้ทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าประสงค์ 10 ตัวชี้วัด ไม่มีผลดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของเป้าประสงค์ท้ังหมด 35 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 68.57 

 
2. ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี ้ว ัดความสำเร ็จของเป้าประสงค์                                                         

ได้ทั ้งหมด 5 ตัวชี ้ว ัด ต่ำกว่าเป้าประสงค์ 3 ตัวชี ้ว ัด จากตัวชี ้ว ัดความสำเร็จ ของเป้าประสงค์ทั ้งหมด                                
8 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 62.50 

 
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 455,823,497.85 บาท จากงบประมาณ                         

ที่ได้รับจัดสรร 525,781,045.55 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 86.69 ซึ่งจำแนกตามประเภท
งบประมาณได้ดังนี ้
  3.1 งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 358,805,650.64 บาท จากงบประมาณ                         
ที่ได้รับจัดสรร 371,152,143.55 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 96.67 
  3.2 งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 58,148,888.14 บาท จากงบประมาณ                          
ที่ได้รับจัดสรร 74,345,500 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 78.21 
  3.3 งบประมาณเบ ิกจ ่ายแทนกัน ม ีผลการเบ ิกจ ่ายท ั ้ งส ิ ้น 28 ,393 ,001.07 บาท                                        
จากงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 62,267,884 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 45.60 
  3.4 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่ายทั ้งสิ ้น 10,475,958.00 บาท                                  
จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,015,518.00 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 58.15 
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 4. ปัญหาอุปสรรค 
  4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ เนื ่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัส                                    
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ การลงพื้นที่ในการบริการ
วิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ส่งผลให้                                  
การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 5. แนวทางการดำเนินงาน 
  5.1 ปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน และกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ดังกล่าว โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำแนกตามเรือ่ง 
  



 
 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั ้งหมด 24 ตัวชี ้วัด ต่ำกว่าเป้าประสงค์ 10 ตัวชี ้ว ัด ไม่มีผลดำเนินการ                              
1* ตัวชี ้ว ัด จากตัวชี ้ว ัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั ้งหมด 35 ตัวชี ้ว ัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็น                         
ร้อยละ 68.57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 *หมายเหตุ ไม่มีผลดำเนินการ 1 ตัวชี ้ว ัด : เรื ่องที ่ 3 ตัวชี ้ว ัดที่ 2 ผลการจัดอันดับความยั่งยืน                                 
ของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) ** 
 เนื ่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อยู ่ระหว่างกระบวนการเข้าร่วมสู่ระบบการจัดอันดับ                                      
ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) ทำให้ไม่มีผลการดำเนินการ                             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เรื่องท่ี จำนวนตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 6 5 1 

2 6 4 2 

3 8 3 4 
4 3 3 - 

5 3 1 2 
6 9 8 1 

รวม 35 24 10 
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จำแนกตามเร่ือง 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื ่องที ่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา                                   
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

30 ก.ย. 64 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของจำนวนหลักสูตร 
โครงการพันธกิจสัมพันธ์ ท่ีผู้ม ี
ส่วนไดส้่วนเสียมสี่วนร่วม ** 

ร้อยละ 30 36.36   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

2. จำนวนบุคคลหรือหน่วยงาน 
ในชุมชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของชุมชน 
และสังคม (Non-Age Group 
Participation) ** 

บุคคล/
หน่วยงาน 

1,250 1,495   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

3. จำนวนโครงการบรูณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ที่พัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
และการศึกษา 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

35 48   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

4. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสมัพันธ์
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่น 

ร้อยละ 70 52.50   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

5. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ประสบ
ความสำเร็จจากการสนบัสนุน 
จากความรู้ของมหาวิทยาลัย * 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

6 6   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

30 ก.ย. 64 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ผู้รับผิดชอบ 

6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจ
สัมพันธ์ได้รับการพัฒนาการสอน 
ให้เป็นมืออาชีพ 

ร้อยละ 75 100   ครุศาสตร ์

*  ตวัชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นฯ  

** ตวัชี้วัดตามรา่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วธิีการและเง่ือนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ 

 

 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยสามารถ
ดำเนินงาน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ จำนวน 5 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าประสงค์                           
1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 รายละเอียดดังนี้ 
 
 1. ร้อยละของจำนวนหลักสูตร โครงการพันธกิจสัมพันธ์ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ** 

    หล ักส ูตร โครงการพันธกิจส ัมพันธ ์ ท ี ่ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียมีส ่วนร ่วม กำหนดผลสำเร็จ                                    
ตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 30 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหลักสูตร โครงการพันธกิจสัมพันธ์ 
ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จำนวน 16 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 44 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
36.36 บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 

    คณะวิทยาการจัดการ (5 หลักสูตร) 
    1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ , สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชา                               

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
    2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี 
    3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
    ดำเน ินโครงการพัฒนายกระดับสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และการให้บร ิการที ่พัก                                    

ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ หมู่บ้านโคกมน ตำบลโคกมน 
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟน้ำหนาว กลุ่มแปลงใหญ่กาแฟน้ำหนาว และ                                      
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟน้ำหนาวอาราปิก้า 

    4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขา เพื่อยกระดับสินค้าสู่ระดับสากล ร่วมกับ กลุ่มอาชีพสตรี                               
บ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
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    5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการ  การเพิ ่มมูลค่า                                
และยกระดับรายได้ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เสาวรสในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ไร่ทิพย์เสาวรส ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 7 หลักสูตร) 
    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร กิจกรรมที่ 1 โครงการสำรวจ
ความต้องการของชาวบ้านตำบลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  

    2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรม
การเขียนบัญชีรายได้ของหมู่บ้านเป็นรายบุคคล ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 

    3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร กิจกรรมที่ 3 
โครงการอบรมการสกัดน้ำมันเย็นจากพืชสมุนไพรในครัวเรือน ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร                                                                                                                                                                                                                                                  
     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม มีการดำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
กิจกรรมที่ 5 โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาผ่านองค์ความรู้ โคก หนองนา 
โมเดล และฝึกทักษะจักสานไม้ไผ่เพื่อเสริมรายได้ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร                                                                                                                                                  

    5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีการดำเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก 
จังหวัดพิจิตร กิจกรรมที ่ 7 โครงการอบรมการทำครีมน้ำนมมะขามสคลับ เกลือสมุนไพรขัดผิวสปา                                
และครีมมะกรูด 100% ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 

    6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มีการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร กิจกรรมที่ 8 
โครงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยหลัก 3อ 2ส สำหรับแกนนำครอบครัว ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก 
จังหวัดพิจิตร 

    7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบล                                     
สากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร กิจกรรมที่ 9 โครงการการอบรมการออกแบบตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายสินค้าบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัด
พิจิตร  
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    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( 4 หลักสูตร) 
    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต

สร้างรายได้ด้วยการเลี้ยงปลานิลแบบกึ่งพัฒนา ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิลห้วยสะแก ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีว ิศวกรรมโยธา ดำ เนินโครงการฟื ้นฟู                                 
และพัฒนาการประกอบอาชีพเพาะปลูกเห็ดอินทรีย์ อย่างยั่งยืนด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะพลังงานสะอาด                                          
ของกลุ่มเกษตรกร ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพ
เพาะเห็ด ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดำเนินโครงการ                             
บูรณาการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ ร่วมกับกลุ่มหัตถกรรมแฝกและกกบ้านโคกปรง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ดำเนินโครงการการป้องกัน
อัคคีภัยและการตรวจสอบอาคารสู่ชุมชนตำบล บ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
2. จำนวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื ่อแก้ไขหรือลดปัญหา                                 

ของชุมชนและสังคม (Non-Age Group Participation) ** 
    จำนวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของชุมชน

และสังคม (Non-Age Group Participation) กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 1,250 บุคคล/หน่วยงาน
ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เพ่ือแก้ไข
หรือลดปัญหาของชุมชนและสังคม (Non-Age Group Participation) จำนวน 1,495 คน บรรลุเป้าประสงค์                                    
ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ 

    1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนเข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์
แก้ไขปัญหาความยากจนในตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร                        
และตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วม (จำนวน 975 คน) 

    2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนเข้าร่วมโครงการห้วยสะแก
โมเดล:การพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองอย่างยั ่งยืน รูปแบบการพัฒนาที่ 2 การพัฒนา Smart Product 
(จำนวน 100 คน) 

   3. คณะครุศาสตร์ มีบ ุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนเข้าร่วมโครงการ 273 คน จำแนกเป็น                                 
8 โครงการดังนี้ 

 3.1. โครงการพัฒนายกระดับสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และการให้บริการที ่พัก                            
ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ (จำนวน 17 คน) 
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 3.2. โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน                              
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันสู่ตลาดสากล (จำนวน 17 ครัวเรือน) 

 3.3. โครงการการเพิ่มมูลค่าและยกระดับรายได้ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เสาวรสในจังหวัด
เพชรบูรณ์ (จำนวน 17 ครัวเรือน) 

 3.4. โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านน้ำพุตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ (จำนวน 17 ครัวเรือน) 

 3.5. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ผู้สูงอายุโดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้สมุนไพรท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย (จำนวน 100 คน) 

 3.6. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของท้องถิ่นเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้ตนเอง
และชุมชน (จำนวน 15 คน) 

 3.7. โครงการอบรมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ิมเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP (จำนวน 30 คน) 
 3.8. โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชนเพ่ือสร้างรายได้สำหรับ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
(จำนวน 60 คน) 

 
    4. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนเข้าร่วมโครงการ 147 คน จำแนกเป็น                                 

5 โครงการดังนี้ 
 4.1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาเพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

(จำนวน 30 คน) 
 4.2. โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าถุงทอมือตำบลเพชรละคร อำเภอ                              

หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (จำนวน 25 คน) 
 4.3. โครงการส่งเสริมการปลูกส้มโอ และตอนกิ่งพันธุ์ส้มโอ เพื่อสร้างรายได้ในการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนบ้านคลองสีฟัน (จำนวน 30 คน) 
 4.4. โครงการปลูกส้มโอเพ่ิมความหลากหลายในแปลงเกษตรโคกหนองนา (จำนวน 30 คน) 
 4.5. โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟ และต้นโกโก้ บนที่สูง เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน                                     

(จำนวน 30 คน) 
  

9



 
 

 

3. จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ที่พัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการศึกษา 

    โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ที ่พัฒนาท้องถิ ่น 4 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดล้อม                               
และการศึกษา กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 35 โครงการ/กิจกรรม ปรากฏว่า มหาวิทยาลัย                                    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ มีโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ที่พัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการศึกษา จำนวน 48 โครงการ บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 

    ด้านเศรษฐกิจ 36 โครงการ 
    1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมรายได้และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้แก่ชาวบ้าน 

ตำบลนาป่าและ ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    2. โครงการการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน

ของ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์
    3. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มจักสานตะกร้าตำบลลานบ่า “ตะกร้าไม้ไผ่ ลดใช้ถุงพลาสติก” 
    4. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัด

พิจิตร 
    5. โครงการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัด

เพชรบูรณ์ 
    6. โครงการพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชนไม้กวาด 3 มิติ เพิ ่มรายได้อาชีพหลักผู้สูงอายุตำบล                                     

หนองแม่นา 
    7. โครงการห้วยสะแกโมเดล:การพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน รูปแบบการพัฒนา                             

ที่ 2 การพัฒนา Smart Product เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน 
    8. โครงการยกระดับชุมชุนฐานรากเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

อย่างยั่งยืน ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    9. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

สู่สินค้า OTOP 
    10. โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์

ชุมชน 
    11. โครงการยกระดับคุณภาพชีว ิตสร้างรายได้ด้วยการเลี ้ยงปลานิลแบบกึ ่งพัฒนา ตำบล                                   

ห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    12. โครงการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มรายได้ 

และการจัดการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
    13. โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าถุงทอมือตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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    14. โครงการส่งเสริมการปลูกส้มโอ และตอนกิ่งพันธุ์ส้มโอ เพ่ือสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้กับชุมชนบ้านคลองสีฟัน 

    15. โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟ และต้นโกโก้ บนที่สูงเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
    16. โครงการปลูกส้มโอเพ่ิมความหลากหลายในแปลงเกษตรโคกหนองนา 
    17. โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันสู่ตลาดสากล  
    18. โครงการการเพิ ่มมูลค่าและยกระดับรายได้ของกลุ ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เสาวรสในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 
    19. โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านน้ำพุ  ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    20. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
    21. โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟในเขตอำเภอเขาค้อ 
    22. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาเพื่อยกระดับสินค้าสู่ระดับ

สากล 
    23. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของท้องถิ่นเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้ตนเอง                                        

และชุมชน 
    24. โครงการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าการเกษตรในท้องถิ ่นสำหรับประชาชนที ่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
    25. โครงการอบรมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ิมเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP 
    26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับกระบวนการผลิตและจำหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์สำหรับ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
    27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับความสามารถการเป็นบาริสต้ามืออาชีพ (ชงกาแฟ) 

สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
    28. โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่สู ่การเป็นผู ้ร่วมธุรกิจ                           

Store Business Partner: SBP 
    29. โครงการการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์นักการตลาดหน้าใหม่ให้เข้าสู่การดำเนินธุรกิจ

ขั้นเริ่มแรก (Startup) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังยืนด้วยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 
    30. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cheer up to Startup" 
    31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ การวาดภาพลายเส้นดิจิทัลสำหรับการออกแบบสื่อ” 
    32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจสู่ผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) 
    33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์สำหรับ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
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    34. โครงการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุค 
4.0 

    35. โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์วิถีใหม่ 
    36. โครงการอบรมอาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
    ด้านสังคม 4 โครงการ 
    37. โครงการปรับสมดุลร่างกายเพื่อป้องกันการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วยท่าบริหารร่างกายมณีเวช                               

ในผู้สูงอายุตำบลบึงบัว จังหวัดพิจิตร 
    38. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลสากเหล็ก 

จังหวัดพิจิตร 
    39. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ผู ้สูงอายุโดยการถ่ายทอด                                 

องค์ความรู้สมุนไพรท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย 
    40. โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้สำหรับ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
    ด้านสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ 
    41. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาการประกอบอาชีพเพาะปลูกเห็ดอินทรีย์อย่างยั่งยืนด้วยระบบ

โรงเรือนอัจฉริยะพลังงานสะอาด ของกลุ่มเกษตรกร ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    42. โครงการการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์ที ่เหลือทางการเกษตร องค์การบริหาร                                    

ส่วนตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    ด้านการศึกษา 6 โครงการ 
    43. โครงการการบูรณาการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น ตำบลโคกปรง 

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    44. โครงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รกร้างภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้เป็นพื ้นที่                                   

สีเขียวสำหรับการพัฒนาโครงการวิจัยและพ้ืนที่สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนให้แก่ชุมชน 
    45. โครงการการป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบอาคารสู่ชุมชนตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    46. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
    47. โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู                                            

ในโรงเรียนขนาดเล็ด 
    48. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 
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4. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์สามารถแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่น 
    หมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์สามารถแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ ่น  กำหนด

ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 70 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ท้องถิ่น จำนวน 42 หมู่บ้าน/ชุมชน จากหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์ทั้งสิ ้น จำนวน                               
80 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ 

    1. หมู่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    2. หมู ่ 1 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร ับการแก้ไขปัญหาเรื ่อง                               
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าถุงทอมือตำบลเพชรละคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    3. หมู ่ 5 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร ับการแก้ไขปัญหาเรื ่อง                                
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าถุงทอมือตำบลเพชรละคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    4. หมู่ 1 บ้านหลักด่าน ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข                                    
ปัญหาเรื่อง การปลูกกาแฟ และต้นโกโก้ บนที่สูง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    5. หมู่ 2 บ้านห้วยน้ำหนาว ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข
ปัญหาเรื่อง การปลูกกาแฟ และต้นโกโก้ บนที่สูง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    6. หมู่ 3 บ้านโนนชาด ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข                                      
ปัญหาเรื่อง การปลูกกาแฟ และต้นโกโก้ บนที่สูง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    7. หมู่ 4 บ้านห้วยลาด ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข                                    
ปัญหาเรื่อง การปลูกกาแฟ และต้นโกโก้ บนที่สูง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    8. หมู่ 5 บ้านห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข                                  
ปัญหาเรื่อง การปลูกกาแฟ และต้นโกโก้ บนที่สูง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    9. หมู่ 3 บ้านร่องดู่ ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง 
การปลูกส้มโอ และตอนกิ่งพันธุ์ส้มโอ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    10. หมู่ 5 บ้านลานบ่า ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง 
การปลูกส้มโอ และตอนกิ่งพันธุ์ส้มโอ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    11. หมู่ 7 บ้านคลองสีฟัน ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข                                     
ปัญหาเรื่อง การปลูกส้มโอ และตอนกิ่งพันธุ์ส้มโอ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    12. หมู่ 8 บ้านคลองบง ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้แก้ไข                                        
ปัญหาเรื่อง การปลูกส้มโอ และตอนกิ่งพันธุ์ส้มโอ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    13. หมู่ 1 บ้านนาดง ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร ับการแก้ไข                                  
ปัญหาเรื่อง การปลูกส้มโอเพ่ิมความหลากหลายในแปลงเกษตรโคกหนองนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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    14. หมู่ 2 บ้านหวายใต้ ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับการแก้ไข                                    
ปัญหาเรื่อง การปลูกส้มโอเพ่ิมความหลากหลายในแปลงเกษตรโคกหนองนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    15. หมู่ 3 บ้านหวายเหนือ ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข
ปัญหาเรื่อง การปลูกส้มโอเพ่ิมความหลากหลายในแปลงเกษตรโคกหนองนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    16. หมู่ 4 บ้านหวายใต้ ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข                              
ปัญหาเรื่อง การปลูกส้มโอเพ่ิมความหลากหลายในแปลงเกษตรโคกหนองนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    17. หมู่ 5 บ้านร่องบง ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข                                
ปัญหาเรื่อง การปลูกส้มโอเพ่ิมความหลากหลายในแปลงเกษตรโคกหนองนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    18. หมู่ 6 บ้านสระกรวด ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข                                  
ปัญหาเรื่อง การปลูกส้มโอเพ่ิมความหลากหลายในแปลงเกษตรโคกหนองนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    19. บ้านปากออก ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง 
การปลูกส้มโอเพ่ิมความหลากหลายในแปลงเกษตรโคกหนองนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    20. ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง การแปรรูป                         
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยอาจารย์ ศุมาลิณ  ดีจันทร์ 

    21. ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง การดูแลส่งเสริมและ
พัฒนาผ ู ้ส ูงอาย ุ  เพ ื ่อลดการเจ ็บป ่วยด ้วยโรคเร ื ้อร ัง  ด ้วยท ่าบร ิหารร ่างกายมณีเวชในผู ้ส ูงอายุ                                       
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรธยา แป้นวงษา 

    22. ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ                                  
และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยอาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ 

    23. ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาด 3 มิต ิโดยอาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา 

    24. ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง การพัฒนาพัฒนา
ผล ิตภ ัณฑ์ต ้นแบบน ้ำปลาหวานผ ักกะทอน หม ูทอดสมุนไพร และน ้ำพร ิกกากหมู  โดยอาจารย์                                       
ดร.นฤมล  จันทร์มา 

    25. ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร โดยอาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา 

    26. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มติดไม้ติดมือเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข
ปัญหาเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยอาจารย์ ดร.วุฑฒิณัฏฐ์  รัตนภร 

    27. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่7 บ้านภูผักไซ่ ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  ได้รับการแก้ไข
ปัญหาเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP โดยอาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ 

    28. กลุ่มข้าวเกรียบกุ้งเมืองชาละวัน หมู่10 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน  จ.พิจิตร ได้รับการ
แก้ไขปัญหาเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า โดยอาจารย์ วิไลพร  วงษ์อินทร์ 
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    29. บ้านหัวถนน หมู ่ 8 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ร ับการแก้ไข                              
ปัญหาเรื่อง ความยากจน และรายได้น้อย (ด้วยประชาชนในตำบลศาลาลาย มีรายได้น้อยกว่า 3,500 บาท/
เดือน/ครัวเรือน จากข้อมูล กชช.2ค จังหวัดเพชรบูรณ์) โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    30. บ้านคลองปลาหมอ หมู่ 5 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข
ปัญหาเรื่อง ความยากจน และรายได้น้อย (ด้วยประชาชนในตำบลศาลาลาย มีรายได้น้อยกว่า 3,500 บาท/
เดือน/ครัวเรือน จากข้อมูล กชช.2ค จังหวัดเพชรบูรณ์) โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    31. บ้านเขาวงศ์ หมู ่ 6 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ร ับการแก้ไข                                
ปัญหาเรื่อง ความยากจน และรายได้น้อย (ด้วยประชาชนในตำบลศาลาลาย มีรายได้น้อยกว่า 3,500 บาท/
เดือน/ครัวเรือน จากข้อมูล กชช.2ค จังหวัดเพชรบูรณ์) โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    32. บ้านคลองตะแบก หมู่ 9 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข
ปัญหาเรื่อง ความยากจน และรายได้น้อย (ด้วยประชาชนในตำบลศาลาลาย มีรายได้น้อยกว่า 3,500 บาท/
เดือน/ครัวเรือน จากข้อมูล กชช.2ค จังหวัดเพชรบูรณ์) โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    33. บ้านธารทิพย์ หมู่ 10 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข                                
ป ัญหา เร ื ่ อง  ผลผล ิต เห ็ดท ี ่ ได ้จากระบบโรง เร ื อนท ั ่ ว ไปม ีค ุณภาพและปร ิมาณท ี ่ ไม ่ แน ่นอน                                             
โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    34. บ้านร่องหอย หมู ่ 11 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับการแก้ไข                                    
ปัญหาเรื่อง มีปริมาณขยะอินทรีย์ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    35. บ้านหนองจอก หมู ่ 8 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข                                 
ปัญหาเรื่อง มีปริมาณขยะอินทรีย์ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    36. หมู่บ้านโคกมน ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง
การจัดการโฮมสเตย์ และความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP โดยคณะวิทยาการจัดการ 

