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คำนำ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย                     
เพื่อสร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการดำเนินงาน                     
ทั้ง 4 ภารกิจหลัก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย ที่ได้ดำเนินงานครอบคลุมขอบข่าย                     
ของงาน โดยการดำเนินงานดังกล่าวมุ ่งเน้นที ่จะพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี ้ให้เป็นมหาวิทยาลัย                     
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ได้สรุปผล
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาระหว่าง (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) เพ่ือเป็นข้อมูล
ให้กับสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผล
การดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั ้งเป็นแนวทางในการพัฒนาผลดำเนินงาน                               
ของมหาวิทยาลัยในไตรมาสถัดไป 

 

         กองนโยบายและแผน 

             เมษายน 2565 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจในแต่ละด้านตามแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย รายละเอียด
ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาว ิทยาล ัยสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร ็จตามตัวช ี ้ว ัดความสำเร ็จของเป ้าประสงค์                                                         

ได้ทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 29 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จ ของเป้าประสงค์ทั้งหมด 35 
ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 17.14 

 
2. ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาว ิทยาล ัยสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร ็จตามตัวช ี ้ว ัดความสำเร ็จของเป ้าประสงค์                                                        

ได้ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ของเป้าประสงคท์ั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 12.50 

 
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 198,911,982.28 บาท 
จากงบประมาณที ่ ได ้ร ับจ ัดสรร 473,626,446.52 บาท ผลการดำเน ินงาน ค ิดเป ็นร ้อยละ 42.00                               
ซึ่งจำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้  
  2.1 งบประมาณแผ ่นด ิน ม ีผลการเบ ิกจ ่ายท ั ้ งส ิ ้ น จำนวน 171,027,203.89 บาท                                
จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 376,513,300 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 45.42 
  2.2 งบประมาณแผ่นดิน (นอก พ.ร.บ.) มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ ้น จำนวน 5,118,000 บาท                             
จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 8,530,000 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 60 
  2.3 งบประมาณเง ินรายได ้  ม ีผลการเบ ิกจ ่ายท ั ้ งส ิ ้น จำนวน 21,321,430.39 บาท                             
จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 83,646,654.52 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 25.49 
  โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายของแต่ละงบประมาณ ดังนี้ 
   2.3.1 งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 33.44 
   2.3.2 งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 5.04 
   2.3.3 งบประมาณ มหาบัณฑิต (ปกติ) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 12.03 
   2.3.4 งบประมาณ มหาบัณฑิต (กศ.ปช.) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 36.54 
   2.3.5 งบประมาณรายได้อ่ืน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 9.46 
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  2.4 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 1,445,348 บาท                            
จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4,936,492 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 29.28 
   2.4.1 เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 46.48 
   2.4.2 เง ินอ ุดหน ุนเพ ื ่อการว ิจ ัยจากหน่วยงานภายนอก ม ีผลการเบ ิกจ ่าย                                     
ร้อยละ 50.84 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ติดตามและวิเคราะห์สาเหตุของตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้ เพ่ือนำมาปรับปรุง
การดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำแนกตามเรือ่ง 
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ภาพรวมไตรมาสที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จ
ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 29 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัด
ความสำเร็จของเป้าประสงค์ท้ังหมด 35 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 17.14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

เรื่องท่ี จำนวนตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

1 6 - - 6 
2 6 2 - 4 

3 8 1 - 7 

4 3 - - 3 
5 3 - - 3 

6 9 3 - 6 
รวม 35 6 - 29 
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จำแนกตามเร่ือง 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื ่องที ่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา                                  
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

31 มี.ค. 65 บรรล ุ ไม่บรรล ุ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของจำนวนหลักสูตร 
โครงการพันธกิจสัมพันธ์ ท่ีผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมสี่วนร่วม ** 

ร้อยละ 40 32.65    5 คณะ / 

สถาบันวิจัยฯ 

2. จำนวนบุคคลหรือ
หน่วยงานในชุมชนเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไข
หรือลดปญัหาของชุมชนและ
สังคม (Non-Age Group 
Particpation) ** 