    37. ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไร่ทิพย์เสาวรส ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยคณะวิทยาการ
จัดการ 

    38. กลุ่มขนมไทยบ้านน้ำพุ ชุมชนบ้านน้ำพุตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า โดยคณะวิทยาการจัดการ 
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    39. กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการ
แก้ไขปัญหาเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า โดยคณะวิทยาการจัดการ 

    40. กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื ่อง                         
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า โดยคณะวิทยาการจัดการ 

    41. สมาชิิกชุมชนตำบลคลองคะเชนทร์ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้รับการ
แก้ไขปัญหาเรื่อง สมุนไพรท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย โดยคณะวิทยาการจัดการ 

    42. ประชาชนในพื้นที ่ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ได้รับการแก้ไข                                  
ปัญหาเรื่อง การจัดจำหน่ายและการตลาด โดยคณะวิทยาการจัดการ 

 
5. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนจากความรู้ของมหาวิทยาลัย * 
    วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนจากความรู ้ของมหาวิทยาลัย กำหนด

ผลสำเร็จ ตามเป้าประสงค์คือ 6 วิสาหกิจชุมชน ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีวิสาหกิจชุมชน                                
ที ่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนจากความรู ้ของมหาวิทยาลัย  จำนวน 6 แห่ง บรรลุเป้าประสงค์                              
ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ 

    1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรแปรรูปหล่มสัก โดย นายนิพนธ์ พิลา ได้รับความรู้เรื่อง
เครื่องอบควบคุมความชื้น จากอาจารย์นิสิต  องอาจ เพื่อนำไปจัดการผลิตยาเส้นที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ออกสู่ตลาด และความรู้เรื่องเครื่องช่วยตีเส้น โดยอาจารย์ ว่าทีร่้อยตรศีักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ เพ่ือนำไปใช้ในการ
ผลิตยาเส้น ลดระยะเวลาการผลิต 

    2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มติดไม้ติดมือเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความรู้เรื่อง
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันจากโครงการ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ ่นของชุมชนเพื ่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ ่มศักยภาพการแข่งขันสู ่ตลาดสากล โดยอาจารย์                               
ดร.วุฑฒิณัฏฐ์  รัตนภร 

    3. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่7 บ้านภูผักไซ่ ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ได้รับความรู้เรื่องการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ จากโครงการอบรมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP โดยอาจารย์                                   
ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ 

    4. กลุ่มข้าวเกรียบกุ้งเมืองชาละวัน หมู่10 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ได้รับความรู้
เรื ่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จากโครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของท้องถิ่นเพื่อสร้างโอกาสในการ                                 
เพ่ิมรายได้ให้ตนเองและชุมชน โดยอาจารย์วิไลพร  วงษ์อินทร์ 

    5. กล ุ ่มอาช ีพสตร ีบ ้านเล ่าเน ้ง อำเภอเขาค ้อ จ ังหว ัดเพชรบ ูรณ์ ได ้ร ับความรู้ เร ื ่ อง                         
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า โดยคณะวิทยาการจัดการ 

    6. กลุ่มขนมไทยบ้านน้ำพุ ชุมชนบ้านน้ำพุตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์                                 
ได้รับความรู้เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า โดยคณะวิทยาการจัดการ 
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6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์ได้รับการ
พัฒนาการสอนให้เป็นมืออาชีพ 

    ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาการสอนให้เป็น                                
มืออาชีพ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 75 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                               
ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 โครงการ มีผู ้เข้าร่วม 403 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 

    1. โครงการ การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วม 37 คน  
    2. โครงการ Re-skill & Up-skill เพื ่อยกระดับสมรรถนะและทักษะในวิชาชีพครูที ่เหมาะสม                                

กับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง มีผู้เข้าร่วม 315 คน 
    3. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีผู้เข้าร่วม 51 คน   
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

30 ก.ย. 64 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละผลงานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมทีส่ามารถแก้ไขปญัหา 
ของชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี ** 

ร้อยละ 15 37.50   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

2. ร้อยละโครงการวิจยั พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ของมหาวิทยาลัย ในการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชน ** 

ร้อยละ 70 54.55   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

3. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์  
ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่
ในระดับชาติและนานาชาติ * 

คะแนน 2.5 5   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

4. ร้อยละของงานวิจัยนำไปใช้พัฒนา
ชุมชน 

ร้อยละ 80 62.50   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

5. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สาขา
วิชาชีพครู ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ  
หรือนำไปใช้ประโยชน์ * 

ผลงาน 2 4   ครุศาสตร ์

6. จำนวนการยื่นคำขอแจ้งจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
(สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการค้า) 

จำนวน 5 16   สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

*  ตวัชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นฯ  

** ตวัชี้วัดตามรา่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วธิีการและเง่ือนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่  ผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏว ่า มหาว ิทยาล ัยสามารถดำเน ินงาน ให ้บรรล ุผลสำเร็จ                                
ตามเป ้าประสงค ์ของแผนปฏ ิบ ัต ิ ราชการ จำนวน 4 ต ัวช ี ้ ว ัด ต ่ำกว ่าเป ้ าประสงค์  2 ต ัวช ี ้ วัด                                   
คิดเป็นร้อยละ 66.67 รายละเอียดดังนี้ 

 
1. ร้อยละผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ ** 

     ผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ กำหนดผลสำเร็จ
ตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 15 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม                              
ที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ จำนวน 33 ผลงาน จากจำนวนงานวิจัยทั้งหมด 88 ผลงาน 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (9 ผลงาน) 
     1. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใยขัดผิวจากวัสดุเหลือทิ ้งของการแปรรูปมะขามโดยใช้
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์สุวิมล  เทียกทุม 
     2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเศษกะลาแมคคาเดเมีย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูป
แมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ธงชัย  เครือผือ 
     3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าซิ่นคั่นฝ้ายของกลุ่มทอผ้าพ้ืนบ้าน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์อภิชาติ  สุวรรณชื่น 
     4. การออกแบบและประดิษฐ์ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อมะขามหวาน โดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี
ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ 
     5. โครงการ การศึกษาสารสำคัญและฤทธิ์ ของตำรับยาเบญจกูลในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 
โดยอาจารย์ ดร.กัญญารัตน์  เดือนหงาย 
     6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์และเพิ่มพื้นที่การผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ภายใต้แบรนด์ Agw farm organic โดยอาจารย์ธนภัทร  วรปัสสุ 
     7. การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเศษเหลือกมะขามเหลือทิ้งสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม                               
ดวงทอง โดยอาจารย์ธงชัย  เครือผือ 
     8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากบัตเตอร์และผงโกโก้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้กับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดร.ศศิกานต์  ปานปราณีเจริญ 
     9. การพัฒนาฟารม์แพะนมต้นแบบอย่างครบวงจร เพื่อผลิตน้ำนมแพะที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค โดยอาจารย์รัตนกร  แสนทำพล 
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     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (4 ผลงาน) 
     10. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณนิวคลีโอไซด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง                                  
ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมถั่งเช่าเพ่ือสุขภาพที่ผลิตจากบริษัทถั่งเช่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ 
ดร.เสาวภา  ชูมณี 
     11. นว ัตกรรมต ้นแบบเทคโนโลย ีอ ินเตอร ์ เน ็ตเพ ื ่อสรรพส ิ ่ งปล ูกพ ืชธ ุรก ิจเฉพาะทาง                                  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา  ตั้งวรรณวิทย์ 
     12. การใช ้ ไชยาโนแบคท ี เร ียตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง  โดยอาจารย์                                      
สุรางรัตน์  พันแสง 
     13. โครงการผลิตภัณฑ์จากลูปิน ิฟอลินที ่มีฤทธิ ์ต ้านเชื ้อแบคทีเรีย MRSA และการศึกษา
ความสำคัญทางการตลาด ระยะที่ 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล  อยู่สุข 
 
     คณะครุศาสตร์  (7 ผลงาน) 
     14. การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียนของโรงเรียน                                 
ขนาดเล็กตามรูปแบบ ATEP MODEL โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร  กุศลส่ง 
     15. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยอาจารย์ปรมะ  แก้วพวง 
     16. การพัฒนากระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปอินทรีย์จากมะเขือเทศ โดยอาจารย์
ปรมะ  แก้วพวง 
     17. การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเพชรบูรณ์ที่เสริมสร้างการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยอาจารย์พิชญา  เชี่ยวภาษา 
     18. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา บนพื้นฐาน                                     
อ ัตล ักษณ์พ ื ้นถ ิ ่น เพ ื ่อเสร ิมสร ้างสมรรถนะว ิทยาการจ ัดการเร ียนร ู ้สำหร ับน ักศ ึกษาว ิชาช ีพครู                                      
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลฉัตร  กล่อมอ่ิม 
     19. ผลการบูรณาการถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพื่อส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยอาจารย์ 
ดร.นันทวัน  พัวพัน 
     20. การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติและผลิตสารช่วยต้านแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมผ้าทอ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน  เบ้าทองคำ 
 
     คณะวิทยาการจัดการ  (6 ผลงาน) 
     21. การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตสินค้าโอทอป เพื ่อเพิ ่มผลิตภาพ : กรณีศึกษา                                     
กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านค่าย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์กริชชัย  ขาวจ้อย 

20



 
 

 

     22. การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าทอไทหล่ม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบล                               
บ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์วันฉัตร  กันหา 
     23. การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตามการส่งข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื ้อรั ง 
กรณีศึกษา ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ศุภรัตน์  แก้วเสริม 
     24. แนวทางการเพ่ิมรายได้และสร้างรูปแบบการออมแก่กลุ่มสตรีบ้านบุ่งยางด้วยศาสตร์พระราชา
โดยอาจารย์จตุพร  จันทร์เพชร 
     25. การพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน สู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญา                                  
ของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเฉลียงลับ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ 
     26. การพัฒนาระบบการดำเนินงานในเชิงธุรกิจที ่มีประสิทธิภาพกับผู ้ประกอบการสินค้า
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของวิสาหกิจชุมชนบ้านวังร่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน  เพชรหมี 
 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (7 ผลงาน) 
     27. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากร
ท ้องถ ิ ่นตามว ิถ ีความพอเพ ียง ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล ่มส ัก จ ังหว ัดเพชรบ ูรณ์ โดยอาจารย์                                      
รัชนีวรรณ  ประยงค์กุล 
     28. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ เพื่อหนุนเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์วันวิสาข์  หมื่นจง 
     29. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์นงลักษ์  ยุทธศิลปะเสวี 
     30. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา : กรณีศึกษาขนมจีนหล่มเก่า อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์  วรรณา 
     31. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที ่ยวและกิจกรรมการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์                                  
ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดร.วิภารัศมิ์  พรพฤฒิพันธุ์ 
     32. กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย 
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดร.สดุดี  คำมี 
     33. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการและการให้บริการการ
ท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยอาจารย์                                    
ดร.จุฬา  เจริญวงค ์  

21



 
 

 

2. ร้อยละโครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชน ** 

โครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดองค์ความรู้                                            
สู ่ชุมชน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 70 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ มีโครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดองค์ความรู้                                     
ส ู ่ช ุมชน  จำนวน 48 โครงการ จากจำนวนงานว ิจ ัยท ั ้ งหมด 88 โครงการ ค ิดเป ็นร ้อยละ 54.55                                    
ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (14 โครงการ) 
     1. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใยขัดผิวจากวัสดุเหลือทิ ้งของการแปรรูปมะขามโดยใช้
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์สุวิมล  เทียกทุม 
     2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเศษกะลาแมคคาเดเมีย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูป
แมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ธงชัย  เครือผือ 
     3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าซิ่นคั่นฝ้ายของกลุ่มทอผ้าพ้ืนบ้าน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์อภิชาติ  สุวรรณชื่น 
     4. การออกแบบและประดิษฐ ์ต ัวจ ับย ึดสำหร ับการกร ีดเน ื ้อมะขามหวาน  โดยอาจารย์                                 
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ 

5. การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจากต้นกล้วยของชุมชนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์  อุตมอ่าง 

6. การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านความปลอดภัยของอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร                               
ของเกษตรกร บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์รัตนากร  แสนทำพล 

7. การพัฒนาฟาร์มแพะนมต้นแบบอย่างครบวงจร เพื่อผลิตน้ำนมแพะที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค โดยอาจารย์รัตนากร  แสนทำพล 

8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์และเพิ่มพื้นที่การผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ภายใต้แบรนด์ Agw farm organic โดยอาจารย์ธนภัทร  วรปัสสุ 

9. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าด โดยอาจารย์
วิทยา  หนูช่างสิงห์ 

10. การพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์มะขามจี ๊ดจ๊าด                                 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรขี้นาคแผนใหม่ โดยอาจารย์ธนภัทร  มะณีแสง 

11. การออกแบบและประดิษฐ์ต ัวจ ับย ึดสำหรับการกรีดเนื ้อมะขามหวาน โดยอาจารย์                                   
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ 

12. การพัฒนาเครื ่องย่อยกะลาแมคคาเดเมียสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มผู ้ผลิตและแปรรูป                              
แมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ธงชัย  เครือผือ 

22



 
 

 

13. การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเศษเปลือกมะขามเหลือทิ ้งสำหรับวิสาหกิจชุมชน                               
กลุ่มดวงทอง โดยอาจารย์ธงชัย  เครือผือ 

14. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าซิ่นคั่นฝ้ายของกลุ่มทอผ้าพื ้นบ้าน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอ                                   
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์อภิชาติ  สุวรรณชื่น 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (17 โครงการ) 

     15. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณนิวคลีโอไซด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง                                 
ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมถั่งเช่าเพ่ือสุขภาพที่ผลิตจากบริษัทถั่งเช่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ 
ดร.เสาวภา  ชูมณี 
     16. นว ัตกรรมต ้นแบบเทคโนโลย ีอ ินเตอร ์ เน ็ตเพ ื ่อสรรพส ิ ่ งปล ูกพ ืชธ ุรก ิจเฉพาะทาง                                  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา  ตั้งวรรณวิทย์ 
     17. การใช ้ ไชยาโนแบคท ี เร ียตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง  โดยอาจารย์                                      
สุรางรัตน์  พันแสง 

18. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านท่าช่าง ตำบลห้วยไร่                                 
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  วิสุงเร 

19. โครงการ การศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของปลาเพื่อบูรณาการเป็นฐานข้อมูลท่องเที่ยว
เช ิงอนุร ักษ์ในล ุ ่มน ้ำอำเภอเขาค้อ จ ังหว ัดเพชรบูรณ์ โดยผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ ว ่าที่ ร ้อยตรีหญิง                                     
ดร.สุมาลี  พิมพันธุ์ 

20. โครงการ การศึกษาฤทธิ ์ต้านเชื ้อจุลชีพจากสารสกัดสมุนไพร และการพัฒนาฐานข้อมูล 
สมุนไพรเศรษฐกิจ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล  อยู่สุข 

21. โครงการ รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนม้งจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา 

22. โครงการ ผลของการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนแบบกลุ่มต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน 
โดยอาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา 

23. โครงการ ผลของบรรจ ุภ ัณฑ์ต ่อค ุณภาพและสาระสำค ัญในข้าวเหนียวพันธ ุ ์ล ืมผัว                                
โดยอาจารย์ ชชุรัตน์  ศรีจันทวงศ์ 

24. โครงการ อัตราความชุกและอุบัติการณ์ของการติดเชื ้อพยาธิใบไม้ตับและปัจจัยเสี ่ยง                                   
ในประชากรพื้นที่เสี ่ยงที่อพยพย้ายถิ่นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย อำเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สอนทน 

25. โครงการทฤษฎีบทจุดตร ึงสำหร ับการส ่งแบบซี -คลาส ในปริภ ูม ิ เมตร ิกเอกซ์ เทนบี                                
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร  ขันผนึก 
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26. โครงการการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันกรณีที่มีข้อมูลสูญหายภายใต้การสุ่มแบบ
กำหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับขนาด และ ใส่คืน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ  โพนแก้ว 

27. โครงการการสร้างแผนภูมิควบคุมเชิงคุณลักษณะด้วยวิธ ีเอ็มพิร ิคัลเบส์ โดยอาจารย์                              
หยาดพิรุณ  ศุภรากรสกุล 

28. โครงการการศึกษาสาระสำคัญและฤทธิ์ของตำรับยาเบญจกูลในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อนำ้ดี                           
โดยอาจารย์ ดร.กัญญารัตน์  เดือนหงาย 

29. โครงการกราฟเคย์เลย์ยูนิทารีของกรุปริงจำกัด โดยอาจารย์ศุภาวัลย์  นันตา 
30. โครงการการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนให้เป็นสารเคมีและเชื้อเพลิงด้วยเทคนิค

พลาสมาภายใต้ปฏิกิริยาที่มีตัวเร่ง โดยอาจารย์ ดร.ฉลาด  ยืนยาว 
31. โครงการพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐานเพื่อการวิจัยพื้นฐานและการวิจัย                               

ชั้นแนวหน้า ระยะที่ 1 โดยอาจารย์ ดร.ฉลาด  ยืนยาว 
 
คณะครุศาสตร์  (7 โครงการ) 
32.การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู ้แบบรวมชั ้นเรียนของโรงเรียน                                         

ขนาดเล็กตามรูปแบบ ATEP MODEL โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร  กุศลส่ง 
33. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียน

กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยอาจารย์ปรมะ  แก้วพวง 
34. การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเพชรบูรณ์ที่เสริมสร้างการรักษา

วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยอาจารย์พิชญา  เชี่ยวภาษา 
35. โครงการ นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 

สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและพ้ืนที่ห่างไกล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์  อัมพานนท์ 
36. การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัยด้วยหลักสูตรสหวิทยาการ เรื่อง องค์ความรู้

บูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แขก  บุญมาทัน 

37. การยกระดับการบริหารจัดการตนเองเพื่อเสริมสร้างแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง สหวิทยาการผสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพ่ือการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  ธรรมะตระกูล 

38. การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ ที่บูรณาการผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม                                     
โดยใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ ่มเติม เรื ่อง การดูแลผู ้สูงอายุที ่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิต เพื ่อพัฒนา
ความสามารถทางสังคมและการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                    
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม  
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คณะวิทยาการจัดการ  (5 โครงการ) 
     39. การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตสินค้าโอทอป เพื ่อเพิ ่มผลิตภาพ : กรณีศึกษา                                     
กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านค่าย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์กริชชัย  ขาวจ้อย 
     40. การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าทอไทหล่ม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบล                               
บ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์วันฉัตร  กันหา 
     41. การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตามการส่งข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่ อเรื ้อรัง 
กรณีศึกษา ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ศุภรัตน์  แก้วเสริม 
     42. แนวทางการเพ่ิมรายได้และสร้างรูปแบบการออมแก่กลุ่มสตรีบ้านบุ่งยางด้วยศาสตร์พระราชา
โดยอาจารย์จตุพร  จันทร์เพชร 
     43. การพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน สู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญา                                   
ของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเฉลียงลับ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (5 โครงการ) 

     44. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากร
ท ้องถ ิ ่นตามว ิถ ีความพอเพ ียง ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล ่มส ัก จ ังหว ัดเพชรบ ูรณ์ โดยอาจารย์                                   
รัชนีวรรณ  ประยงค์กุล 
     45. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ เพื่อหนุนเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์วันวิสาข์  หมื่นจง 
     46. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์นงลักษ์  ยุทธศิลปเสวี 

47. กระบวนการเสริมสร้างรูปแบบในการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ ตำบลวังศาล 
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์มนัสนันท์  ปิ่นพิทักษ์ 
     48. โครงการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือยกระดับศักยภาพ
ทางภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยอาจารย์                              
จินตรัตน์  แสงศิริ 
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3. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ * 
   งานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ กำหนดผลสำเร็จ

ตามเป้าประสงค์คือ 2.5 คะแนน ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลงานของนักศึกษา/อาจารย์                               
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 5 คะแนน บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด 

 
4. ร้อยละของงานวิจัยนำไปใช้พัฒนาชุมชน 

    งานวิจัยนำไปใช้พัฒนาชุมชน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีงานวิจัยไปใช้พัฒนาชุมชน จำนวน 25 งานวิจัย จากจำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด 40 งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 62.50 ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ 

    1. การจัดบริการสาธารณะกับความต้องการของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล
บุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธานี  สุขเกษม 

    2. การพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเร ียนเคร ือข่ ายความร ่วมม ือทางว ิชาการของมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเพชรบ ูรณ ์  โดยอาจารย์                                     
นาฏอนงค์  พวงสมบัติ 

    3. การพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดร.ธิดารักษ์  ลือชา 

    4. การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ไวยากรณ์ประโยคเปรียบเทียบ “bǐ” ในภาษาจีนกลาง 
โดยอาจารย์ ดร.พรรณภรณ์  ขันธพัทธ์  

    5. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื ่อใช้สื ่อสารในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์                             
ณัฐชยา  หุมนา 

    6. การพัฒนาสูตรดินน้ำมันผสมเปลือกแก้วมังกรสำหรับการปั้นหล่อต้นแบบเพ่ืองานประติมากรรม 
โดยอาจารย์อภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ 

    7. การพัฒนาและใช้บอร์ดเกมเพื ่อเป็นเครื ่องมือในการสร้างความตระหนักรู ้ทางการเมือง                               
เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์ภาราดา  ชัยนิคม 

    8. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังร่อง อำเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ชุติมา  อ่ำทอง 

    9. กระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนนักกฎหมายต้นแบบ โดยอาจารย์ณัถฑ์  เขียวงาม 
    10. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                          

โดยอาจารย์ภาณุวัชร์  นิรานนท์ 
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    11. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมดนตรีและจังหวะ เพื่อพัฒนาการสำหรับ
เด็กปฐมวัย โดยอาจารย์กิจติยา  รวีฉัตรพงศ ์

    12. การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียนของโรงเรียน                                       
ขนาดเล็กตามรูปแบบ ATEP MODEL โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร  กุศลส่ง 

    13. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยอาจารย์ปรมะ  แก้วพวง 

    14. การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเพชรบูรณ์ที่เสริมสร้างการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยอาจารย์พิชญา  เชี่ยวภาษา 

    15. รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยอาจารย์นฤมล  จันทร์มา 

    16. ผลของการออกกำลังกาย แบบแกว่งแขนแบบกลุ ่มต่อสุขภาพของผู ้สู งอายุในช ุมชน                           
โดยอาจารย์นฤมล  จันทร์มา 

    17. อัตราความชุกและอุบัติการณ์ ของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและปัจจัยเสี่ยง ในประชากร                                     
พ้ืนที่เสี่ยงที่อพยพย้ายถิ่นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์                                 
โดยอาจารย์ไพฑูรย ์ สอนทน 

    18. การศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของปลาเพื่อบูรณาการเป็นฐานข้อมูลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในลุ่มน้ำอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์สุมาลี  พิมพันธุ์ 

    19. การออกแบบและประดิษฐ ์ต ัวจ ับยึดสำหร ับการกรีดเน ื ้อมะขามหวาน  โดยอาจารย์                                      
ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ 

    20. การพัฒนาผลิตภ ัณฑ์จากเศษผ้าซ ิ ่นค ั ่นฝ ้ายของกล ุ ่มทอผ้าพื ้นบ ้าน ตำบลบ้านติ้ว                                    
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์อภิชาติ  สุวรรณชื่น 

    21. การพัฒนาวิธีเคราะห์ปริมาณนิวคลีโอไซด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง                                            
ที ่มีอยู ่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมถั ่งเช่าเพื ่อสุขภาพที ่ผลิตจากบริษัทถั ่งเช่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์                                
โดยอาจารย์เสาวภา  ชูมณี 

    22. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเศษกะลาแมคคาเดเมีย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูป
แมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ธงชัย  เครือผือ 

    23. การพ ัฒนาร ูปแบบผล ิตภ ัณฑ ์ ใยข ัดผ ิวจากว ัสด ุ เหล ือท ิ ้ งของการแปรร ูปมะขาม                                    
โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์สุวิมล  เทียกทุม 

    24. แนวทางการเพิ่มรายได้และสร้างรูปแบบการออมแก่กลุ่มสตรีบ้านบุ่งยาง ด้วยศาสตร์พระราชา
โดยอาจารย์จตุพร  จันทร์เพชร 

27



 
 

 

    25. การพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน สู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญา                                   
ของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเฉลียงลับ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์อดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ 

    *หมายเหตุ เนื่องจากนักวิจัยขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการ จึงมีผลงานวิจัยบางส่วน                           
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และพัฒนาชุมชน 

 
5. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิชาชีพครู ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

หรือนำไปใช้ประโยชน์ * 
   งานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิชาชีพครู ที ่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ                              

หรือนำไปใช้ประโยชน์ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 2 ผลงาน ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบ ูรณ์  มีผลงานว ิจ ัย นว ัตกรรม สาขาว ิชาช ีพคร ู  ท ี ่ ได ้ร ับการต ีพ ิมพ ์ เผยแพร ่ ในระด ับชาติ                                  
และนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ผลงาน บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 

    1. การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR ที ่มีต่อ                                       
การเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                                          
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์  อัมพานนท์ ตีพิมพ์วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัย                                   
ราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 ISSN 1905-5811 

    2. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้ ICT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้คิด                                 
เช ิงระบบ สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยรองศาสตราจารย์                                    
ดร.สรวงพร  กุศลส่ง ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564 

    3. ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลนาเฉลียง จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดย วิธวรรธน์  สีชื่น ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” 
ครั้งที่ 3 “การจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะวิถีพัฒนาผู้เรียนไทยในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

    4. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบโฟนิคส์สำหรับ
ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา โดย ศิวภรณ์  ใสโต ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 3 “การจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะวิถีพัฒนาผู้เรียนไทย                                 
ในศตวรรษท่ี 21” ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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6. จำนวนการยื ่นคำขอแจ ้งจดทะเบียนทรัพย์ส ินทางปัญญา (ส ิทธ ิบ ัตร อนุส ิทธ ิบ ัตร                                   
และเครื่องหมายการค้า) 

    การยื่นคำขอแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า)
กำหนดผลสำเร ็จ  ตามเป ้าประสงค ์ค ือ 5 จำนวน ปรากฏว ่า มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ เพชรบ ูรณ์                              
มีการยื ่นคำขอแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 16 ผลงาน บรรลุเป้าประสงค์ที ่กำหนด 
รายละเอียดดังนี้ 

    ประเภทอนุสิทธิบัตร (*อยู่ระหว่างการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 5 ผลงาน) 
    1. การออกแบบและพัฒนาเครื ่องแล่ปลาเพื ่อแปรรูปปลาน้ำจืดโดยการเชื ่อมโยงเทคโนโลยี                                

กับภูมิปัญญาบ้านชาว กรณีศึกษากลุ ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดในจังหวัดเพชรบูรณ์                                
โดยอาจารย์วิทยา  หนูช่างสิงห์ (ยื ่นคำขอแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เมื ่อวันที่                           
23 พฤศจิกายน 2563 เลขที่คำขอ 2003003144) 

    2. ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อฝักมะขาม โดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ (ยื่นคำขอ
แจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เลขที่คำขอ 2103001765)  

    3. เครื ่องร ีดเส ้นใยธรรมชาติ แบบอุปกรณ์ย ึดต้นกำลังเล ื ่อนได้ในแนวนอน โดยอาจารย์                                   
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์  (ยื ่นคำขอแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เมื ่อวันที่                                 
24 มิถุนายน 2564 เลขที่คำขอ 2103001766) 

    4. แหนมซี ่ โครงอ ่อนหมูผสมฐานข ้าวกล ้องเห ็ดถ ังเช ่าส ีทอง  โดยผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์                                   
ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ (ยื่นคำขอแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
เลขที่คำขอ 2103002290) 

    5. ศึกษาศาสตร์ชาวบ้านพลิกแผ่นกล้วยสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา (ยื่นคำแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เลขที่คำขอ2003002039) 

    ประเภทลิขสิทธิ์ (*ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 11 ผลงาน ) 
    1. ชื่อผลงาน : เพลงรำโทนเพชรบูรณ์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 

391723 ประเภทงานดนตรีกรรม ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 
    2. ชื่อผลงาน : เพลงไก่ย่างวิเชียรบุรี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 

391724 ประเภทงานดนตรีกรรม ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 
    3. ชื่อผลงาน : เพลงรำวงเขาค้อ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 391725 

ประเภทงานดนตรีกรรม ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 
    4. ชื ่อผลงาน : เพลงอำเภอหล่มเก่า โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 

391726 ประเภทงานดนตรีกรรม ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 
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    5. ชื ่อผลงาน : เพลงอำเภอน้ำหนาว โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 
391727 ประเภทงานดนตรีกรรม ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 

    6. ชื่อผลงาน : เพลงอำเภอหล่มสัก โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (คำขอแจ้งข้อมูลเลขท่ี 391728 
ประเภทงานดนตรีกรรม ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 

    7. ชื ่อผลงาน : เพลงอำเภอชนแดน โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 
391729 ประเภทงานดนตรีกรรม ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 

    8. ชื่อผลงาน : เพลงอำเภอบึงสามพัน โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 
391730 ประเภทงานดนตรีกรรม ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 

    9. ชื่อผลงาน : เพลงอำเภอวังโป่ง โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 391731 
ประเภทงานดนตรีกรรม ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 

    10. ชื่อผลงาน : เพลงอำเภอหนองไผ่ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 
391732 ประเภทงานดนตรีกรรม ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 

    11. ชื ่อผลงาน : เพลงอำเภอศรีเทพ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 
391733 ประเภทงานดนตรีกรรม ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

30 ก.ย. 64 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ผู้รับผิดชอบ 

1. อัตราการได้งานในพ้ืนท่ีหรือ
ประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่
มหาวิทยาลยัรับผิดชอบดูแล  ** 

ร้อยละ 70 69.87   5 คณะ / สสว. 

2. ผลการจดัอันดับความยั่งยืน 
ของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและ
สังคม (Green/Sustainability) ** 

ระดับ 1 - - - 5 คณะ / สสว. 

3. จำนวนหลักสตูรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

หลักสตูร 30 44   5 คณะ / สสว. 

4. จำนวนหลักสตูรใหม ่
ในรูปแบบสหวิทยาการ 
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

หลักสตูร 3 2   5 คณะ / สสว. 

5. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
ผ่านเกณฑ์การวดัผลภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR (B1) * 
(นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด ที่ประเมิน) 

ร้อยละ 52 21.78   5 คณะ / 
สถาบันภาษา 

6. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถดา้นดิจิทัล 

ร้อยละ 65 96.65   5 คณะ/ 
สำนักวิทยฯ 

7. มี platform เพื่อสร้างเครือข่าย
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบณัฑิตครู
ที่เข้าสู่วิชาชีพ * 

ระบบ/
จำนวน 

4 4   ครุศาสตร/์ 

สำนักวิทยฯ 

8. ร้อยละของบัณฑติครูทีส่อบผ่าน
เกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
เวลา 1 ปี * 

ร้อยละ 80 58.05   ครุศาสตร ์

*  ตวัชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นฯ  

** ตวัชี้วัดตามรา่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วธิีการและเง่ือนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงาน                                    
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด                         
ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 37.50 รายละเอียดดังนี้ 

 
1. อัตราการได้งานในพื้นที่หรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล** 
    การได้งานในพื ้นที ่หรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื ้นที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 70 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 1,092 คน ได้งานในพื้นที่หรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 763 คน คิดเป็นร้อยละ 69.87* ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที ่กำหนด                            
โดยแยกประเภทสถานประกอบการ ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป รายละเอียด
ดังนี้ 

 
  

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
** ตัวชี้วัดตามร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ 14

2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 23

3. อุตสาหกรรมท่องเทีย่วกลุ่มรายได้ดีและท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ 14

4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 20

5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 28

6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 0

7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 0

8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมชีีวภาพ 8

9. อุตสาหกรรมดิจิทัล 15

10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 19

11. อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ 21

12. อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา 173

รวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 335

จ านวนบัณฑิตท่ีไ ด้งานท าหรื อประกอบ

อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (คน)
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    *หมายเหตุ อัตราการได้งานในพ้ืนที่หรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รับผิดชอบดูแล นับจากการได้งานทำตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป เท่านั้น 

 
2 .  ผ ล ก า ร จ ั ด อ ั น ด ั บ ค ว า ม ย ั ่ ง ย ื น ข อ ง ส ถ า บ ั น อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า  ช ุ ม ช น แ ล ะ ส ั ง ค ม 

(Green/Sustainability)** 
    อันดับความยั ่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) กำหนด

ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ระดับ 1 ปรากฏว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                            
อยู่ระหว่างกระบวนการเข้าร่วมระบบการจัดอันดับ ทำให้ไม่มีผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
3. จำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
    หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 

30 หลักสูตร ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม จำนวน 44 หลักสูตร บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 
  

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ัวไป
จ านวนบัณฑิตท่ีไ ด้งานท าหรื อประกอบ

อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (คน)

13. การเงินการธนาคาร/สินเชื่อ 37

14. หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 117

15. ธุรกิจการค้าปลีก /สินค้าอุปโภคบริโภค/ ห้างสรรพสินค้า 39

16. ธุรกิจสินค้าบริการ/ร้านอาหาร/CAFÉ 13

17. ธุรกิจสินค้าท้องถ่ิน (ร้านค้าในชุมชน) 101

18. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/กลุ่มทีอ่ยู่อาศัย/รับเหมาก่อสร้าง 12

19. ธุรกิจเทคโนโลยีการส่ือสาร 4

20. ธุรกิจในครัวเรือน/ธุรกิจส่วนตัว/SMEs 27

21. ธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ภายในประเทศ 12

22. ส านักงานกฎหมาย 2

23. ธุรกิจอ่ืน ๆ 64

รวมกลุ่มอุตสาหกรรมท่ัวไป 428
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   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   คณะครุศาสตร์ 
   1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
   6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
   3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
   4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล 
   5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
   6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
   10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และการคำนวณ 
 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
   2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
   3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
   4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  
   5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
   7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม  
   8. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 
   9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
   10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ (หลักสูตรใหม ่2564) 
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   คณะวิทยาการจัดการ 
   1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
   3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
   4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
   5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
   7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
   8. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน 
   9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
   2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
   3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  
   4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
   5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธา  
   6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
   8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ  
   9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
   *หมายเหตุ ทุกคณะได้ดำเนินการประเมินหลักสูตรก่อนการปรับปรุงหลักสูตร โดยการสำรวจ                             

ความต้องการของผู้เรียน และหน่วยงานจากภายนอก และในส่วนของคณะที่ดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่                                      
ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้ เรียน จากกลุ่มตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยคาดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย                                
และผู้ประกอบการที่ต้องการบัณฑิตในหลักสูตรนั้น ๆ 
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4. จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที ่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ ่น  กำหนดผลสำเร็จ                                  

ตามเป้าประสงค์คือ จำนวน 3 หลักสูตร ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ
สหวิทยาการ จำนวน 2 หลักสูตร ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ 

    1 .  หล ั กส ู ต รคร ุ ศ าสตรบ ัณฑ ิ ต  ส าขาคณ ิ ตศาสตร ์ และว ิ ทยาการคำนวณ ( 4 ปี )                                      
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564) 

    2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ( 4 ปี)                        
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 

 
5. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (B1)* 
    นักศึกษาชั ้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (B1) กำหนด

ผลสำเร ็จตามเป้าประสงค์ค ือ ร ้อยละ 52 ปรากฏว ่า มหาว ิทยาล ัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีน ักศ ึกษา                                    
ชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (B1) จำนวน 130 คน จากจำนวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการทดสอบท้ังหมด 597 คน คิดเป็นร้อยละ 21.78 ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด 

    *หมายเหตุ เกณฑ์การวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (B1) ตามประกาศฯ เรื ่องการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563 ระดับ B1 

    โครงการพัฒนาสถาบันภาษาได้ดำเนินการทดสอบนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ด้วยข้อสอบ TOEFL ITP 
จำนวน 4 คณะ ซึ่งมีผลการดำเนินการดังนี้ 

    1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนักศึกษาจำนวน 186 คน เข้ารับการ
ทดสอบ 106 คน สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามประกาศฯ ระดับ B1 จำนวน 24 คน 

    2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาจำนวน 304 คน เข้ารับการทดสอบ 225 คน 
สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามประกาศฯ ระดับ B1 จำนวน 38 คน 

    3. คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาจำนวน 218 คน เข้ารับการทดสอบ 171 คน สอบผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษตามประกาศฯ ระดับ B1 จำนวน 45 คน 

    4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาจำนวน 116 คน เข้า รับการทดสอบ 95 คน                                      
สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามประกาศฯ ระดับ B1 จำนวน 23 คน 

 
6. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดิจิทัล 
    นักศึกษาที่มีความสามารถด้านดิจิทัล กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 65 ปรากฏว่า 

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ เพชรบ ูรณ์  มีน ักศ ึกษาช ั ้นป ีส ุดท ้ ายผ ่ านเกณฑ ์การว ัดผล ความสามารถ                                     
ด้านดิจิทัล จำนวน 982 คน จากจำนวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบทั้งหมด 1,016 คน คิดเป็นร้อยละ 96.65
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด 
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     *หมายเหตุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการยกระดับความสามารถ                                         
ด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563 
ด้วยระบบประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผ่าน URL : https://ru.dlbaseline.com/ มีผลการดำเนินการดังนี้ 

    1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนักศึกษาจำนวน 173 คน เข้ารับการ
ทดสอบ 152 คน สอบผ่านเกณฑ์ จำนวน 150 คน 

    2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาจำนวน 316 คน เข้ารับการทดสอบ 263 คน 
สอบผ่านเกณฑ์ จำนวน 253 คน 

    3. คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาจำนวน 243 คน เข้ารับการทดสอบ 228 คน สอบผ่านเกณฑ์ 
จำนวน 221 คน 

    4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาจำนวน 142 คน เข้ารับการทดสอบ 140 คน                                      
สอบผ่านเกณฑ์ จำนวน 135 คน 

 
7. มี platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพ * 
    Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพ กำหนดผลสำเร็จ

ตามเป้าประสงค์คือ 4 ระบบ/จำนวน ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มี platform เพื่อสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพ จำนวน 4 Platform บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด
รายละเอียดดังนี้ 

    1. ระบบ Face to Face 
    2. กลุ่ม Line 
    3. เพจ Facebook 
    4. ระบบ การเรียนรู้ออนไลน์ E-PLC 

 
 8. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเวลา 1 ปี * 
     บ ัณฑิตคร ูท ี ่สอบผ ่านเกณฑ์ของหน ่วยงานต ่าง ๆ ภายในเวลา 1 ปี  กำหนดผลสำเร็จ                                      
ตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีบัณฑิตครูที่สอบผ่านเกณฑ์                                      
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเวลา 1 ปี จำนวน 173 คน จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 298 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.05 ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด  
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

30 ก.ย. 64 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ผู้รับผิดชอบ 

1. จำนวนองค์ความรู้ หรืองานวิจยั
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร ่

เรื่อง 8 15   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

/ สำนัก
ศิลปะฯ 

2. ร้อยละของรายได้ทีส่ร้าง
มูลค่าเพิม่ของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เกดิ
จากภูมิปญัาท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 25 34.90   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

/ สำนัก
ศิลปะฯ 

3. จำนวนหมู่บ้านท่ีไดร้ับการ
ยกระดับศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

หมู่บ้าน 5 8   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

/ สำนัก
ศิลปะฯ 

 
 แผนปฏิบัติราชการเรื ่องที ่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่นสู ่สากล  ผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงาน ให้บรรลุผลสำเร็จ                                 
ตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการทุกตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้ 
 

1. จำนวนองค์ความรู้ หรืองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่ 
      องค์ความรู้ หรืองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่ กำหนด
ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 8 เรื่อง ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีองค์ความรู้ หรืองานวิจัย                             
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่นที ่ได้ร ับการเผยแพร่  จำนวน 15 เรื ่อง บรรลุเป้าประสงค์                                
ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ 
    1. องค์ความรู้ เรื่องภูมิปัญญาการทำบั้งไฟ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    2. องค์ความรู้ เรื่องภูมิปัญญาการทำปราสาทผึ้ง โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    3. องค์ความรู้ เรื่องบทผูกแขน โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    4. องค์ความรู้ เรื่องผ้าปักเย้า โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    5. องค์ความรู้ เรื่องข้นหมากเบ็ง โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    6. องค์ความรู้ เรื่องแขบลาน โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    7. องค์ความรู้ เรื่องขี้ปู โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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     8. องค์ความรู้ เรื่องแคนม้ง โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
     9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ แก่ผู้สูงอายุ โรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์นงลักษ์  ยุทธศิลปะเสวี 
     10. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที ่ยวและกิจกรรมการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์                                 
ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดร.วิภารัศมิ์  พรพฤฒิพันธุ์  
     11. กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย 
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดร.สดุดี  คำมี 
     12. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการและการให้บริการการ
ท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูร ณ์ โดยอาจารย์                                    
ดร.จุฬา  เจริญวงค ์
     13. การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจากต้นกล้วยของชุมชนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จัดหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์  อุตมอ่าง 
     14. การศึกษาวัฒนธรรมการกินน้ำพริกของตำบลนางั ่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์                                
โดยอาจารย์อภิชาติ  สุวรรณชื่น 
     15. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าซิ่นคั่นฝ้ายของกลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอ                              
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์อภิชาติ  สุวรรณชื่น 

 
2. ร ้อยละของรายได้ท ี ่สร ้างมูลค ่าเพิ ่มของหมู ่บ ้าน/ช ุมชนที ่ เก ิดจากภูม ิป ัญาท้องถิ่น                                

และศิลปวัฒนธรรม 
    รายได้ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เกิดจากภูมิปัญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม กำหนด

ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 25 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีรายได้ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิดจากภูมิปัญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 34.90 บรรลุเป้าประสงค์                               
ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ 

    สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาหัตถศิลป์ สู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มสู่การท่องเที่ยวท้องถิ่น ณ ชุมชนบ้านภูผักไซ่ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์                       
จำนวน 20 หลังคาเรือน 

    รายไดร้วมชุมชนด้านการท่องเที่ยวสุทธิ ก่อนเข้าร่วมโครงการ 120,000 บาท 
    รายไดร้วมชุมชนด้านการท่องเที่ยวสุทธิ หลังเข้าร่วมโครงการ 161,875 บาท 
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3. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการยกระดับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

    หมู่บ้านที่ได้รับการยกระดับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว
กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 5 หมู่บ้าน ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหมู่บ้านที่ได้รับ
การยกระดับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ ่น เพื ่อการท่องเที ่ยว  จำนวน 8 หมู ่บ้าน                                
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 

    1. บ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่อง การทำไข่เค็ม และการสานชะลอม) 

    2. บ้านกงกะยาง หมู่ที ่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เรื่อง การทำไข่เค็ม และการสานชะลอม) 

    3. บ้านน้ำเลา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่อง การทำไข่เค็ม และการสานชะลอม) 

    4. บ้านหนองป่าพง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เรื่อง การทำไข่เค็ม และการสานชะลอม) 