บุคคล/
หน่วยงาน 

1,600 383    5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

3. จำนวนโครงการบรูณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ที่พัฒนา
ท้องถิ่น 4 ด้าน เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

60 22    5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

4. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจ
สัมพันธ์สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับท้องถิ่น 

ร้อยละ 75 N/A    5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

5. จำนวนวิสาหกิจชุมชนท่ี
ประสบความสำเรจ็จากการ
สนับสนุนจากความรู้ของ
มหาวิทยาลยั * 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

8 5    5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

31 มี.ค. 65 บรรล ุ ไม่บรรล ุ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการพันธกิจสัมพันธ์ได้รับ
การพัฒนาการสอนให้เป็น 
มืออาชีพ 

ร้อยละ 100 N/A    ครุศาสตร ์

*  ตวัชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นฯ  

** ตวัชี้วัดตามรา่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วธิีการและเง่ือนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ 

 

 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัย 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ 
 
 1. ร้อยละของจำนวนหลักสูตร โครงการพันธกิจสัมพันธ์ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ** 

    หล ักส ูตร โครงการพันธกิจส ัมพันธ ์ ท ี ่ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียมีส ่วนร ่วม กำหนดผลสำเร็จ                                    
ตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 40 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหลักสูตรโครงการ
พันธกิจสัมพันธ์ ที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จำนวน 16 หลักสูตร จากหลักสูตรทั้งหมด 49 หลักสูตร                             
คิดเป็นร้อยละ 32.65 รายละเอียดดังนี้ 

    คณะวิทยาการจัดการ 7 หลักสูตร 
    (1). หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
    (2). หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศาสตร์ 
    (3). หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    (4).หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
    (5). หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
    (6). หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
    (7). หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
    ดำเนินโครงการ สร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงไร่ทิพย์เสาวรส และโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน (1) 
    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cheer up to startup" ปีที่ 2  ร่วมกับ  ผู้ประกอบการภายนอก

มหาวิทยาลัย (1) (2) (3) (4) (5) 
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    โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในชุมชนโฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3 (1) (2) (6) (7) 
    โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะม่วงและพัฒนาตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่

ชุมชน  ร่วมกับ  วิสาหกิจขุมขนบ้านโภชน์ (5) 
    โครงการการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์มะขามด้วยการตลาดออนไลน์กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน                                     

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่  ร่วมกับ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ (3) 
 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 หลักสูตร 
    (1). หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
    (2). หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
    (3). หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 
    (4). หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
    (5) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
    (6). หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
    (7). หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
    (8). หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
    (9). หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน

ฐานราก โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิตขั้นต้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่ (1) 
    โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปลาพ้ืนเมืองกลุ่มแม่บ้านรวมใจ (1) 
    โครงการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (1) 
    โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ (1) 
    โครงการการรวบรวมพืชวงศ์ขมิ ้นช ันในพื ้นที ่ป ่าช ุมชนอำเภอเขาค้อ เพื ่อการอนุร ักษ์                                  

และการขยายพันธุ์ในสภาพแปลงปลูกและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (1) 
    โครงการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ขมิ้นชันสมุนไพรเชิงพาณิชย์ (1) 
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากโครงการ

พระราชดำริฯ (1) 
    โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร (2) 
    โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน

ราก (3) 
    โครงการการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย (3) 
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    โ ครงการยกระด ับมาตรฐานผล ิ ตภ ัณฑ ์ ช ุ มชนจ ั งหว ั ด เพชรบ ู รณ ์ ด ้ ว ยนว ั ต กร รม                                        
และเทคโนโลยีการเกษตร (4) (5) 

    โครงการการยกระดับกลุ่มดวงทองสู่การเป็นชุมชนต้นแบบ (6) 
    โครงการการป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบอาคารสู่ชุมชน (7) 
    โครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (8) 
    โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอไส้ปลาไหล (9) 
 
2. จำนวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื ่อแก้ไขหรือลดปัญหา                                 

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

และสังคม (Non-Age Group Participation) กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 1,600 บุคคล/หน่วยงาน
ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของชุมชนและสังคม (Non-Age Group Participation) จำนวน 383 คน 
รายละเอียดดังนี้ 

    คณะวิทยาการจัดการ (248 คน) 
    1. โครงการสร้างคุณค่าและเพ่ิมรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ไร่ทิพย์เสาวรส ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรตำบลหนองแม่นา 
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน) 

    2. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านวังทับไทรหมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร 
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ร่วมกับชุมชนบ้านวังทับไทรหมู่ที ่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก                                
จังหวัดพิจิตร (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน) 

    3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cheer up to startup" ปีที ่ 2 ร่วมกับผู ้ประกอบการ                                
จังหวัดเพชรบูรณ์ (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน) 

    4. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวทางน้ำในชุมชนโฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา                                  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับชุมชนโฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ                                 
จังหวัดเพชรบูรณ์ (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน) 

    5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะม่วงและพัฒนาตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์                                           
ให้แก่ชุมชน ร่วมกับวิสาหกิจขุมขนบ้านโภชน์ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (มีผู้เข้ารว่ม
จำนวน 43 คน) 

    6. โครงการการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์มะขามด้วยการตลาดออนไลน์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน                                  
กลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรขี ้นาคแผนใหม่ ร่วมกับกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรขี ้นาคแผนใหม่                                  
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน)  
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    สถาบันวิจัยและพัฒนา (135 คน) 
    1. โครงการงานสืบสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการปลูกผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือน

ชุมชนตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน) 
    2. โครงการงานสืบสานอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ  กิจกรรมการแปรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่                                           

ชุมชนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน) 
    3. โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน ชุมชนหมู่ 3 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร (มีผู้เข้าร่วม

จำนวน 30 คน) 
    4. โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน ชุมชนหมู่ 6 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร (มีผู้เข้าร่วม

จำนวน 30 คน) 
    5. โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน ชุมชนหมู ่ 11 ตำบลวังงิ ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร                                 

(มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน) 
 
3. จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ที่พัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และการศึกษา 
    โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ที ่พัฒนาท้องถิ ่น 4 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดล้อม                                     

และการศึกษา กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 60 โครงการ/กิจกรรม ปรากฏว่า ไตรมาสที ่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ที่พัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา จำนวน 22 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

    คณะวิทยาการจัดการ (6 โครงการ) 
    1. โครงการสร้างคุณค่าและเพ่ิมรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ไร่ทิพย์เสาวรส ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม) 
     2. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านวังทับไทรหมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร 

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร (ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม) 
     3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cheer up to startup" ปีที่ 2 (ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม/

ด้านการศึกษา) 
    4. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวทางน้ำในชุมชนโฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา                              

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม/ด้านสิ่งแวดล้อม) 
    5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะม่วงและพัฒนาตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่

ชุมชน (ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม) 
    6. โครงการการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์มะขามด้วยการตลาดออนไลน์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน                                        

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขีน้าคแผนใหม่ (ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม) 
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    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (14 โครงการ) 
    7. โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน

ราก หมู่ 7 ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (ด้านสังคม/ด้านเศรษฐกิจ) 
    8. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคน                                      

ในชุมชนฐานราก โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิตขั้นต้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่                                 
หมู่ 3 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (ด้านสังคม/ด้านเศรษฐกิจ) 

    9. โครงการยกระด ับมาตรฐานผล ิตภ ัณฑ ์ช ุมชนจ ั งหว ัด เพชรบ ู รณ ์ด ้ วยนว ัตกรรม                                     
และเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านเศรษฐกิจ) 

    10. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปลาพ้ืนเมืองกลุ่มแม่บ้านรวมใจ (ด้านเศรษฐกิจ) 
    11. โครงการการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย บ้านสนสวย ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ                               