    5. บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เรื่อง การทำไข่เค็ม และการสานชะลอม) 

    6. ชุมชนตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์
น้ำปลาหวานผักกะทอน หมูทอดสมุนไพร และน้ำพริกกากหมู) 

    7. ชุมชนตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์
น้ำปลาหวานผักกะทอน หมูทอดสมุนไพร และน้ำพริกกากหมู) 

    8. ชุมชนตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร (ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ ่น เรื ่อง                             
การสกัดน้ำมันเย็นจากพืชสมุนไพรในครัวเรือน น้ำมันมะพร้าว น้ำมันงาขาว น้ำมันงาดำ น้ ำมันมะรุม                            
ครีมน้ำนมมะขามขัดผิว เกลือสมุนไพรขัดผิวสปาและครีมมะกรูด) 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

30 ก.ย. 64 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของผู้ประกอบการ 
ที่ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ 

ร้อยละ 25 12.50   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

2. จำนวนการพัฒนาผู้ประกอบการ
ในพื้นที่มีรายไดเ้พิ่มขึ้นร้อยละ 20 

ราย 9 5   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่ 
(Startup) ที่ใช้นวัตกรรม 
ในการประกอบธุรกจิ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 6 6   5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

 
 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่  ผลการดำเนินงาน                                    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์
ของแผนปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 รายละเอียด
ดังนี้ 

1. ร้อยละของผู้ประกอบการที่ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ 
    ผู้ประกอบการที่ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 25 

ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผู้ประกอบการที่ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ จำนวน 5 เรื่อง 
จากจำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.50 ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด
รายละเอียดดังนี้ 
     1. ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน Share Gun  
        ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยไส้เดือนคุณภาพสูง                                           
โดยการใช้ไส้เดือนแปรสภาพขยะอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าของงานวิจัย อาจารย์จันจิรา  โต๊ะขวัญแก้ว 
     2. ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมูดำ เพ็ด-ซะ-บูน  
        ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ เรื่อง การศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู                                
สู่เชิงพาณิชย์ เจ้าของงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชฎา  อุทัยดา 
     3. ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาส MT แฟริ่ง 
        ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกาะกันกระสุนอินทนิล เพ่ือการใช้
งานสำหร ับเจ ้าหน ้าท ี ่ร ัฐช ั ้นประทวนในจ ังหว ัดเพชรบ ูรณ์ เจ ้าของงานว ิจ ัย รองศาสตราจารย์                                       
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง  
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     4. นายนิพนธ์  พิลา ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรแปรรูปหล่มสัก 
        ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ 
        1. เครื่องอบควบคุมความชื้น เจ้าของงานวิจัย อาจารย์นิสิต  องอาจ เพ่ือดำเนินการผลิตยาเส้น
ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานออกสู่ตลาด  
        2. เครื่องช่วยตีเส้น เจ้าของงานวิจัย อาจารย์ ว่าที่ ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ เพื่อนำไปใช้                              
ในกระบวนการผลิตยาเส้น ลดระยะเวลาการผลิตให้แก่กลุ่ม 

 
2. จำนวนการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
    การพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 

9 ราย ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผ ู ้ประกอบการในพื ้นที ่มีรายได้เพิ ่มขึ ้น  จำนวน                           
5 ราย ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ 

    1. นายยุรนันต์  วิโรจน์สกุล ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน Share Gun รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 39.86 

     2. นายธีรภัทร์  สุดเวหา  ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมูดำ เพ็ด -ซะ-บูน รายได้
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 28.75 

    3. นายธเนศ  อ้อมนอก ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาส MT แฟริ่ง รายได้เพิ่มขึ้น                                       
ร้อยละ 43.30 

    4. นายมงคล  เบ้าทอง ผู้ประกอบการมงคลฟลาวเวอร์แอนด์ดีไซน์ รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.15 
    5. นายอภิวัฒน์  จันทร์แอม ผู้ประกอบการ มะขามแปรรูปแทมมี่ซี รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.40 
 
3. จำนวนผู ้ประกอบการใหม่ (Startup) ที ่ใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ เพื ่อเพิ ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
    ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่ใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ                                

ในการแข่งขัน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 6 ราย ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                               
มีผ ู ้ประกอบการใหม ่ (Startup) ที ่ ใช ้นว ัตกรรมในการประกอบธ ุรก ิจ เพ ื ่อเพ ิ ่มข ีดความสามารถ                                
ในการแข่งขัน จำนวน 6 ราย บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 
     (ระดับ Startup companies จำนวน 3 ราย) 
     1. นางสาวกัญญพัชร  จันทร์เที ่ยง ธุรกิจมาชิมมะขาม โดยใช้เทคโนโลยีด ้านบรรจุภ ัณฑ์                               
และสื่อโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียในการประกอบธุรกิจ : ประเภทนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี 
ได้รับการบ่มเพาะ ปี พ.ศ. 2564 (บ่มเพาะโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
     2. นายยุรนันต์  ว ิโรจน์สกุล ผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เด ือน Share Gun : ประเภทนักศึกษา                                                 
และผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ได้รับการบ่มเพาะ 6 มิถุนายน 2561  
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     3. นายธีรภัทร์  สุดเวหา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมูดำ เพ็ด-ซะ-บูน : ประเภทผู้ประกอบการ
ได้รับการบ่มเพาะ 6 มิถุนายน 2561  
     4. นายธเนศ  อ้อมนอก ผลิตภัณฑ์ตกแต่งรถจากไฟเบอร์กลาส MT แฟริ่ง : ประเภทนักศึกษา                                                   
และผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ได้รับการบ่มเพาะ 10 พฤษภาคม 2562 
     (ระดับ Spinoff companies จำนวน 2 ราย) 
     5. นายมงคล  เบ้าทอง ธุรกิจรับจัดสถานที่ต่าง ๆ และพิธีมงคล : ประเภทนักศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษาไม่เกิน 3 ปี ได้รับการบ่มเพาะ 10 พฤษภาคม 2562 
     6. นายอภิวัฒน์  จันทร์แอม ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปแทมมี่ซี : ประเภทนักศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษาไม่เกิน 3 ปี ได้รับการบ่มเพาะ 10 พฤษภาคม 2562 
     *หมายเหตุ ผ ู ้ประกอบการใหม่ (Startup) เป ็นผ ู ้ท ี ่ ได ้ร ับการบ่มเพาะจากมหาว ิทยาลัย                                     
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

30 ก.ย. 64 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ผู้รับผิดชอบ 

1. ระดับคะแนนการบรหิารงาน 
ของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

คะแนน 4.00 3.68   กองกลาง  
(งานกิจการสภาฯ) 

2. ผลการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
ภาครัฐ (ITA) * 

ร้อยละ 85 91.21   กองนโยบาย 
และแผน  

(งานประกันฯ) 
3. จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลยั * 

จำนวน 2 6   5 คณะ /4 สำนัก / 
สถาบันวิจัยฯ 

4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศ * 

เครือข่าย 4 13   5 คณะ /4 สำนัก / 
สถาบันวิจัยฯ 

5. จำนวนระบบบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล * 

ระบบ 5 8   5 คณะ /4 สำนัก / 
สถาบันวิจัยฯ 

6. ร้อยละของงานท่ีไดร้ับการพัฒนา 
จากบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้ารว่ม 
การอบรมและพัฒนาทักษะ 

ร้อยละ 30 44.74   5 คณะ /4 สำนัก / 
สถาบันวิจัยฯ 

7. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการ
ดำเนินงานสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีวอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 3 50   5 คณะ /4 สำนัก / 
สถาบันวิจัยฯ/
สถาบันภาษา/ 

ศูนย์วิทย์ฯ/สาขา
วิทยาศาสตร์สวล. 

8. จำนวนอาจารย์ นักศึกษา  
ศิษย์เก่าที่ไดร้ับรางวัลในระดับชาติ 
และนานาชาติ * 

คน 7 23   5 คณะ / กองพัฒฯ 

9. จำนวนแหล่ง/ศูนย/์สถาบันการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขันของมหาวิทยาลัย * 

แหล่ง 8 8   5 คณะ /4 สำนัก / 
สถาบันวิจัยฯ 

*  ตวัชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นฯ  

** ตวัชี้วัดตามรา่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วธิีการและเง่ือนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ 
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 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ผลการ
ดำเน ินงาน ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ .  256 4 ปรากฏว ่ า  มหาว ิทยาล ัยสามารถดำเน ินงาน                                  
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ จำนวน 8 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด                                   
คิดเป็นร้อยละ 88.89 รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ระดับคะแนนการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
    คะแนนการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 

4.00 คะแนน ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีคะแนนการบริหารงานของผู้บริหารตามหลัก                               
ธรรมาภิบาล 3.68 คะแนน อยู่ในระดับดี ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด 

 
 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (ITA) * 
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบร ิหารงานภาครัฐ ( ITA) กำหนดผลสำเร็จ                       
ตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 85 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลการประเมินคุณธรรม                           
และความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 91.21 บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด 
 
 3. จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย * 
     ฐานข้อมูลเพื ่อการบร ิหารจ ัดการตามพันธกิจหลักของมหาว ิทยาล ัย กำหนดผลสำเร็จ                                    
ตามเป้าประสงค์คือ 2 ฐานข้อมูล ปรากฏว่า มหาวิทยาลัย มีฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ฐานข้อมูล บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 
     1. ฐานข้อมูลจำนวนนักศึกษาท่ีพักในหอพักนักศึกษา 
     2. ฐานข้อมูลจำนวนผู้เข้าติดต่อ/ผู้ยื่นขอค่าสินไหมทดแทน งานประกันอุบัติเหตุ 
     3. ฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
     4. ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
     5. ฐานข้อมูลจำนวนบุคลากรลาศึกษาต่อ 
     6. ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     *หมายเหตุ 1-2 ฐานข้อมูลกองพัฒนานักศึกษา 3-4 ฐานข้อมูลสถาบันวิจ ัยและพัฒนา                             
5. ฐานข้อมูลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6. ฐานข้อมูลกองนโยบายและแผน 
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 4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ * 
     เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ                                           
4 เครือข่าย ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน                             
และต่างประเทศ จำนวน 13 เครือข่าย บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 
     1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาสื ่อต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี ่เลี ้ยง ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวง                                           
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 
2563 – 31 มีนาคม 2564 
     2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล                              
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน 
     3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเชิงบูรณาการ (มอพ่ีโรงเรียนน้อง) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเขาทราย
ทับคล้อพิทยา จังหวัดพิจิตร ทั้งข้อตกลงความร่วมมือยังดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน 
     4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาสื ่อต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษมเป็นพี ่เลี ้ยง ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวง                                      
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
     5. เครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
  5.1 บันทึกข้อตกลงรวมพลังเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ                                     
“ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ” 
  5.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ราชภัฏภาคเหนือร่วม ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัย
จราจร 
  5.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ราชภัฏภาคเหนือ ปลอดเหล้า บุหรี่ และอบายมุข 
  5.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ TO BE NUMBER ONE 
  5.5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
  5.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมือ (MOU) ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ต้านภัยทุจริต 
     6. เครือข่ายวิศวกรสังคม (Social Engineer) ระยะเวลา พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 
     7. บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือของงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ                           
ทั้ง 8 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 
     8. เครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ระหว ่างสมาคมห ้องสม ุดแห ่งประเทศไทย ในพระบรมราช ูปถ ัมภ ์สมเด ็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ                                 
สยามบรมราชกุมารี กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ภาคเหนือ 8 แห่ง วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย                                
ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
     9. บันทึกข้อตกลงเครือข ่ายความร ่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการพัฒนาสถาบันภาษา                               
และสถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education) 
     10. บันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการพัฒนาสถาบันภาษา                               
และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
     11. บันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระหว่างงานพัฒนาภาษาอังกฤษมาตรฐาน 
CEFR และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง 
     12. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาสถาบันภาษาและอุทยานธรณีจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     13. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาสถาบันภาษาและการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 
 5. จำนวนระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล * 
     ระบบบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ                         
5 ระบบ ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จำนวน 8 ระบบ บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 
     1. ระบบฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
     2. ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
     3. ระบบเชื่อมโยงข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายนอก (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
     4. ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
     5. ระบบประเมินการสอนอาจารย์ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
     6. ระบบจองห ้องบร ิการ  เช ่น  ห ้อง  Self-Study ห ้องบร ิการฝ ึกอบรม ห ้องประชุม                                     
(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
     7. ระบบการรับพัสดุโดยการยืนยันใบหน้า (สำนักงานอธิการบดี) 
     8. ระบบอบรมหลักสูตรออนไลน์ LIPCRU MOOC (โครงการพัฒนาสถาบันภาษา) 
 
 6. ร้อยละของงานที่ได้รับการพัฒนา จากบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมการอบรมและพัฒนา
ทักษะ 
     งานที ่ได ้ร ับการพัฒนา จากบุคลากรสายสนับสนุนที ่เข ้าร่วมการอบรมและพัฒนาทักษะ                              
กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 30 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีงานที่ได้รับ                                 
การพัฒนา จากบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาทักษะ จำนวน 17 งาน จากจำนวน                            
งานทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย 38 งาน คิดเป็นร้อยละ 44.74 บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้  
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ลำดับ หน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัย 
บุคลากรสายสนบัสนนุ 

เข้าร่วมอบรม/พัฒนาทักษะ 

1 งานคลัง ✓ 

2 งานทรัพย์สินและสวสัดิการ - 

3 งานประชาสัมพันธ์ - 

4 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย - 

5 งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ✓ 

6 งานพัสด ุ - 

7 งานบริหารและธุรการ ✓ 

8 งานการเจ้าหน้าท่ี - 

9 งานประชุมและพิธีการ - 

10 งานนิติการ - 

11 งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ✓ 

12 งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ✓ 

13 งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ ✓ 

14 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ - 

15 งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง - 

16 งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ ✓ 

17 งานกิจกรรมนักศึกษา ✓ 

18 งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา ✓ 

19 งานแผนงานและประกันคณุภาพ ✓ 

20 งานวิจัยและการวางแผน ✓ 

21 งานบริการการศึกษา ✓ 

22 งานห้องปฏิบัติการ - 

23 งานศูนย์วิทยาศาสตร ์ - 

24 งานส่งเสรมิและพัฒนาการวิจัย - 

25 งานบริการวิชาการ - 

26 
งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

- 

27 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ ✓ 

28 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ✓ 
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ลำดับ หน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัย 
บุคลากรสายสนบัสนนุ 

เข้าร่วมอบรม/พัฒนาทักษะ 

29 งานหอสมุดกลาง ✓ 

30 งานส่งเสรมิและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม - 

31 งานอนุรักษ ์วิจัยศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น - 

32 งานหอวัฒนธรรม - 

33 งานพัฒนาและส่งเสรมิวิชาการ ✓ 

34 งานทะเบียนและประมวลผล - 

35 งานบัณฑิตศึกษา - 

36 งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา - 

37 งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ✓ 

38 งานตรวจสอบภายใน - 

     *หมายเหตุ หน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัย แบ่งตามประกาศการแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2556 (บุคลากรสายสนับสนุนที่อยู่ภายใต้หน่วยงานย่อย จำนวน 224 คน 
ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่รวมผู้อำนวยการสำนัก
ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการกอง) 
 
 7. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 
     หน่วยงานที่มีการดำเนินงานสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง กำหนดผลสำเร็จ
ตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 3 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหน่วยงานที่มีการดำเนินงาน
สนับสนุนการเป ็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเน ื ่อง  จำนวน 5 หน่วยงาน จากหน่วยงานทั ้งหมด                                  
10 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 50.00 บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 
     1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่รกร้าง
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวสำหรับการพัฒนาโครงการวิจัยและพ้ืนที่สำหรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนให้แก่ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐพล  ภู่ระหงษ์ 
     2. คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบาย สสส. สะอาด สะดวก และถูกสุขอนามัย ให้บุคลากรในคณะ
ดำเนินการตามนโยบาย 
     3. สำนักงานอธิการบดี 
  3.1 กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการลดการใช้ทรัพยากรสำนักงาน คือลดการใช้กระดาษ                                     
โดยให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่าง ๆ ด้วยแอปพลิเคชัน                            
Google Sheet 
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  3.2 กองพัฒนานักศึกษา มีนโยบาย ลดการใช้ทรัพยากรสำนักงาน คือ ลดการใช้กระดาษ                                      
โดยการใช้รียูสด้านหน้า-ด้านหลังของกระดาษ / ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติงาน                                          
ในสำนักงาน และลดการใช้ทรัพยากรน้ำ โดยการปิดน้ำอ่างล้างมือให้สนิทเมื่อใช้งานเสร็จ 
     4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 
“คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริม                                     
ให้บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก เข้าใจตระหนักถึงการเกิดก๊าซเรือนกระจก และรู้วิธีการ
ชดเชยคาร์บอนในชีวิตประจำวัน 
     5. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง มาตรการป้องกันอัคคีภัย 
การประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้ไฟฟ้า และลดการใช้น้ำประปา 
 
 8. จำนวนอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ * 
     อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที ่ได้ร ับรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ กำหนดผลสำเร็จ                                         
ตามเป้าประสงค์คือ จำนวน 7 คน ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า                            
ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 23 คน บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 
     1. อาจารย ์(จำนวน 4 คน) 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม 
  1.1 อาจารย์ทรงเกียรติ  บัวลอย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดผลงานศิลปะ 
“ฐานบุคลากรทางการศึกษา” โครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564                                   
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  1.2 อาจารย์อภิชาติ  งามรุ ่งโรจน์ ได้ร ับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานศิลปะ                                
“ฐานบุคลากรทางการศึกษา” โครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564                                  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  1.3 อาจารย์ขว ัญจิรา  เจ ียนสกุล ได้ร ับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานศิลปะ                               
“ฐานบุคลากรทางการศึกษา” โครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564                                  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ ได้รางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงานการประชุม
ว ิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติราชภัฏว ิจ ัย คร ั ้งท ี ่  6 ว ันที ่  2 ธ ันวาคม 2563  จากพันโท                                   
หม่อมเจ้านวพรรษ์  ยุคล ผู้แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
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     2. นักศึกษา (จำนวน 19 คน) 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม 
  2.1 นางสาวอัจจิมา  สุภาษร ได้ร ับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดผลงานศิลปะ                              
“ฐานสื่อผสม” โครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
  2.2 นางสาวลัลลลิล บุญทิพย์  ได้ร ับรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานศิลปะ                              
“ฐานสื่อผสม” โครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
  2.3 นายคุณากร  ส ิมาโคตร  ได ้ร ับรางว ัลเหร ียญเง ิน ในการประกวดผลงานศิลปะ                              
“ฐานสื่อผสม” โครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
  2.4 นางสาวเพชรมณี  แสนปาก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดผลงานศิลปะ                              
“ฐานสื่อผสม” โครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
  2.5 นางสาวส ุชาชล  ส ิทธ ิเกษร  ได ้ร ับรางว ัลชมเชย ในการประกวดผลงานศิลปะ                              
“ฐานสื่อผสม” โครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
  2.6 นางสาวณัฐวิกา  เซี ่ยงจัง ได้ร ับรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานศิลปะ                              
“ฐานจิตรกรรม” โครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
  2.7 นายอ ั คนี   ผ า ง ส า  ไ ด ้ ร ั บ ร า ง ว ั ล ช ม เ ช ย  ใ นก า รประกว ดผล ง า น ศิ ล ป ะ                              
“ฐานจิตรกรรม” โครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
  2.8 นายกัญญ์รพัชญ์  เพชระบูรณิน ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานศิลปะ                              
“ฐานจิตรกรรม” โครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
  2.9 นางสาวว ีรยา  โพธ ิ ์แก ้ว  ได ้ร ับรางว ัลชมเชย ในการประกวดผลงานศ ิลปะ                              
“ฐานจิตรกรรม” โครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
  2.10 นายอภ ิว ัฒน์   รอดมา  ได ้ ร ับรางว ัลชมเชย ในการประกวดผลงานศ ิ ลปะ                              
“ฐานจิตรกรรม” โครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
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  2.11 นายพีรวัฒน์  ธรรมภาษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดผลงานศิลปะ                              
“ฐานประติมากรรม” โครงการ ศ ิลปินแห่งชาติส ัญจร 2563 ระหว ่างว ันที ่  23-24 ธ ันวาคม 2564                                       
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  2.12 นางสาวปภาวดี  สอนทะ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬายูยิตสู                               
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2020 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
  2.13 นางสาวพูนพิสมัย  อ่างคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขัน
กีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2020 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
  2.14 นางสาวเบ็ญญาภา  อ่ำศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ในการ
แข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2020 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร
นันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
  2.15 นายจันทรกร  เล้าใจ ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภททีม จากการเข้าร่วมการแข่งขัน                               
ร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ สานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 
พ.ศ. 2564 ณ ผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  สาขาวิชาชีววิทยา 
  2.16 นายจักกฤษ  กาจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดปาฐกถา 
หัวข้อ ฉันรักอุทยานธรณี ในงานมหกรรมเที ่ยวทิพย์อุทยานธรณีโลกสตูล ปีปกติใหม่ 2564 จัดโดย                                  
กรมทรัพยากรธรณี 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  2.17 นางสาวธิดารัตน์  สีสุโท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดผลงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสัมมนาคณิตศาสตร์ ในโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์                                
ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 
  2.18 นางสาวกนิษฐา  โจทา ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ในโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 8 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 
  2.19 นางสาวเมธาพร  พุทธศรี ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ ในโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ครั ้งที ่ 8                           
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 
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 9. จำนวนแหล ่ง/ศ ูนย ์/สถาบ ันการเร ียนร ู ้ตลอดช ีว ิต เพ ื ่อเพ ิ ่มศ ักยภาพการแข่งขัน                                 
ของมหาวิทยาลัย 
    แหล่ง/ศูนย์/สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัย  กำหนด
ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ จำนวน 8 แหล่ง ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีแหล่ง/ศูนย์/
สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 แหล่ง บรรลุเป้าประสงค์                                   
ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 แหล่ง) 
     1. ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร (งานบริการวิชาการ) 
     2. แหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรผสมผสาน “ไร่นาสวนผสม” (วิชาเอกการจัดการการเกษตร) 
     3. ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื ้อ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (หลักสูตรสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์) 
     4. ห้องนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ 3 ฐานทรัพยากร อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) (หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์) 
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (1 แหล่ง) 
     5. เว็บไซต์เพ่ือการเรียนรู้  http://academic.pcru.ac.th/ 
     สถาบันวิจัยและพัฒนา (2 แหล่ง) 
     6. โรงเพาะชำกล้าผัก 
     7. โรงเรือนปลูกผัก 
     คณะวิทยาการจัดการ (1 แหล่ง) 
     8. คลินิกให้คำปรึกษาและสืบค้นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
    *หมายเหตุ มหาวิทยาลัยมีแหล่ง/ศูนย์/สถาบันการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิต  ที ่ย ังดำเนินการอยู่                             
ในปีงบประมาณก่อนหน้าจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัย 
     1. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     2. ศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารใหม่) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     3. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     4. แหล่งเรียนรู้นิทรรศการถาวร “วัฏสงสารพื้นบ้านเพชรบูรณ์ : ตาย” หอวัฒนธรรมสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     5. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
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     6. ศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP (โครงการพัฒนาสถาบันภาษา) 
  - ห้องฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ด้วยโปรแกรม English Discoveries 
  - ห้องสมุดภาษา 
  - ห้องฝึกทักษะทางภาษาผ่านการชมภาพยนตร์ 
  - พ้ืนที่ Learning Space  
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ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  



 
 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธท์างการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั ้งหมด 5 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของเป้าประสงค์ท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 62.50 
 

 

 

 

 

 

 

  

เรื่องท่ี จำนวนตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 4 3 1 

2 3 2 1 
3 1 - 1 

รวม 8 5 3 
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ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธท์างการเงิน จำแนกตามกลยุทธ ์
 

กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดการรายได้และสินทรัพย์บนพื้นฐานศักยภาพและความเชี่ยวชาญตามพันธกิจ 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

30 ก.ย. 64 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ผู้รับผิดชอบ 

1. จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 6 ด้าน 
ของมหาวิทยาลัย และการบริหาร
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 
เมื่อเทียบกับ ในปีท่ีผ่านมา 

ล้านบาท 12 38.2001   กองนโยบาย
และแผน / 

สถาบันวิจัยฯ 

2. รายไดจ้ากการให้เช่าทรัพย์สิน
ของ มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจาก 
ปีท่ีผ่านมา 

ล้านบาท 1 -1.7433   งานทรัพย์สิน
และสวสัดิการ 
(กองกลาง) 

3. รายไดจ้ากการให้บริการ 
ของมหาวิทยาลัย 

ล้านบาท 0.45 1.5040   *6 หน่วยงาน 

4. รายไดจ้ากงบประมาณ 
เบิกแทนกันที่เพ่ิมขึ้น จากป ี
ที่ผ่านมา 

ล้านบาท 25 37.8749   5 คณะ /  
4 สำนัก/

สถาบันวิจัยฯ 
*6 หน่วยงาน คือ 
 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 2. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 3. กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 
 4. สาขาภาษาจีน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 5. โครงการพัฒนาสถาบันภาษา 
 6. ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
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 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการรายได้และสินทรัพย์บนพื้นฐานศักยภาพและความเชี่ยวชาญตามพันธกิจ 
ผลการดำเน ินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏว ่า มหาว ิทยาล ัยสามารถดำเน ินงาน                                  
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จำนวน 3 ตัวชี ้ว ัด ต่ำกว่าเป้าประสงค์                              
1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 รายละเอียดดังนี้ 
 
 1. จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัย และการ
บริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับ ในปีท่ีผ่านมา 
     รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัย และการบริหารสินทรัพย์
ของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 12 ล้านบาท ปรากฏว่า                            
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ เพชรบ ูรณ์  มีรายได ้ท ี ่ เพ ิ ่ มข ึ ้นจากการปฏ ิบ ัต ิ งาน ตามพ ันธก ิจ  6 ด ้ าน                               
ของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา จำนวน 38.2001 ล้านบาท บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด 
     *หมายเหตุ 
     1. งบประมาณปี 2564 ตามพันธกิจ 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัย และการบริหารสินทรัพย์                        
ของมหาวิทยาลัย จำนวน 525.7810 ล้านบาท 
     2. งบประมาณปี 2563 ตามพันธกิจ 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัย และการบริหารสินทรัพย์                                
ของมหาวิทยาลัย จำนวน 487.5809 ล้านบาท 
 

2. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
    รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพิ ่มขึ ้นจากปีที ่ผ ่านมา กำหนดผลสำเร็จ                                    

ตามเป้าประสงค์คือ 1 ล้านบาท ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน                             
ของมหาวิทยาลัยลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 1.7433 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียด
ดังนี้ 

    งานทรัพย์สินและสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

ลำดับ
ที ่

รายการ (รายได้) 
จำนวน (1) รายได้ (2) 

(เดือน) (หน่วย:บาท) 

1 ต.ค. 63 -31 มี.ค. 64 (ไตรมาส1-2) 

1 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ถาวร 6 1,144,538 

2 เงินหลักประกันความเสียหายร้านค้า 6 167,000 

3 รายได้ค่าเสียโอกาสค่าเช่าพ้ืนท่ีถาวรที่ลาออกก่อน 2 ปี 6 20,000 

4 รายได้ขายซองประมูลร้านค้า (100./ซอง) 6 1,100 

5 รายได้ค่าเช่าการสื่อสาร 6 221,341 
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    งานทรัพย์สินและสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

รายการ (รายได้) จำนวน (1) รายได้ (2) 

(เดือน) (หน่วย:บาท) 

1 ต.ค. 63 -31 มี.ค. 64 (ไตรมาส1-2) 

6 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตลาดนดั (1ตค.63-31มีค.64) 6 5,670 

7 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ช่ัวคราว 6 26,100 

8 รายได้ค่าเช่าหอประชุม 6 297,500 

9 รายได้ค่าน้ำมัน ปตท. 6 133,591.89 

10 รายได้เซเว่นอีเลฟเว่น 6 50,500 

11 รายได้ร้านกาแฟอเมซอน 6 48,374.04 

12 รายได้เงินยึดหลักประกันซองจากการประมูลร้านค้า 6 7,000 

1 เม.ย. 64 -30 มิ.ย. 64 (ไตรมาส3) 

1 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ถาวร 3 158,556.00 

2 เงินหลักประกันความเสียหายร้านค้า 3 167,000.00 

3 รายได้ค่าเสียโอกาสค่าเช่าพ้ืนท่ีถาวร ที่ลาออกก่อน 2ปี 3 16,225.00 

4 รายได้ขายซองประมูลร้านค้า (100./ซอง) 3 - 

5 รายได้ค่าเช่าการสื่อสาร 3 161,730.27 

6 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตลาดนดั 3 - 

7 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ช่ัวคราว 3 - 

8 รายได้ค่าเช่าหอประชุม 3 47,500.00 

9 รายได้ค่าน้ำมันปตท. 3 42,255.10 

10 รายได้เซเว่นอิเลฟเว่น 3 25,500.00 

11 รายได้ร้านกาแฟอเมซอล 3 25,086.36 

12 รายได้เงินยึดหักประกันซองจากการประมูลร้านค้า 3 - 

1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 (ไตรมาส4) 

1 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ถาวร 3 11,0536 

2 เงินหลักประกันความเสียหายร้านค้า 3 - 

3 รายได้ค่าเสียโอกาสค่าเช่าพ้ืนท่ีถาวร ที่ลาออกก่อน 2ปี 3 21,428 

4 รายได้ขายซองประมูลร้านค้า (100./ซอง) 3 1,200 

5 รายได้ค่าเช่าการสื่อสาร 3 77,779.60 

6 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตลาดนดั 3 - 
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    งานทรัพย์สินและสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

รายการ (รายได้) จำนวน (1) รายได้ (2) 

(เดือน) (หน่วย:บาท) 

1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 (ไตรมาส4) 

7 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ช่ัวคราว 3 - 

8 รายได้ค่าเช่าหอประชุม 3 25,500 

9 รายได้ค่าน้ำมันปตท. 3 131,195 

10 รายได้เซเว่นอิเลฟเว่น 3 43,500 

11 รายได้ร้านกาแฟอเมซอล 3 24,205.70 

12 รายได้เงินยึดหักประกันซองจากการประมูลร้านค้า 3 - 

รวม 3,201,912 

    *หมายเหตุ รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ 2564 ลดลง                                
จากปีที่ผ่านมา จำนวน 1.7433 ล้านบาท 

    1. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 ณ 30 กันยายน 2564 
จำนวน 3.2019 ล้านบาท 

     2. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 ณ 30 กันยายน 2563 
จำนวน 4.9452 ล้านบาท 
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3. รายได้จากการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
    รายได้จากการให้บริการของมหาวิทยาลัย กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 0.45 ล้านบาท

ปรากฏว ่า มหาว ิทยาล ัยราชภัฏเพชรบ ูรณ์  มีรายได ้จากการให้บร ิการของมหาว ิทยาล ัย  จำนวน                            
1.5040 ล้านบาท บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 

 
    1. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลำดับที ่
 

รายการ (รายได้) 
จำนวน (1) รายได้ (2) 

 (ครั้ง) (หน่วย:บาท) 

1  ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางด้้านจุลชีววิทยา 1 2,550.00 

2  ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย 1 400.00 

3  ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุุณภาพน้ำทางการเกษตร 1 1,450.00 

4  ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม 1 4,000.00 

5  ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพยสีต์และรา 1 2,000.00 

6  ค่าบริการตรวจวิเคาะห์น้ำบาดาล 5 9,300.00 

7  ค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร ์ 2 14,600.00 

8  ค่าบริการทางด้านจุลชีววิทยา 1 950.00 

9  ค่าบริการวเิคราะห์คณุภาพน้ำดืม่ตู้หยอดเหรียญ 1 3,600.00 

รวม 38,850 

 
    2. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลำดับที ่ รายการ (รายได้) 
จำนวน (1) รายได้ (2) 

หมายเหตุ 
(คน) (หน่วย:บาท) 

1. ค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย 

1.1 ค่านวดสมุนไพร 1  250.00 
 

1.2 ค่านวดเพื่อบำบัดโรค 10  2,200.00  

1.3 ค่ายาสมุนไพร - -  

1.4 ค่าอบไอน้ำสมุนไพร - - งดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา COVID-19 

1.5 ค่าดูแลมารดาหลังคลอด - - 

1.6 จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร - -  
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  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

ลำดับที ่ รายการ (รายได้) 
จำนวน (1) รายได้ (2) 

หมายเหตุ 
(คน) (หน่วย:บาท) 

2. ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

2.1 หลักสตูรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 
ช่ัวโมง 

- - อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบ 
และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

2.2 หลักสตูรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 
ช่ัวโมง 

- - 

รวม 2,450.00 
 

 
    3. กองพัฒนานักศึกษา 

ลำดับ
ที ่

รายการ (รายได้) 
จำนวน (1) รายได้ (2) 

(คน) (หน่วย:บาท) 

1 ค่าประกันอุบัตเิหตุกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาค 
กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2563 

- - 

2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่ากจิกรรมแรกเข้านักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช.
ประจำปีการศึกษา 2563 

- - 

3 ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ประจำปกีารศึกษา 2563  - - 

4 ค่าประกันอุบัตเิหตุกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาค 
กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2563 

- - 

5 ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ประจำปกีารศึกษา 2563 ค่าบำรุงหอพัก จำนวน 2,000 
บาท 

344 690,000 

6 ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคเทอมที่ 1/2564 ค่าบำรุงหอพัก จำนวน 2,000 บาท 
ในภาคเทอม 1/2564 ลดค่าหอพกั 500 บาท (เยียวยาโควิด) 

212 318,000 

7 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่ากจิกรรมแรกเข้านักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช.
ประจำปีการศึกษา 2563 

- - 

8 รายได้ดอกเบีย้รับจากบญัชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนให้กู้ยืมเงิน กยศ. - 169.57 

9 รายได้เงินดอกเบีย้จากการปดิบัญชี กรอ. นำมาเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

 
10,785.28 

รวม 1,018,955 
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    4. สาขาภาษาจีน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ลำดับที ่ รายการ (รายได้) 
จำนวน (1) รายได้ (2) 

(คน) (หน่วย:บาท) 

1 ค่าจัดสอบวดัระดับความรู้มาตรฐานภาษาจีน ระดับ 1 – 6  
และ YCT ระดับ 1 - 4 

69 58,100 

รวม 58,100 

 
    5. โครงการพัฒนาสถาบันภาษา 

ลำดับที ่ รายการ (รายได้) 
จำนวน (1) รายได้ (2) 

(ครั้ง/คน) (หน่วย:บาท) 

1 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนตุลาคม 2563 7 11,700 

2 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนพฤศจิกายน 2563 29 52,200 

3 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนธันวาคม 2563 11 19,800 

4 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนมกราคม 2564 5 9,000 

5 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนกุมภาพันธ์ 2564 17 29,500 

6 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนมีนาคม 2564 9 15,900 

7 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนเมษายน 2564 6 10,500 

8 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนพฤษภาคม 2564 12 20,167 

9 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนมิถุนายน 2564 22 39,347 

10 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนกรกฎาคม 2564 21 37,800 

11 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนสิงหาคม 2564 15 26,300 

12 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนกันยายน 2564 11 20,250 

รวม 292,464 

 
    6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ลำดับ
ที ่

รายการ (รายได้) 
จำนวน (1) รายได้ (2) 

(เดือน) (หน่วย:บาท) 

1 รายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ค. 63 - มี.ค. 64 6 93,200 

 

2 เม.ย. - ก.ย. 64 (หยุดให้บริการเนือ่งจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19) 

6 - 

รวม 93,200 
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4. รายได้จากงบประมาณเบิกแทนกันที่เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
    รายได้จากงบประมาณเบิกแทนกัน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 25 ล้านบาท ปรากฏว่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีรายไดจ้ากงบประมาณเบิกแทนกันท่ีเพ่ิมข้ึน จากปีที่ผ่านมา จำนวน 37.8749 
ล้านบาท บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 
 

(หน่วย:บาท) 
ลำดับที ่ ชื่อหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 48,724,090 22,464,000 

2 สำนักงานอธิการบดี 15,000 - 
3 กองพัฒนานักศึกษา 163,000 384,000 

4 คณะครุศาสตร์ 1195,000 297,500 
5 คณะเทคโนโลย ีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
5,460,794 - 

6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,980,000 - 
7 คณะวิทยาการจัดการ 300,000 - 

8 คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี 4,410,000 - 
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา - 1,230,000 

10 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000 17,500 
รวม 62,267,884 24,393,000 
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

30 ก.ย. 64 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ผู้รับผิดชอบ 

1. จำนวนระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
และพัสดุเพิ่มขึ้นหรือไดร้ับ  
การปรับปรุง 

เรื่อง 5 3   ทุกหน่วยงาน 

2. ร้อยละของกิจกรรมพัฒนา
ความรู้และทักษะ  
ด้านงบประมาณและการเงิน 
เมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่น ๆ 

ร้อยละ 3 3.42   ทุกหน่วยงาน 

3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรมสมัมนา 
เพื่อเสรมิสร้าง ความรู ้
ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ 
ด้านการเงิน หรือการงบประมาณ 
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 10 47.03   ทุกหน่วยงาน 

 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์                           
ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จำนวน 2 ตัวชี ้ว ัด ต่ำกว่าเป้าประสงค์ 1 ตัวชี ้ว ัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 
รายละเอียดดังนี้ 
 
 1. จำนวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที ่เกี ่ยวข้องกับการเงินและพัสดุเพิ ่มขึ ้นหรือได้รับ                                 
การปรับปรุง 
     ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกี ่ยวข้องกับการเงินและพัสดุเพิ่มขึ้น หรือได้รับการปรับปรุง 
กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 5 เรื่อง ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีประกาศที่เกี่ยวข้อง
กับการเงินและพัสดุ จำนวน 3 เรื่อง ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ 
     1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
     2. แนวทางการประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื ่อง นโยบายการเงิน งบประมาณการจัดหา
ผลประโยชน์ การลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2564  
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2. ร้อยละของกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านงบประมาณและการเงินเม่ือเทียบกับ กิจกรรม
อ่ืน ๆ 

    กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านงบประมาณและการเงินเมื่อเทียบกับ กิจกรรมอื่น ๆ กำหนด
ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 3 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีกิจกรรมพัฒนาความรู้                                
และทักษะ ด้านงบประมาณและการเง ิน จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม เมื ่อเทียบกับกิจกรรมอื ่น ๆ                             
จำนวน 146 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.42 บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด 

    *หมายเหตุ  
 1. โครงการพัฒนาสถาบันภาษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง                                          

และบริหารพัสดุภาครฐั ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีชมภู ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน 

 2. กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย                                  
ในการบริหารงาน และการยืมเงินทดรองราชการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน 

 3. กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ก้าวสู ่มิติใหม่ เมื ่อวันที่                            
23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีชมภู ห้องประชุมสีทอง และห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกยีรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน 

 4. โครงการอบรม เรื่อง "พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและการบริหารการเงิน                                
การคลังในรูปแบบออนไลน์" เมื ่อวันที ่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมกสิการ ห้องประชุมปทุมมา                              
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17324 ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 45 คน 

 5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบจัดทำคำของบประมาณ 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง English Discoveries ผู้เข้าร่วมอบรม
คือบุคลากรด้านนโยบายและแผนของหน่วยงาน จำนวน 40 คน 

 

3. ร้อยละร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ                            
ในกฎระเบียบด้านการเงินหรือการงบประมาณ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

    บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบด้านการเงิน                               
หรือการงบประมาณ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 10 ปรากฏว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีบุคลากรร่วมกิจกรรม/โครงการเพื ่อเสริมสร้าง ความรู ้ความเข้าใจ                               
ในกฎระเบียบด้านการเงินหรือการงบประมาณ จำนวน 245 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำนวน 521 คน                                          
คิดเป็นร้อยละ 47.03 บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 

    *หมายเหตุ จำนวนบุคลากรทั้งหมด 521 คน ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว 
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ มีผู้เข้าร่วม

โครงการ จำนวน 30 คน 
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 2. กิจกรรมให้ความรู ้แก่บุคลากร เรื ่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน                               
และการยืมเงินทดรองราชการ จำนวน 10 คน 

 3. โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ก้าวสู่มิติใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม
ศรีชมภู ห้องประชุมสีทอง และห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน 

 4. โครงการอบรม เรื่อง "พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและการบริหารการเงิน                              
การคลังในรูปแบบออนไลน์" เมื ่อวันที ่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมกสิการ ห้องประชุมปทุมมา                        
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17324 ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 45 คน 

 5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบจัดทำคำของบประมาณ 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องห้องฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง English Discoveries ผู้เข้าร่วม 
อบรมคือ บุคลากรด้านนโยบายและแผนของหน่วยงาน จำนวน 40 คน 
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กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

30 ก.ย. 64 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ผู้รับผิดชอบ 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับ
เป้าหมายการเบิกจา่ยของรัฐบาล 

ร้อยละ 96 93.59   กองกลาง /  
กองนโยบาย

และแผน 
 

 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  ผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าประสงค ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินนี้ได ้รายละเอียดดังนี้ 
 
 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล 
     การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย เมื ่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล                            
กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 96 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการเบิกจ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 93.59 
     *หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีผล                                  
การเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 416,954,538.78 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 445,497,643.55 บาท                              
คิดเป็นร้อยละ 93.59 ซึ่งจำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้ 
  1. งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.67 
  2. งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 88.72 
  3. งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.37 
  4. งบประมาณ มหาบัณฑิต (ปกติ) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 34.53 
  5. งบประมาณ มหาบัณฑิต (กศ.ปช.) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 62.43 
  6. งบประมาณรายได้อ่ืน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 60.22 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 

438,410,400 บาท  ในระหว่างปีมหาวิทยาลัยขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ จำนวน 7,087,243.55 บาท  และได้รับจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 

จำนวน 80,283,402.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น จำนวน 525,781,045.55 บาท ซึ่งจำแนกได้ดังนี ้

1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 364,064,900 บาท และในระหว่าง

ปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากร                  

ภาคร ัฐ จำนวน 7,087,243.55 บาท ทำให ้มหาว ิทยาล ัยม ีงบประมาณในการดำเน ินงาน จำนวน 

371,152,143.55 บาท 

2. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 74,345,500 บาท ซึ่งจำแนกออกเป็น 

งบประมาณ บกศ. จำนวน 52,014,900 บาท , งบประมาณ กศ.ปช. จำนวน 11,012,100 บาท , งบประมาณ 

มหาบัณฑิต (ปกติ) จำนวน 312,000 บาท , งบประมาณ มหาบัณฑิต (กศ.ปช.) จำนวน 2,145,600 บาท และ

งบประมาณรายได้อ่ืน จำนวน 8,860,900 บาท  

3. งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 62,267,884 บาท อาทิเช่น 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู ่ตำบล สร้างรากแก้ว                           

ให้ประเทศ) , โครงการยุวชนอาสา , โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื ่อขับเคลื ่อนไทย                        

ไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ 

4. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 18,015,518 บาท ซึ่งจำแนก

ออกเป็น งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (สกสว.) จำนวน 11,040,000 บาท , งบประมาณเงินอุดหนุน 

การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จำนวน 900,000 บาท , เงินรายได้จากการให้บริการ                                   

ของหน่วยงาน จำนวน 4,172,870 บาท และงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

จำนวน 1,902,648 บาท 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 

จำนวน 455,823,497.85 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 525,781,045.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.69 

ซึ่งจำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 358,805,650.64 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

371,152,143.55 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 96.67 
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2. งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่ายทั ้งสิ ้น 58,148,888.14 บาท จากงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 74,345,500 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 78.21 

 2.1 งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 88.72 

 2.2 งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.37 

 2.3 งบประมาณ มหาบัณฑิต (ปกติ) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 34.53 

 2.4 งบประมาณ มหาบัณฑิต (กศ.ปช.) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 62.43 

 2.5 งบประมาณรายได้อ่ืน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 60.22 

3. งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 28,393,001.07 บาท จากงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 62,267,884 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 45.60 

4. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 10,475,958 บาท จากงบประมาณ                           

ที่ได้รับจัดสรร 18,015,518 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 58.15 

 4.1 งบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย (สกสว.) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 46.33 

 4.2 งบประมาณเงินอุดหนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มีผลการเบิกจ่าย 

ร้อยละ 89.66 

 4.3 เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 65.14 

 4.4 งบประมาณเงินอุดหนุนเพื ่อการว ิจ ัยจากหน่วยงานภายนอก  มีผลการเบิกจ ่าย                     

ร้อยละ 96.53 

 

 

 
  

455,823,497.85 , 
86.69%

69,957,547.70 , 
13.31%

แผนภูมิแสดงภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามประเภทงบประมาณ) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
งบประมาณได้รับ

โอนเพ่ิมเติม 
งบประมาณทั่ได้รับ

จัดสรรสุทธิ 
ผลการดำเนินงาน 

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 364,064,900.00  7,087,243.55  371,152,143.55  358,805,650.64  96.67  
งบประมาณเงินรายได้ 74,345,500.00                     -    74,345,500.00  58,148,888.14 78.21  
 - งบประมาณ บกศ. 52,014,900.00    -    52,014,900.00  46,149,016.05 88.72  

 - งบประมาณ กศ.ปช. 11,012,100.00  -    11,012,100.00  5,216,802.79 47.37  
 - งบประมาณมหาบัณฑิต 
(ปกติ) 

312,000.00  -    312,000.00  107,728.00 34.53  

- งบประมาณมหาบณัฑิต 
(กศ.ปช.) 