จังหวัดเพชรบูรณ์ (ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสิ่งแวดล้อม) 
    12. โครงการการพัฒนาเศรษฐก ิจจากฐานการเกษตร บ ้านว ังแดงใต ้  ตำบลเขาทราย                                  

อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (ด้านสังคม/ด้านเศรษฐกิจ) 
    13. โครงการการยกระดับกลุ่มดวงทองสู่การเป็นชุมชนต้นแบบ (ด้านเศรษฐกิจ) 
    14. โครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น                          

(ด้านสังคม/ด้านเศรษฐกิจ) 
    15. โครงการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรบ้านท่าบัว                                      

ยุคใหม่พัฒนา จังหวัดพิจิตร (ด้านเศรษฐกิจ) 
    16. โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู ้ด ้านคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เพื ่อให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ (ด้านเศรษฐกิจ) 
    17. โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอ ไส้ปลาไหล (ด้านเศรษฐกิจ) 
    18 โครงการการป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบอาคารสู่ชุมชน (ด้านสังคม/ด้านสิ่งแวดล้อม) 
    19 โครงการการรวบรวมพืชวงศ์ขมิ้นชันในพื้นที่ป่าชุมชนอำเภอเขาค้อ เพื่อการอนุรักษ์และการ

ขยายพันธุ์ในสภาพแปลงปลูกและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ด้านการศึกษา/ด้านสิ่งแวดล้อม) 
    20. โครงการการอนุร ักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ขมิ ้นชั นสมุนไพรเชิงพาณิชย์                                    

(ด้านการศึกษา/ด้านสิ่งแวดล้อม) 
 
    สถาบันวิจัยและพัฒนา (2 โครงการ) 
    21. โครงการงานสืบสานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ (ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม/                                    

ด้านสิ่งแวดล้อม) 
    22. โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน (ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม/ ด้านสิ่งแวดล้อม) 
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4. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์สามารถแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่น 
    หมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์สามารถแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ ่น  กำหนด

ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 75 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหมู่บ้าน/
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์สามารถแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่น  จำนวน 11 หมู่บ้าน/ชุมชน 
รายละเอียดดังนี้ 

    คณะวิทยาการจัดการ 
    1 กลุ่มเกษตรกรตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง : 

การสร้างคุณค่าและเพ่ิมรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด 
    2. ชุมชนบ้านวังทับไทรหมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ได้รับการแก้ไข

ปัญหาเรื่อง : การพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได ้
    3. ผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง : การสร้างไอเดีย นวัตกรรม                                  

และการวางแผนธุรกิจการเป็น startup 
    4. ชุมชนโฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข

ปัญหาเรื่อง : การบริหารจัดการโฮมสเตย์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
    5. วิสาหกิจขุมขนบ้านโภชน์ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไข

ปัญหาเรื่อง : การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าจากมะม่วง 
    6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง : การขายผลิตภัณฑ์มะขามด้วยการตลาดออนไลน์ 
 
    สถาบันวิจัยและพัฒนา* 
    7. ชุมชนหมู่ 8 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง :                                     

การทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยว การปลูกผักโดยใช้สารเคมี มาเป็นการปลูกผักอินทรีย์แบบโรงเรือนแบบระบบเปิด 
เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ส่งเสริมสุขภาพชุมชนให้ดีขึ้น 

    8. ชุมชนหมู่ 2 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง : การให้
องค์ความรู้เรื่องการแปรรูปไม้ไผ่ และการสร้างรายได้ในชุมชน 

    9. ชุมชนหมู่ 3 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน 
ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง : การสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน 

    10. ชุมชนหมู่ 6 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน 
ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง : การสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน และการลดใช้ปุ๋ยเคมีกับผลผลิตทางการเกษตร 

    11. ชุมชนหมู่ 11 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน 
ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง : การออกแบบตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
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5. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนจากความรู้ของมหาวิทยาลัย * 
    วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนจากความรู ้ของมหาวิทยาลัย กำหนด