2,145,600.00  -    2,145,600.00  1,339,450.70 62.43  

- งบประมาณรายได้อื่น 8,860,900.00  -    8,860,900.00  5,335,890.60 60.22  
รวม 438,410,400.00  7,087,243.55  445,497,643.55  416,954,538.78 93.59  

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 
งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน 62,267,884.00 28,393,001.07 45.60 
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 18,015,518.00 10,475,958.00 58.15 

 - งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (สกสว.)  11,040,000.00     5,114,371.00      46.33  
 - งบประมาณเงินอุดหนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ     900,000.00       806,924.00     89.66  

 - เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน    4,172,870.00     2,718,015.00      65.14  
 - งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก    1,902,648.00     1,836,648.00     96.53  

รวม  80,283,402.00   38,868,959.07      48.41  
 

ในระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ จำนวน 

80,283,402 บาท เป็นเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน จำนวน 62,267,884 บาท และงบประมาณจาก

หน่วยงานภายนอก จำนวน 18,015,518 บาท  ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  38,868,959.07 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 48.41 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบประมาณขอกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณทั่ได้
รับจัดสรรสุทธิ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ 
งบประมาณที่ขอ

กันเหลื่อมป ี

งบประมาณที่
ไม่ได้ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณแผ่นดิน 371,152,143.55  358,805,650.64  12,346,492.91  7,978,750.00  4,367,742.91  
งบประมาณเงินรายได้ 74,345,500.00  58,148,888.14 16,196,611.86 7,796,930.85  8,399,681.01  

 - งบประมาณ บกศ. 52,014,900.00  46,149,016.05 5,865,883.95 2,596,920.85  3,268,963.10  
 - งบประมาณ กศ.ปช. 11,012,100.00  5,216,802.79  5,795,297.21  4,663,883.00  1,131,414.21  
 - งบประมาณมหาบัณฑิต 
(ปกติ) 

312,000.00  107,728.00  204,272.00  126,472.00  77,800.00  

- งบประมาณมหาบณัฑิต 
(กศ.ปช.) 

2,145,600.00  1,339,450.70  806,149.30  409,655.00  396,494.30  

- งบประมาณรายได้อื่น 8,860,900.00  5,335,890.60  3,525,009.40  -    3,525,009.40  
งบประมาณเบิกจ่ายแทนกนั 62,267,884.00   28,393,001.07    33,874,882.93   33,666,522.93     208,360.00  
งบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 18,015,518.00   10,475,958.00    7,539,560.00  7,192,458.50 347,101.50 

 - งบประมาณเงินอุดหนุน 
เพื่อการวิจัย (สกสว.) 

  11,040,000.00      5,114,371.00     5,925,629.00     5,894,628.50       31,000.50  

 - งบประมาณเงินอุดหนุน 
การดำเนินงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

      900,000.00         806,924.00          93,076.00                      -         93,076.00  

 - เงินรายได้จากการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

   4,172,870.00     2,718,015.00     1,454,855.00      1,243,830.00     211,025.00  

 - งบประมาณเงินอุดหนุน 
เพื่อการวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 

   1,902,648.00      1,836,648.00         66,000.00         54,000.00         12,000.00  

รวม 525,781,045.55  455,823,497.85 69,957,547.70 56,634,662.28  13,322,885.42  
 

 ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาว ิทยาล ัยม ีผลการเบ ิกจ ่ายงบประมาณทั ้งส ิ ้น จำนวน 

455,823,497.85 บาท จากงบประมาณที ่ ได ้ร ับจ ัดสรร 525,781,045.55 บาท  ผลการดำเน ินงาน                           

คิดเป็นร้อยละ 86.69  คงเหลือเงินงบประมาณ 69,957,547.70 บาท  และเนื่องด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามปฏิทินการใช้จ่ายงบประมาณ 

แต่ยังมีเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ในสิ้นปีงบประมาณ                    

พ.ศ. 2564 ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จึงขอกันเงินเหลื่อมปีไว้ จำนวน 56,634,662.28 บาท ซึ่งจำแนกได้

ดังนี้ 
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1. งบประมาณแผ่นดิน มีโครงการที่ขอกันงบประมาณเหลื่อมปี 1 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 
จำนวน 7,978,750 บาท ดังนี้ 

โครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณที่
ขอกันเหลื่อมป ี

ประเภทรายจ่าย 

1. โครงการก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬา และ
ปรับปรุงระบบรดนำ้สนามฟุตบอล ตำบลสะเดยีง 
อำเภอเมืองเพชรบรูณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน 

64-1-231-20-02 7,978,750.00 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

2. งบประมาณ บกศ. มีโครงการที ่ขอกันงบประมาณเหลื ่อมปีทั ้งสิ ้น 15 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ จำนวน 2,596,920.85 บาท ดังนี้ 

โครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณที่
ขอกันเหลื่อมป ี

ประเภทรายจ่าย 

1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 64-1-831-04-01 310,800.00 ค่าตอบแทน 
2. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ 64-1-831-05-01 210,671.62 ค่าตอบแทน 
3. ค่าซ่อมแซมอาคารและบ้านพักอาศัย 
 

- จ้างปรับปรุงอาคารและภมูิทัศน์ หอเกียรตยิศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน 
- จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังช้ัน 1 อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 
- จ้างเหมาปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน 

64-1-231-03-01 478,000.00 
 

105,000.00 
 

173,000.00 
 

200,000.00 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย 
- จ้างเหมาโครงการก่อสร้างจุดคัดแยกขยะ 7 จุด 
จำนวน 1 งาน 

64-10101-231-12-
01 

179,800.00 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

5. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ 64-10101-231-07-
01 

307,999.23 ค่าใช้สอย 

6. งานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสโมสรบุคลากร 64-10101-231-09-
01 

105,600.00 เงินอุดหนุน 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- จ้างเหมาทำกรอบพระบรมฉายาลักษณ์  
จำนวน 2 กรอบ 

64-10101-231-11-
01 

150,000.00 ค่าครุภณัฑ ์

8. โครงการบริหารจดัการคณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

64-104-231-02-01 8,500.00 
 

4,500.00 
4,000.00 

 
 
ค่าตอบแทน 
เงินอุดหนุน 
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โครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณที่
ขอกันเหลื่อมป ี

ประเภทรายจ่าย 

9. โครงการวารสารวิชาการ "วิทยาการจัดการวิชาการ" 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

64-105-225-03-01 50,000.00 ค่าใช้สอย 

10. ทุนอุดหนุนงานวิจัยท่ีบูรณาการตามศาสตร์
พระราชา 

64-107-1011-01-01 18,000.00 เงินอุดหนุน 

11. โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 64-107-1011-02-01 57,000.00 เงินอุดหนุน 

12. โครงการ บำรุงรักษาห้องสมุดอัจฉริยะ (RFID) 64-108-131-06-01 250,000.00 ค่าใช้สอย 
13. โครงการ บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ (PMIS) 

64-108-131-08-01 247,500.00 ค่าใช้สอย 

14. โครงการเช่าสญัญาณอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง 64-108-131-02-01 123,050.00 ค่าสาธารณูปโภค 
15. โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
WALAI AutoLip 

64-108-131-05-01 100,000.00 ค่าใช้สอย 

3. งบประมาณ กศ.ปช. มีโครงการที ่ขอกันงบประมาณเหลื ่อมปีทั ้งสิ ้น 5 โครงการ เป็นเงิน

งบประมาณ จำนวน 4,663,883 บาท ดังนี้ 

โครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณที่
ขอกันเหลื่อมป ี

ประเภทรายจ่าย 

1. ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง 64-1-231-05-01 3,122,608.00 ค่าตอบแทน 

2. ค่าตอบแทนการดำเนินงาน 64-1-231-06-01 781,775.00 ค่าตอบแทน 
3. ค่าตอบแทนคุมสอบ 64-1-231-07-01 360,100.00 ค่าตอบแทน 
4. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 64-1-231-08-01 319,400.00 ค่าตอบแทน 

5. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 
อาคารบรรณราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน 

64-108-121-01-01 80,000.00 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 4. งบประมาณ มหาบัณฑิต (ปกติ) มีโครงการที่ขอกันงบประมาณเหลื่อมปีทั้งสิ ้น 2 โครงการ                          
เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 126,472 บาท ดังนี้ 

โครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณที่
ขอกันเหลื่อมป ี

ประเภทรายจ่าย 

1. โครงการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์) 64-105-211-03-01 99,272.00 ค่าใช้สอย 

2. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

64-104-211-02-01 27,200.00 ค่าวัสด ุ
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 5. งบประมาณ มหาบัณฑิต (กศ.ปช.) มีโครงการที่ขอกันงบประมาณเหลื่อมปีทั้งสิ้น 3 โครงการ                          
เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 409,655 บาท ดังนี้ 

โครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณที่
ขอกันเหลื่อมป ี

ประเภทรายจ่าย 

1. โครงการบริหารจดัการและพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอน หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

64-104-211-03-01 213,310.00 
 

141,755.00 
31,100.00 
40,455.00 

 
 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ

2. โครงการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์) 64-105-211-04-01 52,220.00 
23,220.00 
29,000.00 

 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
หลักสูตรมหาบัณฑิต 

64-106-111-04-01 144,125.00 ค่าตอบแทน 

 6. งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน มีโครงการที ่ขอกันงบประมาณเหลื ่อมปีทั ้งส ิ ้น  2 โครงการ                          
เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 33,666,522.93 บาท ดังนี้ 

โครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณที่
ขอกันเหลื่อมป ี

ประเภทรายจ่าย 

1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว 
ให้ประเทศ) 

- งบประมาณสำหรับ System Integrator 
- งบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมการดำเนินการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของสถาบันอุดมศึกษารายตำบล
ในด้านต่าง ๆ 
- งบประมาณสำหรับสถาบันอดุมศึกษาเพื่อจ้างงาน
ประชาชนท่ัวไป บัณฑติ และนักศกึษา 

- 22,587,432.93 
 
 

339,832.00 
8,257,503.00 

 
 

13,990,097.93 

เงินอุดหนุน 

2. โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาของนักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ 

64-1-1611-01-01 11,079,090.00 เงินอุดหนุน 
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 7. งบประมาณเงินอุดหนุนเพื ่อการวิจัย (สกสว.)  มีโครงการที ่ขอกันงบประมาณเหลื ่อมปี                               
1 โครงการ  เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 5,894,628.50 บาท ดังนี้ 

โครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณที่
ขอกันเหลื่อมป ี

ประเภทรายจ่าย 

1. โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

- ซื้อครุภัณฑเ์ครื่องวิเคราะหด์้วยการเลีย้วเบน 
รังสีเอกซ์ (XRD) จำนวน 1 เครื่อง 
- ซื้อครุภัณฑป์ระกอบทางกายภาพเพื่อยกระดับ
ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด 
- ทุนอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 3 

64-107-1111-01-01 5,894,628.50 
 

4,118,500.00 
 

545,000.00 
 

1,231,128.50 

เงินอุดหนุน 

 8. งบประมาณเงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน มีโครงการที่ขอกันงบประมาณเหลื่อมปี
ทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 1,243,830 บาท ดังนี้ 

โครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณที่
ขอกันเหลื่อมป ี

ประเภทรายจ่าย 

1. โครงการสนับสนุนการศึกษาในหลักสตูรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม่" 

64-1-211-01-01 248,480.00 รายจ่ายอื่น 

2. โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2564 
ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 

64-1-225-01-01 340,000.00 เงินอุดหนุน 

3. โครงการผลติครเูพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่
วิชาชีพ รุ่นที่ 5 (บรรจุปี พ.ศ.2563) 

64-1-225-02-01 36,750.00 เงินอุดหนุน 

4. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิในสถาบันอุดมศึกษา 
ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ประกอบการระดับ                
Pre-Incubation, ระดับ Startup Companies และ
ระดับ Spin-off Companies 

64-1-912-06-01 425,000.00 เงินอุดหนุน 

5. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ที่รับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 

- 193,600.00 
189,000.00 

4,600.00 

 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ

 9. งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีโครงการที่ขอกันงบประมาณ
เหลื่อมปี 1 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 54,000 บาท ดังนี้ 

โครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณที่
ขอกันเหลื่อมป ี

ประเภทรายจ่าย 

1. โครงการการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ใน
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 

64-1-1011-03-01 54,000.00 เงินอุดหนุน 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามแหล่งเงินและประเภทของงบประมาณ) 

แหล่งงบประมาณ จัดสรร 
โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 
งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณที ่
ขอกันเหลื่อมป ีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบประมาณแผ่นดิน 
ภาพรวม 371,152,143.55  -    371,152,143.55  358,805,650.64  96.67  12,346,492.91  7,978,750.00  
รายจ่ายประจำ 308,918,743.55  8,020,720.00  316,939,463.55  312,571,720.64  98.62  4,367,742.91  -    
รายจ่ายลงทุน 62,233,400.00  (8,020,720.00)  54,212,680.00  46,233,930.00  85.28  7,978,750.00  7,978,750.00  

งบประมาณเงินรายได้ 
ภาพรวม 74,345,500.00  -    74,345,500.00  58,148,888.14  78.21  16,196,611.86  7,796,930.85  
รายจ่ายประจำ 70,390,771.00  (3,602,789.00)  66,787,982.00  51,479,170.14  77.08  15,308,811.86  6,909,130.85  

รายจ่ายลงทุน 3,954,729.00  3,602,789.00  7,557,518.00  6,669,718.00  88.25  887,800.00  887,800.00  

งบประมาณเบิกจ่ายแทนกนั 

ภาพรวม 62,267,884.00  -    62,267,884.00  28,393,001.07  45.60  33,874,882.93  33,666,522.93  

รายจ่ายประจำ 62,267,884.00  -    62,267,884.00  28,393,001.07  45.60  33,874,882.93  33,666,522.93  
รายจ่ายลงทุน -    -    -    -    -    -    -    

งบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 

ภาพรวม 18,015,518.00  -    18,015,518.00  10,475,958.00  58.15  7,539,560.00  7,192,458.50  
รายจ่ายประจำ 18,015,518.00  -    18,015,518.00  10,475,958.00  58.15  7,539,560.00  7,192,458.50  
รายจ่ายลงทุน -    -    -    -    -    -    -    

รวม 
ภาพรวม 525,781,045.55  -    525,781,045.55  455,823,497.85  86.69  69,957,547.70  56,634,662.28  
รายจ่ายประจำ 459,592,916.55  4,417,931.00  464,010,847.55  402,919,849.85  86.83  61,090,997.70  47,768,112.28  
รายจ่ายลงทุน 66,188,129.00  (4,417,931.00)  61,770,198.00  52,903,648.00  85.65  8,866,550.00  8,866,550.00  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 

455 ,823 ,497.85 บาท  ผลการดำเน ินงาน ค ิดเป็นร ้อยละ 86.69  เป ็นรายจ ่ายประจำ จำนวน 

402,919,849.85 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 86.83  และรายจ่ายลงทุน จำนวน 52,903,648 

บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเปน็ร้อยละ 86.65   

เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการและแนวทางเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 4 ภาพรวม ร้อยละ 100 

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 100 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100  มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ                           

ต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวม ร้อยละ 13.31  รายจ่ายประจำต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 13.17 และ

รายจ่ายลงทุนต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 14.35 

งบประมาณแผ ่นด ิน :  มหาว ิทยาล ัยม ีผลการเบ ิกจ ่ายงบประมาณในภาพรวม จำ นวน 

358,805,650.64 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 96.67  เป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 312,571,720.64 

บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 98.62 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 46,233,930 บาท ผลการดำเนินงาน                        

คิดเป็นร้อยละ 85.28 ทั ้งนี ้ มหาวิทยาลัยมีรายจ่ายลงทุนจำนวน 1 รายการ ซึ ่งอยู ่ระหว่างการก่อสร้าง 

มหาวิทยาลัยจึงขอกันเงินเหลื ่อมปีไว้ จำนวน 7,978,750 บาท และมีรายจ่ายลงทุนเหลือจ่าย จำนวน 

8,020,720 บาท  กองนโยบายและแผนจึงดำเนินการขออนุญาตโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย เพ่ือนำมา

เบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที ่ 5)                          

พ.ศ. 2555 ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใด ๆ ยกเว ้นงบบุคลากร ภายใต้แผนงานเดียวกัน  ที ่ เหลือจ ่าย                                 

จากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

 งบประมาณเง ินรายได้ :  มหาว ิทยาล ัยมีผลการเบิกจ ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 

58,148,888.14 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 78.21  เป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 51,479,170.14 

บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 77.08 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 6,669,718 บาท ผลการดำเนินงาน                        

คิดเป็นร้อยละ 88.25  ทั ้งนี้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการขออนุญาตเปลี ่ยนแปลงหมวดรายจ่าย

งบประมาณภายในโครงการเดียวกัน ตามความจำเป็นในการใช้งานจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน จำนวน 

3,602,789 บาท 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามไตรมาส) 
ประเภท

งบประมาณ 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

71,359,004.89  96,410,465.75  92,143,343.54  98,892,836.46  358,805,650.64  

ร้อยละ 19.23 25.98 24.83 26.64 96.67 
งบประมาณเงิน
รายได้ 

11,607,241.59  13,953,669.02  10,329,543.50  22,258,434.03  58,148,888.14  

ร้อยละ 15.61 18.77 13.89 29.94 78.21 
รวม 82,966,265.71  110,364,160.75  102,472,911.87  121,151,297.13  416,954,635.45  

ร้อยละ 18.62  24.77  23.00  27.19  93.59  
 

หน่วย: รอ้ยละ 

ไตรมาส 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

เป้าหมาย 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

สถานะ 
การเบิกจ่าย 

เป้าหมาย 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

สถานะ 
การเบิกจ่าย 

ไตรมาส 1 22 19.23  26 15.61  
ไตรมาส 2 37 25.98  27 18.77  
ไตรมาส 3 23 24.83 ✓ 28 13.89  
ไตรมาส 4 18 26.64 ✓ 19 29.94 ✓ 

รวม 100 96.67  100 78.21  
 

จากการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายจริงกับเป้าหมายตามมาตรการและแนวทางเร่งรัดการติดตาม                                     
การใช ้จ ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผนในไตรมาสที่ 1 และ 2  ส่วนการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนในไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3  ซึ่งปัญหา
และอุปสรรคที่มีผลทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ                             
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ 
การลงพื้นที่ในการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงาน                            
ที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

และเพื ่อให ้โครงการต่าง ๆ สามารถดำเน ินการได ้อย่างมีประสิทธิภาพ  มหาว ิทยาลัยได้มี                         
การปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน และกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังกล่าว เช่น                          
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ , การจัดทำสื่อ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ , 
การประชุม สัมมนา และอบรม ผ่านช่องทางออนไลน์ , การบริการวิชาการแบบ Focus Group และกิจกรรม
พันธกิจสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ 
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามหน่วยงาน) 

แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย จัดสรร 
โอน

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณที ่
ขอกันเหลื่อมป ี

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รวม 364,064,900.00  7,087,243.55  371,152,143.55  358,805,650.64  96.67  12,346,492.91  7,978,750.00  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์ 298,075,060.00  7,896,711.55  305,971,771.55  293,743,106.36  96.00  12,228,665.19  7,978,750.00  
สำนักงานอธิการบด ี 66,860.00  -  66,860.00  66,860.00  100.00  -    -  
กองกลาง 528,700.00  -  528,700.00  528,700.00  100.00  -    -  
กองนโยบายและแผน 619,350.00  -  619,350.00  619,346.40  100.00  3.60  -  

กองพัฒนานักศึกษา 439,990.00  -  439,990.00  433,749.00  98.58  6,241.00  -  
คณะครุศาสตร ์ 7,376,220.00  -  7,376,220.00  7,376,203.60  100.00  16.40  -  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 17,563,610.00  (227,975.00)  17,335,635.00  17,264,470.00  99.59  71,165.00  -  
คณะมนุษยศาสตรฯ์ 4,572,040.00  -  4,572,040.00  4,572,039.10  100.00  0.90  -  
คณะวิทยาการจัดการ 4,011,000.00  -  4,011,000.00  4,010,789.00  99.99  211.00  -  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20,982,470.00  (524,300.00)  20,458,170.00  20,432,845.03  99.88  25,324.97  -  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,697,780.00  (643.00)  1,697,137.00  1,697,137.00  100.00  -    -  
สำนักวิทยบริการฯ 7,358,260.00  (56,500.00)  7,301,760.00  7,286,895.15  99.80  14,864.85  -  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 409,280.00  (50.00)  409,230.00  409,230.00  100.00  -    -  
สำนักส่งเสรมิวิชาการฯ 364,280.00  -  364,280.00  364,280.00  100.00  -    -  
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามหน่วยงาน)  ต่อ 

แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย จัดสรร 
โอน

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณที ่
ขอกันเหลื่อมป ี

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบประมาณ 
บกศ. 