ผลสำเร็จ ตามเป้าประสงค์คือ 8 วิสาหกิจชุมชน ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                                 
มีวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนจากความรู้ของมหาวิทยาลัย 5 ชุมชน รายละเอียดดังนี้ 

    1. กลุ่มเกษตรกรตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความรู้เรื่องการเพ่ิม
รายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไร่ทิพย์เสาวรส  โดยอาจารย์ดร.ปาณิสรา                                     
คงปัญญา 

    2. ชุมชนบ้านวังทับไทรหมู่ที ่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ได้รับความรู้                                    
เรื่องการพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน โดยอาจารย์ดร.ปาณิสรา  คงปัญญา 

    3. ชุมชนโฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความรู้
เรื่องการบริหารจัดการโฮมสเตย์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล  ชะโยมชัย 

    4. วิสาหกิจขุมขนบ้านโภชน์ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความรู้                                  
เรื่องการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าจากมะม่วง โดยอาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 

    5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
ได้รับความรู้เรื่องการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์มะขามด้วยการตลาดออนไลน์ โดยอาจารย์ศุภรัตน์  แก้วเสริม 

 
6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์ได้รับการ

พัฒนาการสอนให้เป็นมืออาชีพ 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาการสอนให้เป็น                                

มืออาชีพ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 100 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

31 มี.ค. 65 บรรล ุ ไม่บรรล ุ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละผลงานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมทีส่ามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนและสังคม 
ในพื้นที ่** 

ร้อยละ 45 88.33    5 คณะ / 

สถาบันวิจัยฯ 

2. ร้อยละโครงการวิจยั 
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้
สู่ชุมชน ** 

ร้อยละ 80 88.33    5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

3. ผลงานของนักศึกษา/
อาจารย์ ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ * 

คะแนน 5 1.30    5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

4. ร้อยละของงานวิจัยนำไปใช้
พัฒนาชุมชน 

ร้อยละ 85 38.10    5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

5. ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สาขาวิชาชีพครู ที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ หรือนำไปใช้
ประโยชน์ * 

ผลงาน 6 N/A    ครุศาสตร ์

6. จำนวนการยื่นคำขอแจ้งจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
(สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการค้า) 

จำนวน 20 1    สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

*  ตวัชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นฯ  

** ตวัชี้วัดตามรา่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วธิีการและเง่ือนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่  ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงาน ให้บรรลุผลสำเร็จ                                
ตามเป ้าประสงค ์ของแผนปฏ ิบ ัต ิราชการ จำนวน 2 ต ัวช ี ้ว ัด อย ู ่ระหว ่างดำเน ินการ  4 ต ัวช ี ้วัด                                   
คิดเป็นร้อยละ 33.33 รายละเอียดดังนี้ 

 
1. ร้อยละผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ ** 

     ผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ กำหนดผลสำเร็จ
ตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 45 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลงานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ จำนวน 53 โครงการ จากโครงการวิจัยทั้งหมด 
60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.33 บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 

    คณะครุศาสตร์ 8 โครงการ 
    1. การพัฒนาหลักสูตรเกษตรปลอดภัยตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต

และทักษะอาช ีพสำหร ับน ักเร ียนช ั ้นประถมศึกษา จ ังหว ัดเพชรบ ูรณ์ โดยผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์                                            
ดร.กมลฉัตร  กล่อมอ่ิม 

    2. การพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเสริมศักยภาพในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุบ้านเข็ กน้อย 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธ ีการพึ ่งตนเองโดยใช้ช ุมชนเป็นฐาน  เพื ่อความมั ่นคงเข้มแข็งและยั ่งยืน                                    
โดยอาจารย์ฉัตรชัย  เสมาทอง 

    3. การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัยเพื่อคุณภาพผู้สูงอายุ 4 มิติในอำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ ่มเติมสำหรับนักเรียนภาคบังคับ โดยผู ้ช ่วยศาสตราจารย์                                    
ดร.แขก  บุญมาทันและคณะ 

    4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูโดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเกษตรปลอดภัย
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาจารย์ ดร.นันทวัน  พัวพันและคณะ 

    5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกันสมองเสื ่อมของผู ้สูงอายุด้วยกิจกรรมเสริมทักษะ                               
และสุขภาพกาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน  เบ้าทองคำและคณะ 
     6. การพัฒนาแหล่งเร ียนร ู ้และสภาพแวดล้อมในชั ้นเร ียน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ                             
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์วิชญาพร  อ่อนปุย 
     7. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย ใช้ปัญหา                              
เป็นฐานเพื ่อพัฒนาการคิด 3 มิติ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตำบลบ้านติ ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม 

    8. การพัฒนาศ ักยภาพคร ูปฐมว ัยในการจ ัดการความร ู ้สำหร ับเด ็กปฐมว ัยย ุคด ิจ ิทัล                                  
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร  กุศลส่ง 
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    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 โครงการ 
    9. การบูรณาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกเชิงพาณิชย์ เพ่ือเป็นอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์รัตนากร  แสนทำพลและคณะ 
    10. การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการพ่ึงตนเองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรส 

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตว์  รัตนวัยและคณะ 
    11. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟช่วยยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่จากวัสดุเหลือทิ้งในการ                                        

แปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ 
    12. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณผ่านประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลกับเทคโนโลยี

ฝาแฝดดิจิทัลสำหรับเกษตรอัจฉริยะ โดยอาจารย์ศานต์  พานิชสิติ 
    13. ผลของเอนไซม์โบรมีเลนและเอนไซม์ปาเปนในการย่อยวัตถุดิบเพื่อพัฒนาสูตรอาหารปลาดุก

ลูกผสมแบบลดต้นทุน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์ 
    14. การพัฒนานวัตกรรมเชิงมูลค่าเพื ่อส่งเสริมการพึ ่งตนเองของกลุ ่มเกษตรกรผู ้ปลูกฝรั่ง                                

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ยศวรรธน์  จันทนาและคณะ 
    15. ศักยภาพทรัพยากรทางน้ำเพื่อการพัฒนาการประมงในเขตลุ่มน้ำป่าสักตอนบนอย่างยั่งยืน                                      

ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ธนภัทร  วรปัสสุ 
    16. การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรผู้ปลูกมะขามเพื่อยกระดับมาตรฐานและการบริหารจัดการ

ตลาดด้วยระบบดิจิทัล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ 
    17. ผลการเสริมใบอังกาบหนูผงในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าไขมันในเลือดไก่เนื้อ                                 

โดยอาจารย์จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว 
    18. การพัฒนาศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรสำหรับเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากกระบวนการผลิต

อุตสาหกรรมแมคคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  เครือผือและคณะ 
    19. การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  วันน้อยและคณะ 
    20. การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตผลทางการเกษตร และเพิ่มมูลค่าสำหรับอุตสาหกรรม                                    

แมคคาเดเมีย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์นินิสิต  องอาจและคณะ 
    21. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะขามแช่อ่ิม โดยอาจารย์วิทยา  หนูช่างสิงห์ 
    22. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสายการผลิตกระบอกไม้ไผ่พื้นถิ่นสำหรับเตรียมบรรจุ

สำหรับผู้ประกอบการข้าวหลามจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์สุวิมล  เทียกทุมและคณะ 
    23. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการร่อนดินทำความสะอาดสมุรไพรประเภทหัวเพื่อเพ่ิม

มูลค่าการผลิตของสมุนไพร ของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผู ้ผลิตสมุนไพร ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์                          
โดยอาจารย์สุชาติ  เขียวนอก 
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     24. การพัฒนาผ้าแพรลายไส้ปลาไหล โดยใช้ทฤษฎีสี : กรณีกลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดศรีสองคร 
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์กฤษณา  เกตุคำ 
     25. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกาบกล้วยหินสำหรับผลิตภัณฑ์กล้วยหินแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน                             
ไส้เมี่ยงสมุนไพร ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์นิรุต  ขันทรี 
 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 โครงการ 
    26. การยกระดับและสร้างมูลค่า (Value creation) วัฒนธรรมชุมชนในการสืบสานและอนุรักษ์