รวม 52,014,900.00  -  52,014,900.00  46,149,016.05  88.72  5,865,883.95  2,596,920.85  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์ 11,609,610.00  -  11,609,610.00  10,024,746.40  86.35  1,584,863.60  999,471.62  
กองกลาง 13,923,116.00  -  13,923,116.00  11,670,797.43  83.82  2,252,318.57  743,399.23  
กองนโยบายและแผน 775,000.00  -  775,000.00  614,983.01  79.35  160,016.99  -  
กองพัฒนานักศึกษา 2,150,900.00  -  2,150,900.00  1,994,858.00  92.75  156,042.00  -  

คณะครุศาสตร ์ 4,148,246.00  -  4,148,246.00  3,805,563.74  91.74  342,682.26  -  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 3,019,247.00  -  3,019,247.00  2,730,820.99  90.45  288,426.01  -  
คณะมนุษยศาสตรฯ์ 4,928,271.00  -  4,928,271.00  4,846,059.18  98.33  82,211.82  8,500.00  
คณะวิทยาการจัดการ 1,827,126.00  -  1,827,126.00  1,754,882.53  96.05  72,243.47  50,000.00  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1,901,936.00  -  1,901,936.00  1,872,074.92  98.43  29,861.08  -  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,180,000.00  -  1,180,000.00  1,104,344.00  93.59  75,656.00  75,000.00  

สำนักวิทยบริการฯ 4,149,208.00  -  4,149,208.00  3,394,477.64  81.81  754,730.36  720,550.00  
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1,076,940.00  -  1,076,940.00  1,075,596.00  99.88  1,344.00  -  

สำนักส่งเสรมิวิชาการฯ 1,235,300.00  -  1,235,300.00  1,235,298.99  100.00  1.01  -  
งานตรวจสอบภายใน 90,000.00  -  90,000.00  24,513.22  27.24  65,486.78  -  
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามหน่วยงาน)  ต่อ 

แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย จัดสรร 
โอน

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณที ่
ขอกันเหลื่อมป ี

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบประมาณ 
กศ.ปช. 

รวม 11,012,100.00  -  11,012,100.00  5,216,802.79  47.37  5,795,297.21  4,663,883.00  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์ 8,431,400.00  -  8,431,400.00  2,796,372.00  33.17  5,635,028.00  4,583,883.00  
กองกลาง 400,000.00  -  400,000.00  389,312.11  97.33  10,687.89   - 
กองพัฒนานักศึกษา 207,700.00  -  207,700.00  138,335.00  66.60  69,365.00   - 
คณะครุศาสตร ์ 1,920.00  -  1,920.00  1,920.00  100.00  -     - 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 159,465.00  -  159,465.00  159,420.89  99.97  44.11   - 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ 804,865.00  -  804,865.00  804,864.75  100.00  0.25   - 
คณะวิทยาการจัดการ 433,270.00  -  433,270.00  433,257.00  100.00  13.00   - 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 269,480.00  -  269,480.00  269,480.00  100.00  -     - 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 50,000.00  -  50,000.00  50,000.00  100.00  -     - 
สำนักวิทยบริการฯ 103,800.00  -  103,800.00  23,791.10  22.92  80,008.90  80,000.00  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 50,000.00  -  50,000.00  49,849.94  99.70  150.06   - 
สำนักส่งเสรมิวิชาการฯ 100,200.00  -  100,200.00  100,200.00  100.00  -     - 

งบประมาณ 
มหาบัณฑิต 
(ปกติ) 

รวม 312,000.00  -  312,000.00  107,728.00  34.53  204,272.00  126,472.00  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์ 77,800.00  -  77,800.00  -    -    77,800.00   - 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ 27,200.00  -  27,200.00  -    -    27,200.00  27,200.00 

คณะวิทยาการจัดการ 135,800.00  -  135,800.00  36,528.00  26.90  99,272.00  99,272.00  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 54,400.00  -  54,400.00  54,400.00  100.00  -     - 

งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมฯ 16,800.00  -  16,800.00  16,800.00  100.00  -     - 
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามหน่วยงาน)  ต่อ 

แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย จัดสรร 
โอน

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณที ่
ขอกันเหลื่อมป ี

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบประมาณ 
มหาบัณฑิต 
(กศ.ปช.) 

รวม 2,145,600.00  -  2,145,600.00  1,339,450.70  62.43  806,149.30  409,655.00  
 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์  476,200.00  -  476,200.00  79,706.00  16.74  396,494.00  -  
 คณะมนุษยศาสตรฯ์  651,900.00  -  651,900.00  438,590.00  67.28  213,310.00  213,310.00  
 คณะวิทยาการจดัการ  407,400.00  -  407,400.00  355,180.00  87.18  52,220.00  52,220.00  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 434,600.00  -  434,600.00  290,474.70  66.84  144,125.30  144,125.00  

งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมฯ 175,500.00  -  175,500.00  175,500.00  100.00  -    -  

งบประมาณ 
รายได้อื่น 

รวม 8,860,900.00  -  8,860,900.00  5,335,890.60  60.22  3,525,009.40  -  
 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์  4,853,940.00  -  4,853,940.00  2,097,821.00  43.22  2,756,119.00  -  
 กองกลาง   1,220,000.00  -  1,220,000.00  624,237.00  51.17  595,763.00  -  
 กองพัฒนานักศึกษา   2,646,860.00  -  2,646,860.00  2,476,012.60  93.55  170,847.40  -  
 คณะครุศาสตร์  140,100.00  -  140,100.00  137,820.00  98.37  2,280.00  -  
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามหน่วยงาน)  ต่อ 

แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย จัดสรร 
โอน

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณที ่
ขอกันเหลื่อมป ี

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายแทนกนั 

รวม 62,267,884.00  -  62,267,884.00  28,393,001.07  45.60  33,874,882.93  33,666,522.93  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์ 48,724,090.00  -  48,724,090.00  22,614,018.07  46.41  26,110,071.93  26,110,071.93  
สำนักงานอธิการบด ี 15,000.00  -  15,000.00  -    -    15,000.00  15,000.00  
กองพัฒนานักศึกษา 163,000.00  -  163,000.00  135,500.00  83.13  27,500.00  -  
คณะครุศาสตร ์ 1,195,000.00  -  1,195,000.00  584,135.00  48.88  610,865.00  609,165.00  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 5,460,794.00  -  5,460,794.00  1,461,744.00  26.77  3,999,050.00  3,819,890.00  
คณะมนุษยศาสตรฯ์ 1,980,000.00  -  1,980,000.00  759,600.00  38.36  1,220,400.00  1,220,400.00  
คณะวิทยาการจัดการ 300,000.00  -  300,000.00  300,000.00  100.00  -    -  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4,410,000.00  -  4,410,000.00  2,518,004.00  57.10  1,891,996.00  1,891,996.00  
สำนักวิทยบริการฯ 20,000.00  -  20,000.00  20,000.00  100.00  -    -  

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 
เพ่ือการวิจัย  
(สกสว.) 

รวม 11,040,000.00  -  11,040,000.00  5,114,371.00  46.33  5,925,629.00  5,894,628.50  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 11,040,000.00  -  11,040,000.00  5,114,371.00  46.33  5,925,629.00  5,894,628.50  

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 
การดำเนินงาน
อุทยานวิทยฯ์ 

รวม 900,000.00  -  900,000.00  806,924.00  89.66  93,076.00  -  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  900,000.00  -  900,000.00  806,924.00  89.66  93,076.00  -  
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามหน่วยงาน)  ต่อ 

แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย จัดสรร 
โอน

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณที ่
ขอกันเหลื่อมป ี

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบประมาณ 
เง ินรายได ้จาก
การให ้บร ิการ
ของหน่วยงาน 

รวม 4,172,870.00  -  4,172,870.00  2,718,015.00  65.14  1,454,855.00  1,243,830.00  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์ 4,172,870.00  -  4,172,870.00  2,718,015.00  65.14  1,454,855.00  1,243,830.00  

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 
เพ่ือการวิจัย 
จากหน่วยงาน
ภายนอก 

รวม 1,902,648.00  -  1,902,648.00  1,836,648.00  96.53  66,000.00  54,000.00  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  1,902,648.00  -  1,902,648.00  1,836,648.00  96.53  66,000.00  54,000.00  

 

                     

8586



จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามหน่วยงาน) 
สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 

 1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 364,064,900 บาท และในระหว่าง
ปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
จำนวน 7,087,243.55 บาท ทำให้มีมหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 371,152,143.55 
บาท  มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 14 หน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                              
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 358,805,650.64 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 96.67  คงเหลือ
เงินงบประมาณ จำนวน 12,346,492.91 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 1 โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณ 7,978,750 บาท  

 2. งบประมาณ บกศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 52,014,900 บาท  มีหน่วยงานที่ได้รับ                      
การจัดสรรงบประมาณ จำนวน 14 หน่วยงาน  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ ้น 46,149,016.05 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 88.72  คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 
5,865,883.95 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื ่อมปีไว้ จำนวน 15 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 
2,596,920.85 บาท  

 3. งบประมาณ กศ.ปช. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,012,100 บาท  มีหน่วยงานที่ได้รับ                      
การจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12 หน่วยงาน  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ ้น 5,216,802.79 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 47.37  คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 
5,795,297.21 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื ่อมปีไว้ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 
4,663,883 บาท  

 4. งบประมาณ มหาบัณฑิต (ปกติ) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 312,000 บาท  มีหน่วยงาน                         
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5 หน่วยงาน  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 107,728 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 34.53  คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 
204,272 บาท และมีการขอกันงบประมาณเหล ื ่อมปีไว ้ จำนวน 2 โครงการ เป ็นเง ินงบประมาณ                     
126,472 บาท  

 5. งบประมาณ มหาบัณฑิต (กศ.ปช.) ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,145,600 บาท                             
มีหน่วยงานที ่ได ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณ จำนวน 5 หน่วยงาน  ซึ ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4                                  
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,339,450.70 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 62.43  คงเหลือ                     
เงินงบประมาณ จำนวน 806,149.30 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 3 โครงการ                                
เป็นเงินงบประมาณ 409,655 บาท  

 

8687



 6. งบประมาณ รายได้อื ่น ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,860,900 บาท  มีหน่วยงาน                         
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4 หน่วยงาน  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 5,335,890.60 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 60.22  คงเหลือเงินงบประมาณ 
จำนวน 3,525,009.40 บาท   

7. งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 62,267,884 บาท  มีหน่วยงาน                         
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9 หน่วยงาน  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น  28,393,001.07 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 45.60  คงเหลือเงินงบประมาณ 
จำนวน 33,874,882.93 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื ่อมปีไว ้ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 33,666,522.93 บาท   

8. งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (สกสว.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,040,000 
บาท  มีหน่วยงานที ่ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 หน่วยงาน  คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา                                  
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 5,114,371 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 46.33  คงเหลือเงิน
งบประมาณ จำนวน 5,925,629 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 5,894,628.50 บาท 

9. งบประมาณเงินอุดหนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 900,000 บาท มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏเพชรบูรณ์  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ ้น 806,924 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
89.66  คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 93,076 บาท   

10. งบประมาณเงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
4,172,870 บาท  มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2 ,718,015 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 65.14  
คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 1,454,855 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 5 โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณ 1,243,830 บาท  

11. งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
1,902,648 บาท  มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,836,648 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 96.53  
คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 66,000 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 54,000 บาท 
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามผลผลิต) 

แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย จัดสรร 
โอน

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณที ่
ขอกันเหลื่อมป ี

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รวม 364,064,900.00  7,087,243.55  371,152,143.55  358,805,650.64  96.67  12,346,492.91  7,978,750.00  
รายการบคุลากรภาครัฐ 254,183,500.00  7,087,243.55  261,270,743.55  260,046,921.67  99.53  1,223,821.88  -  
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 41,741,200.00  -  41,741,200.00  41,442,099.02  99.28  299,100.98  -  
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 36,462,700.00  -  36,462,700.00  26,910,074.60  73.80  9,552,625.40  7,978,750.00  
โครงการยุทธศาสตร์ มรภ.ฯ 31,677,500.00  -  31,677,500.00  30,406,555.35  95.99  1,270,944.65  -  

งบประมาณ  
บกศ. 

รวม 52,014,900.00  -  52,014,900.00  46,149,016.05  88.72  5,865,883.95  2,596,920.85  
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 9,984,691.00  -  9,984,691.00  8,911,672.54  89.25  1,073,018.46  720,550.00  
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 38,944,103.00  -  38,944,103.00  34,228,237.51  87.89  4,715,865.49  1,801,370.85  
ผลงานการให้บริการวิชาการ 185,000.00  -  185,000.00  185,000.00  100.00  -    -  
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ 1,485,000.00  -  1,485,000.00  1,409,344.00  94.91  75,656.00  75,000.00  
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,416,106.00  -  1,416,106.00  1,414,762.00  99.91  1,344.00  -  

งบประมาณ 
กศ.ปช. 

รวม 11,012,100.00  -  11,012,100.00  5,216,802.79  47.37  5,795,297.21  4,663,883.00  
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 609,945.00  -  609,945.00  529,891.99  86.88  80,053.01  80,000.00  

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 10,279,155.00  -  10,279,155.00  4,564,060.86  44.40  5,715,094.14  4,583,883.00  
ผลงานการให้บริการวิชาการ 10,000.00  -  10,000.00  10,000.00  100.00  -    -  
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ 55,000.00  -  55,000.00  55,000.00  100.00  -    -  

ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 58,000.00  -  58,000.00  57,849.94  99.74  150.06  -  
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามผลผลิต)  ต่อ 

แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย จัดสรร 
โอน

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณที ่
ขอกันเหลื่อมป ี

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบประมาณ 
มหาบัณฑิต 
(ปกติ) 

รวม 312,000.00  -  312,000.00  107,728.00  34.53  204,272.00  126,472.00  
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 54,400.00  -  54,400.00  54,400.00  100.00  -    -  
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 257,600.00  -  257,600.00  53,328.00  20.70  204,272.00  126,472.00  

งบประมาณ 
มหาบัณฑิต 
(กศ.ปช.) 

รวม 2,145,600.00  -  2,145,600.00  1,339,450.70  62.43  806,149.30  409,655.00  
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 434,600.00  -  434,600.00  290,474.70  66.84  144,125.30  144,125.00  

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1,701,000.00  -  1,701,000.00  1,038,976.00  61.08  662,024.00  265,530.00  
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ 10,000.00  -  10,000.00  10,000.00  -  -  -  

งบประมาณ 
รายได้อื่น 

รวม 8,860,900.00  -  8,860,900.00  5,335,890.60  60.22  3,525,009.40  -  
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 8,860,900.00  -  8,860,900.00  5,335,890.60  60.22  3,525,009.40  -  

งบประมาณ
เบิกจ่ายแทนกนั 

รวม 62,267,884.00  -  62,267,884.00  28,393,001.07  45.60  33,874,882.93  33,666,522.93  
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 18,000.00  -  18,000.00  18,000.00  100.00  -    -  

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 505,794.00  -  505,794.00  472,994.00  93.52  32,800.00  -  
ผลงานการให้บริการวิชาการ 20,000.00  -  20,000.00  20,000.00  100.00  -    -  

โครงการยุวชนสร้างชาต ิ 1,600,000.00  -  1,600,000.00  1,424,440.00  89.03  175,560.00  -  
โครงการยกระดับเศรษฐกจิและ
สังคมรายตำบลฯ 

48,945,000.00  -  48,945,000.00  26,357,567.07  53.85  22,587,432.93  22,587,432.93  

การให้บริการเผยแพร่ความรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ 

100,000.00  -  100,000.00  100,000.00  100.00  -    -  

มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายฯ 11,079,090.00  -  11,079,090.00  -            -    11,079,090.00  11,079,090.00  
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามผลผลิต)  ต่อ 

แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย จัดสรร 
โอน

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณที ่
ขอกันเหลื่อมป ี

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบประมาณเงิน
อุดหนุนเพ่ือการ
วิจัย (สกสว.) 

รวม 11,040,000.00  -  11,040,000.00  5,114,371.00  46.33  5,925,629.00  5,894,628.50  
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

11,040,000.00  -  11,040,000.00  5,114,371.00  46.33  5,925,629.00  5,894,628.50  

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 
การดำเนินงาน
อุทยานวิทยฯ์ 

รวม 900,000.00  -  900,000.00  806,924.00  89.66  93,076.00  -  

โครงการดำเนินงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

900,000.00  -  900,000.00  806,924.00  89.66  93,076.00  -  

งบประมาณ 
เงินรายได้จาก
การให้บริการ
ของหน่วยงาน 

รวม 4,172,870.00  -  4,172,870.00  2,718,015.00  65.14  1,454,855.00  1,243,830.00  

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 24,000.00  -  24,000.00  24,000.00  100.00  -    -  
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 726,750.00  -  726,750.00  101,520.00  13.97  625,230.00  625,230.00  

ผลงานการให้บริการวิชาการ 2,902,120.00  -  2,902,120.00  2,072,495.00  71.41  829,625.00  618,600.00  
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ 520,000.00  -  520,000.00  520,000.00  100.00  -    -  

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 
เพ่ือการวิจัย 
จากหน่วยงาน
ภายนอก 

รวม 1,902,648.00  -  1,902,648.00  1,836,648.00  96.53  66,000.00  54,000.00  
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ 1,902,648.00  -  1,902,648.00  1,836,648.00  96.53  66,000.00  54,000.00  
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กราฟแสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามผลผลิต)   
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จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามผลผลิต) 
พบว่า งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน มีผลผลิตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7 ผลผลิต  งบประมาณ 
บกศ. และงบประมาณ กศ.ปช. มีผลผลิตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5 ผลผลิต  งบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน มีผลผลิตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 4 ผลผลิต  งบประมาณ มหาบัณฑิต (กศ.ปช.) มีผลผลิตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน                               
3 ผลผลิต  งบประมาณ มหาบัณฑิต (ปกติ) มีผลผลิตที ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 ผลผลิต                         
ส ่วนงบประมาณรายได้อื ่น  งบประมาณเงินอุดหนุนเพื ่อการวิจ ัย (สกสว.)  งบประมาณเงินอุดหนุน                          
การดำเนินงานอุทยานวิทย์ฯ และงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีผลผลิตที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 ผลผลิต  ซึ่งหากพิจารณาตามผลผลิตโดยแบ่งเป็นประเภทงบประมาณ 
สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 364,064,900 บาท และในระหว่าง

ปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากร                  

ภาคร ัฐ จำนวน 7,087,243.55 บาท ทำให ้มหาว ิทยาล ัยม ีงบประมาณในการดำเน ินงาน จำนวน 

371,152,143.55 บาท ภายใต ้การดำเน ินงานทั ้ งหมด 4 ผลผลิต  ซ ึ ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                 

มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น 358,805,650.64 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 96.67 คงเหลือ                            

เงินงบประมาณ จำนวน 12,346,492.91 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 1 โครงการ 

เป็นเงินงบประมาณ 7,978,750 บาท  สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละผลผลิตได้ดังนี้  

 1) รายการบุคลากรภาครัฐ ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 254,183,500.00 บาท                               
ในระหว่างปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ จำนวน 7,087,243.55 บาท รวมเป็นเงิน 261,270,743.55 บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
จำนวน 260,046,921.67 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 99.53  คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน                           
1,223,821.88 บาท 

 2) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 41,741,200.00 บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั ้งส ิ ้น จำนวน 41,442,099.02 บาท                               
ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 99.28  คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 299,100.98 บาท 

 3) ผลผลิตผ ู ้สำเร ็จการศึกษาด้านส ังคมศาสตร ์ ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณ จำนวน  
36,462,700.00 บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน  26,910,074.60 บาท  ผลการดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 73.80  ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตอื่น ๆ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในสิ้นปีงบประมาณ จึงขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 
1 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 7,978,750 บาท   
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 4) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน  31 ,677 ,500 บาท  มีผลการเบิกจ ่ายงบประมาณทั ้งส ิ ้น จำนวน  30 ,406 ,555.35 บาท                                 
ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 95.99  คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน  1,270,944.65 บาท 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการโดยน้อมนำพระบรมราโชบาย                        
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติใน 4 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น , การผลิต
และพัฒนาครู , การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้วยการบูรณาการ                               
การจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ                            
ในพื้นที่ ดำเนินการภายใต้เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร  ซึ่งมีการดำเนิน
โครงการทั้งสิ้น จำนวน 24 โครงการ ได้แก่ 

 - โครงการยกระดับให้กับคนในชุมชนฐานราก 
- โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
- โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ 
- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- โครงการสนับสนุนสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู                               