วัฒนธรรมพื้นบ้านไทหล่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิฐา  แสงกระจ่าง 
    27. การยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษของยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ ่นของชุมชนแหล่งท่องเที ่ยว                                 

เขาตะเคียนโง๊ะ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์จินตรัตน์  แสงศิริ 
    28. นวัตกรรมการจัดการท่องเที ่ยวเชิงเกษตรแนวใหม่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน                                 

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดร.วิภารัศมิ์  พรพฤฒิพันธุ์ 
    29. การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบอัตตาณัติ  โดยผ่านการมีส่วนร่วม                                  

ของชุมชนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์                                  
โดยอาจารย์วันวิสาข์  หมื่นจง 

    30.  การพ ัฒนาแบบว ัดเช ิงสถานการณ์ เพ ื ่ อว ัดส ุขภาวะทางจ ิตของผ ู ้ส ู งอาย ุ ในไทย                                      
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสดิ์ 

    31. บทบาทของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง ในฐานะตัวแบบที่ดี
ของผู้นำในการสรรสร้างแนวทางของความสุขอย่างเป็นรูปธรรมแก่ชุมชน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐิกุล                          
แก้วงาม 

 
    คณะวิทยาการจัดการ 4 โครงการ 
    32. แนวทางการเพิ ่มมูลค่าผักปลอดภัยเพื ่อการพัฒนาเสรษฐกิจชุมชนอย่างยั ่งยืนของกลุ่ม

เกษตรกรในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาลัย  บุญทิมและคณะ 
    33. การพัฒนานวัตกรรมแบบจำลองธุรกิจการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์                               

โดยอาจารย์ดร.เจน  จันทรสุภาเสน 
    34. การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอเขาค้อ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหาและคณะ 
    35. การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์สำหรับวัคซีนเด็กด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                             

โดยอาจารย์เอ็ม  สายคำหน่อ 
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    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 โครงการ 
    36. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือยกระดับเกษตรกรรมด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านเทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา  ตั้งวรรณวิทย์ 
    37. การศึกษาสาระสำคัญและฤทธิ ์ของตำรับยาเบญจกูลในการยับยั ้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี                                  

โดยอาจารย์ ดร.กัญญารัตน์  เดือนหงาย 
    38. การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันจัดการข้อมูลในการติดตามระดับการใช้ประโยชน์กิจกรรม

นันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ดวงจันทร์  สีหาราช 
    3 9 .  ก า รศ ึ กษ าสภ า ว ะท ี ่ เ ห ม า ะสม ในกา รผลิ ต ไบ โอด ี เ ซ ลจ ากน ้ ำม ั นก ากกาแฟ                                              

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  ปานปราณีเจริญ 
    40. การสกัดและการเตรียมฟิล์มที ่ย ่อยสลายทางชีวภาพจากกัมมะขามร่วมกับพอลิไวนิล

แอลกอฮอล์ โดยอาจารย์นันทรักษ์  รอดเกตุ 
    41. ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ ่มชาติพันธุ์                                   

(ม้ง เย้า มูเซอ ลีซอ) โดยอาจารย์นฤมล  จันทร์มา 
    42. มูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชที ่ เป ็นแหล่งอาหารปลอดภัย ในพื ้นที ่ป ่าช ุมชนโนนชาติ                                 

ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ธนาวรรณ  พิณะเวศน์ 
    43. การใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นในการทำเกษตรระบบปลอดภัยด้วยรูปแบบการสร้างป่าครอบครัว                                    

ในพ้ืนที่หลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ธนาวรรณ  พิณะเวศน์ 
    44. การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเขาค้อ สำหรับผู ้มีรายได้ต่ำใน                                 

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางรัตน์  พันแสง 
    45. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมเพื ่อเป็นฐานในการแก้ปัญหา                                 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพ้ืนที่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  แก้วกรม 
    46. การพัฒนาวิธ ีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในตัวอย่างทางการเกษตรให้มี                                  