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
- โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย 
- โครงการพัฒนาพ้ืนที่จากโครงการจ้างงาน 
- โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
- โครงการ Re-skill & Up-skill เพื่อยกระดับสมรรถนะและทักษะในวิชาชีพครูที่เหมาะสม

กับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
- โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 
- โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ ่นใหม่ ภายใต้บริบทของ                                

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
- โครงการยกระดับการศึกษา เพ่ือเตรียมการ Reinventing University 
- โครงการเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนการสอน                                   

ที่ทันสมัย 
- งบประมาณสำหรับทีมวิชาการ 
- โครงการสำหรับการพัฒนาศิษย์เก่า 
- โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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- โครงการเสริมสร้างแหล่งเร ียนร ู ้ด ้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูม ิป ัญญาท้องถิ่น                               
เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น 

- โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย สนับสนุน                               
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้กับท้องถิ่น 

- โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
- โครงการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
- โครงการพัฒนาสถาบันภาษา 
- โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย 

2. งบประมาณ บกศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 52,014,900 บาท ภายใต้การดำเนินงาน
ทั้งหมด 5 ผลผลิต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 46,149,016.05 บาท 
ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 88.72  คงเหลือเง ินงบประมาณ จำนวน 5,865,883.95 บาท และ                        
มีการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 15 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 2,596,920.85 บาท  สามารถ
สรุปรายละเอียดแต่ละผลผลิตได้ดังนี้ 

 1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 9,984,691 บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น จำนวน 8,911,672.54 บาท  ผลการดำเนินงาน                       
คิดเป็นร้อยละ 89.25  คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 1,073,018.46 บาท และมีการขอกันงบประมาณ                            
เหลื่อมปีไว้ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 720,550.00 บาท 

 2) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 38,944,103 
บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 34,228,237.51 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
87.89  คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 4,715,865.49 บาท และมีการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน                        
9 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 1,801,370.85 บาท 

 3) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 185,000 บาท                     
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 185,000 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 

4) ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,485,000 บาท                      
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ ้น จำนวน 1,409,344 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 94.91  
คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 75,656 บาท และมีการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 2 โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณ 75,000 บาท 

5) ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,416,106 
บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,414,762 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 99.91                     
คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 1,344 บาท 
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3. งบประมาณ กศ.ปช. ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,012,100.00 บาท ภายใต้การ
ดำเนินงานทั ้งหมด 5 ผลผลิต ซึ ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั ้งสิ้น  
5 ,216 ,802.79 บาท  ผลการดำเน ินงาน คิดเป ็นร ้อยละ 47.37  คงเหลือเง ินงบประมาณ จำนวน  
5,795,297.21 บาท และมีการขอกันงบประมาณเหลื ่อมปีไว้ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ  
4,663,883 บาท สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละผลผลิตได้ดังนี้ 

 1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 609,945 บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน  529,891.99 บาท  ผลการดำเนินงาน                       
คิดเป็นร้อยละ 86.88  คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 80,053.01 บาท และมีการขอกันงบประมาณเหลื่อมปี
ไว้ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 80,000 บาท 

 2) ผลผลิตผ ู ้สำเร ็จการศึกษาด้านส ังคมศาสตร ์ ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณ จำนวน 
10,279,155.00 บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 5,715,094.14 บาท  ผลการดำเนินงาน                       
คิดเป็นร้อยละ 44.40  ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตอื่น ๆ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในสิ้นปีงบประมาณ จึงขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 
4 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 4,583,883 บาท 

 3) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  10,000 บาท                     
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 10,000 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 

4) ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 55,000 บาท                           
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 55,000 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100   

5) ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58 ,000 บาท  
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ ้น จำนวน 57,849.94 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 99.74 
คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 150.06 บาท 

4. งบประมาณ มหาบัณฑิต (ปกติ) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 312,000 บาท ภายใต้                         
การดำเนินงานทั้งหมด 2 ผลผลิต ซึ ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  
107,728 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 34.53  คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 204,272 บาท  
และมีการขอกันงบประมาณเหลื่ อมปีไว ้ จำนวน 2 โครงการ เป ็นเง ินงบประมาณ 126 ,472 บาท                       
สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละผลผลิตได้ดังนี้ 

 1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 54,400 บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั ้งสิ ้น จำนวน 54,400 บาท  ผลการดำเนินงาน                       
คิดเป็นร้อยละ 100  
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 2) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  257,600 
บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น จำนวน  53,328.00 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 20.70                     
คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน  204,272.00 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื ่อมปีไว้ จำนวน                              
2 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 126,472 บาท 

5. งบประมาณ มหาบัณฑิต (กศ.ปช.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,145,600 บาท  ภายใต้
การดำเนินงานทั้งหมด 3 ผลผลิต ซึ ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  
1,339,450.70 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 62.43  คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 806,149.30 
บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื ่อมปีไว้ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 409,655 บาท                       
สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละผลผลิตได้ดังนี้ 

 1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 434,600 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ ้น จำนวน 290,474.40 บาท  ผลการดำเนินงาน                       
คิดเป็นร้อยละ 66.84  คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 144,125.30 บาท  และมีการขอกันงบประมาณ                           
เหลื่อมปีไว้ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 144,125 บาท  

 2) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,701,000 
บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,038,976 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 61.08                     
คงเหลือเง ินงบประมาณ จำนวน 662,024 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื ่อมปีไว ้ จำนวน                              
2 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 265,530 บาท 

3) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท                     
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 10,000 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 

6. งบประมาณ รายได้อื่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,860,900 บาท ภายใต้การดำเนินงาน
ทั้งหมด 1 ผลผลิต คือ ผลผลิตผู ้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น   
5 ,335 ,890.60 บาท  ผลการดำเน ินงาน คิดเป ็นร ้อยละ 60.22  คงเหลือเง ินงบประมาณ จำนวน  
3,525,009.40 บาท  

7. งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 62,267,884 บาท  ภายใต้การ
ดำเนินงานทั ้งหมด 7 ผลผลิต ซึ ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั ้งสิ้น  
28,393,001.07 บาท  ผลการดำเน ินงาน ค ิดเป ็นร ้อยละ 45.60  คงเหล ือเง ินงบประมาณ จำนวน 
33,874,882.93 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื ่อมปีไว้ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 
33,666,522.93 บาท  สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละผลผลิตได้ดังนี้ 

1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 18,000 บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั ้งสิ ้น จำนวน 18,000 บาท  ผลการดำเนินงาน                       
คิดเป็นร้อยละ 100   
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2) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 505,794 
บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 472,994 บาท  ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.52  
คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 32,800 บาท   

3) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท                     
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 20,000 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 

4)  โครงการย ุวชนสร ้างชาติ  ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,600,600 บาท                              
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ ้น จำนวน 1,424,440 บาท  ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 89.03  
คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 175,560 บาท   

5) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 48,945,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ ้น จำนวน 26,357,567.07 บาท  ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 53.85  คงเหลือเงินงบประมาณ 
จำนวน 22,587,432.93 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 22,587,432.93 บาท  

6) ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                     
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 100,000 บาท  
ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100  

7) โครงการมาตรการการลดภาระค ่าใช ้จ ่ายด ้านการศ ึกษาของน ิส ิตน ักศ ึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,079,090 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัย                 
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในสิ้นปีงบประมาณ จึงขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้  

8. งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (สกสว.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,040,000 
บาท ภายใต้การดำเนินงานทั้งหมด 1 ผลผลิต คือ โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 5,114,371 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 46.33  
คงเหลือเง ินงบประมาณ จำนวน 5,925,629 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื ่อมปีไว ้ จำนวน                              
5,894,628.50 บาท 

9. งบประมาณเงินอุดหนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 900,000 บาท ภายใต้การดำเนินงานทั้งหมด 1 ผลผลิต คือ โครงการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ ้น 806,924 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 89.66  
คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 93,076 บาท   
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10. งบประมาณเงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
4,172,870 บาท  ภายใต้การดำเนินงานทั้งหมด 4 ผลผลิต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ ้น 2,718,015 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 65.14  คงเหลือเงินงบประมาณ 
จำนวน 1,454,855 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 
1,243,830 บาท  สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละผลผลิตได้ดังนี้ 

1) ผลผลิตผู ้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
24,000 บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 24,000 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
100   

2) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  726,750 บาท                        
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั ้งสิ ้น จำนวน  101,520 บาท  ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 13.97                            
ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตอ่ืน ๆ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีโครงการที่
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในสิ้นปีงบประมาณ จึงขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 625,230 บาท 

3) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  2,902,120 บาท                     
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ ้น จำนวน  2,072,495 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 71.41   
คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 829,625 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 2 โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณ  618,600 บาท   

4) ผลผลิตผลงานวิจัยเพื ่อสร้างองค์ความรู ้ ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 520,000 บาท                           
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 520,000 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100   

11. งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
1,902,648 บาท ภายใต้การดำเนินงานทั้งหมด 1 ผลผลิต คือ ผลผลิตผลงานวิจัยเพื ่อสร้างองค์ความรู้                            
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,836,648 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 96.53  คงเหลือเงิน
งบประมาณ จำนวน 66,000 บาท  และมีการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ จำนวน 54,000 บาท 
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย จัดสรร 
โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 
งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณที ่
ขอกันเหลื่อมป ีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบประมาณแผ่นดิน 

รวม 364,064,900.00     7,087,243.55  371,152,143.55  358,805,650.64     96.67  12,346,492.91  7,978,750.00  
งบบุคลากร 56,862,000.00  4,728,743.55  61,590,743.55  61,590,743.55    100.00  -    -  
งบดำเนินงาน 8,350,100.00  -  8,350,100.00  5,065,923.00     60.67  3,284,177.00  -  

งบลงทุน 62,233,400.00  (8,020,720.00)  54,212,680.00  46,233,930.00     85.28  7,978,750.00  7,978,750.00  
งบเงินอุดหนุน 236,619,400.00     10,379,220.00  246,998,620.00  245,915,054.09     99.56  1,083,565.91  -  

งบรายจ่ายอื่น - -                         -    -          -    -    -  

งบประมาณ บกศ. 

รวม 52,014,900.00  -  52,014,900.00  46,149,016.05  88.72  5,865,883.95  2,596,920.85  

งบบุคลากร 16,089,600.00  10,000.00  16,099,600.00  15,205,377.26  94.45  894,222.74  -  
งบดำเนินงาน 28,052,001.00  (2,769,612.00) 25,282,389.00  22,739,926.61  89.94  2,542,462.39  1,604,520.85  

งบลงทุน 1,573,229.00  3,098,612.00  4,671,841.00  3,798,141.00  81.30  873,700.00  807,800.00  
งบเงินอุดหนุน 3,897,300.00  (339,000.00)  3,558,300.00  3,185,669.68  89.53  372,630.32  184,600.00  
งบรายจ่ายอื่น 2,402,770.00  -  2,402,770.00  1,219,901.50  50.77  1,182,868.50  -  

งบประมาณ กศ.ปช. 

รวม 11,012,100.00  -  11,012,100.00  5,216,802.79     47.37  5,795,297.21  4,663,883.00  
งบบุคลากร - -                         -    -          -    -    -  
งบดำเนินงาน 10,229,300.00       (106,480.00)  10,122,820.00  4,447,122.79     43.93  5,675,697.21  4,583,883.00  
งบลงทุน 29,700.00         351,477.00  381,177.00  301,177.00     79.01  80,000.00  80,000.00  

งบเงินอุดหนุน 422,700.00  (24,600.00)  398,100.00  388,180.00     97.51  9,920.00  -  
งบรายจ่ายอื่น 330,400.00  (220,397.00)  110,003.00  80,323.00     73.02  29,680.00  -  
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)  ต่อ 

แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย จัดสรร 
โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 
งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณที ่
ขอกันเหลื่อมป ีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบประมาณ 
มหาบัณฑิต (ปกติ) 

รวม 312,000.00  -  312,000.00  107,728.00     34.53  204,272.00  126,472.00  
งบบุคลากร - -                         -    -          -    -    -  
งบดำเนินงาน 280,800.00  -  280,800.00  107,728.00     38.36  173,072.00  126,472.00  

งบลงทุน - -                         -    -          -    -    -  
งบเงินอุดหนุน 15,600.00  -  15,600.00                         -            -    15,600.00  -  

งบรายจ่ายอื่น 15,600.00  -  15,600.00                         -            -    15,600.00  -  

งบประมาณ 
มหาบัณฑิต (กศ.ปช.) 

รวม 2,145,600.00  -  2,145,600.00  1,339,450.70     62.43  806,149.30  409,655.00  

งบบุคลากร - -                         -    -          -    -    -  
งบดำเนินงาน 1,846,100.00  (34,200.00) 1,811,900.00  1,138,644.70     62.84  673,255.30  409,655.00  

งบลงทุน 16,900.00         101,300.00  118,200.00  118,200.00    100.00  -    -  
งบเงินอุดหนุน 175,300.00   - 175,300.00  70,000.00     39.93  105,300.00  -  
งบรายจ่ายอื่น 107,300.00  (67,100.00)  40,200.00  12,606.00     31.36  27,594.00  -  

งบประมาณ รายได้อื่น 

รวม 8,860,900.00  -  8,860,900.00  5,335,890.60     60.22  3,525,009.40  -    
งบบุคลากร 55,200.00  54,800.00  110,000.00  110,000.00    100.00  -    -  
งบดำเนินงาน 5,068,100.00  (172,100.00)  4,896,000.00  1,539,858.00     31.45  3,356,142.00  -  
งบลงทุน 2,334,900.00  117,300.00  2,452,200.00  2,452,200.00    100.00  -    -  

งบเงินอุดหนุน - -                         -    -          -    -    -  
งบรายจ่ายอื่น 1,402,700.00  -  1,402,700.00  1,233,832.60     87.96  168,867.40  -  
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)  ต่อ 

แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย จัดสรร 
โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 
งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณที ่
ขอกันเหลื่อมป ีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายแทนกนั 

รวม 62,267,884.00  -  62,267,884.00  28,393,001.07  45.60  33,874,882.93  33,666,522.93  
งบบุคลากร - -                         -    -          -    -    -  
งบดำเนินงาน 100,000.00  -  100,000.00  100,000.00  100.00  -    -  

งบลงทุน - -                         -    -          -    -    -  
งบเงินอุดหนุน 62,149,884.00  -  62,149,884.00  28,275,001.07  45.49  33,874,882.93  33,666,522.93  

งบรายจ่ายอื่น 18,000.00  -  18,000.00  18,000.00  100.00  -    -  

งบประมาณเงินอุดหนุน
เพ่ือการวิจัย (สกสว.) 

รวม 11,040,000.00  -  11,040,000.00  5,114,371.00  46.33  5,925,629.00  5,894,628.50  

งบบุคลากร - -                         -    -          -    -    -  
งบดำเนินงาน - -                         -    -          -    -    -  

งบลงทุน - -                         -    -          -    -    -  
งบเงินอุดหนุน 11,040,000.00  -  11,040,000.00  5,114,371.00  46.33  5,925,629.00  5,894,628.50  
งบรายจ่ายอื่น - -                         -    -          -    -    -  

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 
การดำเนินงาน 
อุทยานวิทย์ฯ 

รวม 900,000.00  -  900,000.00  806,924.00  89.66  93,076.00  -    
งบบุคลากร - -                         -    -          -    -    -  
งบดำเนินงาน - -                         -    -          -    -    -  
งบลงทุน - -                         -    -          -    -    -  

งบเงินอุดหนุน 900,000.00  -  900,000.00  806,924.00  89.66  93,076.00  -  
งบรายจ่ายอื่น - -                         -    -          -    -    -  
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)  ต่อ 

แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย จัดสรร 
โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 
งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณที ่
ขอกันเหลื่อมป ีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบประมาณ 
เงินรายได้จากการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

รวม 4,172,870.00  -  4,172,870.00  2,718,015.00  65.14  1,454,855.00  1,243,830.00  
งบบุคลากร - -                         -    -          -    -    -  
งบดำเนินงาน 193,600.00  -  193,600.00                         -             -    193,600.00  193,600.00  

งบลงทุน 24,000.00  -  24,000.00  24,000.00  100.00  -      
งบเงินอุดหนุน 3,605,270.00  -  3,605,270.00  2,592,495.00  71.91  1,012,775.00  801,750.00  

งบรายจ่ายอื่น 350,000.00  -  350,000.00  101,520.00  29.01  248,480.00  248,480.00  
งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 
เพ่ือการวิจัย 
จากหน่วยงาน 
ภายนอก 

รวม 1,902,648.00  -  1,902,648.00  1,836,648.00  96.53  66,000.00  54,000.00  

งบบุคลากร - -                         -    -          -    -    -  
งบดำเนินงาน - -                         -    -          -    -    -  

งบลงทุน - -                         -    -          -    -    -  
งบเงินอุดหนุน 1,902,648.00  -  1,902,648.00  1,836,648.00  96.53  66,000.00  54,000.00  
งบรายจ่ายอื่น - -                         -    -          -    -    -  
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จากสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (จำแนกตามประเภท                           
งบรายจ่าย)  สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 364,064,900 บาท โดยจำแนกออกเป็น                        
4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน  ซึ ่งในระหว่าง
ปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
จำนวน 7,087,243.55 บาท  ทำให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 371,152,143.55 
บาท  ซ ึ ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม ีผลการเบิกจ ่ายงบประมาณทั ้งส ิ ้น 358,805,650.64 บาท                             
ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 96.67   

*หมายเหตุ ในระหว่างปีมหาวิทยาลัยขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ จำนวน 7,087,243.55 บาท เป็นงบบุคลากร จำนวน 4,728,743.55 บาท งบเงินอุดหนุน 
จำนวน 2,358,500 บาท  และเนื ่องจากรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐประเภทงบ                              
เงินอุดหนุน มีไม่เพียงพอสำหรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนจึงดำเนินการขออนุญาต
โอนเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน จากงบดำเนินงาน เป็นงบเงินอุดหนุน จำนวน 3,249,339.60 บาท 

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน 62,233,400 บาท หลังจากดำเนินการแล้วมีงบลงทุน                     
เหลือจ่าย จำนวน 8,020,720 บาท กองนโยบายและแผนจึงดำเนินการขออนุญาตโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน
เหลือจ่าย เพ่ือนำมาเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย  

2. งบประมาณ บกศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  52,014,900 บาท โดยจำแนกออกเป็น                           
5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน                           
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 46,149,016.05 บาท ผลการดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 88.72 หากจำแนกออกเป็นประเภทงบรายจ่าย จะเห็นว่า งบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเกินกว่า
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

*หมายเหตุ เนื ่องจากในระหว่างปีงบประมาณ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการขออนุญาต
เปลี ่ยนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณภายในโครงการเดียวกัน ตามความจำเป็นในการใช้งานจาก                         
งบดำเนินงานเป็นงบบุคลากร จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  
และเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณภายในโครงการเดียวกัน ตามความจำเป็นในการใช้งานจาก                          
งบดำเนินงานเป็นงบลงทุน จำนวน 3,098,612.00 บาท 

3. งบประมาณ กศ.ปช. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,012,100.00 บาท โดยจำแนกออกเป็น                           
4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น 5,216,802.79 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 47.37 
หากจำแนกออกเป็นประเภทงบรายจ่าย จะเห็นว่า งบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
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*หมายเหตุ เนื ่องจากในระหว่างปีงบประมาณ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการขออนุญาต
เปลี ่ยนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณภายในโครงการเดี ยวกัน ตามความจำเป็นในการใช้งานจาก                         
งบดำเนินงานเป็นงบลงทุน จำนวน 351,477 บาท 

4. งบประมาณ มหาบัณฑิต (ปกติ) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 312,000 บาท โดยจำแนก
ออกเป็น 3 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  107,728 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 34.53 

5. งบประมาณ มหาบัณฑิต (กศ.ปช.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,145,600.00 บาท                             
โดยจำแนกออกเป็น 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน  และงบรายจ่ายอ่ืน 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,339,450.70 บาท  ผลการดำเนินงาน                         
คิดเป็นร้อยละ 62.43 

*หมายเหตุ เนื ่องจากในระหว่างปีงบประมาณ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการขออนุญาต
เปลี ่ยนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณภายในโครงการเดียวกัน ตามความจำเป็นในการใช้งานจาก                         
งบดำเนินงานเป็นงบเงินอุดหนุน จำนวน 101,300 บาท 

6. งบประมาณ รายได้อื่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,860,900 บาท โดยจำแนกออกเป็น                         
4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ซึ่งในปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2564  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 5,335,890.60 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 60.22 

*หมายเหตุ เนื ่องจากในระหว่างปีงบประมาณ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการขออนุญาต
เปลี ่ยนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณภายในโครงการเดียวกัน ตามความจำเป็นในการใช้งานจาก                         
งบดำเนินงานเป็นงบบุคลากร จำนวน 54,800 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  
และเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณภายในโครงการเดียวกัน ตามความจำเป็นในการใช้งานจาก                          
งบดำเนินงานเป็นงบลงทุน จำนวน 117,300 บาท 

7. งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 62,267,884 บาท โดยจำแนก
ออกเป็น 3 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น  ซึ่งในปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2564  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ ้น 28,393,001.07 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
45.60   

8. งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (สกสว.) ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน จำนวน 
11,040,000 บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 5,114,371 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
46.33   
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9. งบประมาณเงินอุดหนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุน จำนวน 900,000 บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 806,924 บาท  ผลการดำเนินงาน                                 
คิดเป็นร้อยละ 89.66  คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 93,076 บาท   

10. งบประมาณเงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
4,172,870 บาท  โดยจำแนกออกเป็น 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน 
และงบรายจ่ายอื่น  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2 ,718,015 บาท                              
ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 65.14   

11. งบประมาณเงินอุดหนุนเพื ่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ                            
เงินอุดหนุน จำนวน 1,902,648 บาท  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,836,648 บาท  ผลการดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 96.53   
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