ความถูกต้องและแม่นยำเพื่อรองรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี                                  
และคณะ 

    47. การบูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ 

    48. ความรอบรู้สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและสถานะสุขภาพของประชากรวัยทำงานก่อนเข้าสู่
สังคมสูงวัยของจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร โดยอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สอนทน 

    49. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของสมุนไพรและรูปแบบการใช้
ประโยชน์สมุนไพรส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียบ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง                                       
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ดวงจันทร์  สีหาราช 
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    50. การพัฒนาเครื่องดมกลิ่นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยทางด้าน
การเกษตรและอาหารสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ โดยอาจารย์ ดร.เกรียงไกร  ทิมศร 

    51 .  การพ ัฒนาถ ั งหม ั กขยะอ ินทร ี ย ์ จ ากยา งรถ ใช ้ แล ้ วและประย ุ กต ์ ใ ช ้ ปล ู ก พืช                                         
โดยอาจารย์พรทวี  กองร้อย 

     52. การสร้างและออกแบบลวดลายผ้าขิดยกดอก จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
คณิตศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ทิวาพร  ขันผนึก 
     53. การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการประกอบอาชีพ และเกษตรกรรมของตำบลนางั่ว                             
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ศานิตย์  สุวรรณวงศ์ 

 
2. ร้อยละโครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดองค์

ความรู้สู่ชมุชน ** 
โครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดองค์ความรู้                                            

สู ่ชุมชน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ มีโครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดองค์ความรู้                                     
สู ่ช ุมชน จำนวน 53 โครงการ จากจำนวนโครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื ่อพัฒนาเชิงพื ้นที่ทั ้งหมด                                 
60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.33 บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 

*หมายเหตุ ข้อมูลโครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ที่ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณปัจจุบัน 
     ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื ้นที ่ จำนวน                            
5 โครงการ ประกอบด้วย 
     คณะครุศาสตร์ 
     1. การพัฒนาแหล่งเร ียนร ู ้และสภาพแวดล้อมในชั ้นเร ียน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ                              
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์วิชญาพร  อ่อนปุย 
     2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา                               
เป ็นฐานเพื ่อพ ัฒนาการคิด 3 ม ิต ิ ของนักเร ียนระดับมัธยมศ ึกษา ตำบลบ้านติ ้ว อำเภอหล ่มสัก                                    
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     3. การพัฒนาผ้าแพรลายไส้ปลาไหล โดยใช้ทฤษฎีสี : กรณีกลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดศรีสองคร 
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์กฤษณา  เกตุคำ 
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     4. การพัฒนาถังหมักขยะอินทรีย ์จากยางรถใช้แล้วและประยุกต์ใช ้ปลูกพืช โดยอาจารย์                                  
พรทวี  กองร้อย 
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     5. การสร้างและออกแบบลวดลายผ้าขิดยกดอก จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
คณิตศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ทิวาพร  ขันผนึก 
     ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยการจัดการความรู้และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 
     คณะครุศาสตร์ 
     1. การพัฒนาศ ักยภาพคร ูปฐมว ัยในการจ ัดการความร ู ้สำหร ับเด ็กปฐมว ัยย ุคด ิจ ิทัล                                  
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร  กุศลส่ง 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกาบกล้วยหินสำหรับผลิตภัณฑ์กล้วยหินแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน                             
ไส้เมี่ยงสมุนไพร ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์นิรุต  ขันทรี 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     3. บทบาทของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง ในฐานะตัวแบบที่ดี
ของผู ้นำในการสรรสร้างแนวทางของความสุขอย่างเป็นรูปธรรมแก่ช ุมชน โดยผู ้ช ่วยศาสตราจารย์                                 
พิสิษฐิกุล  แก้วงาม 
     คณะวิทยาการจัดการ 
     4. การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์สำหรับวัคซีนเด็กด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                             
โดยอาจารย์เอ็ม  สายคำหน่อ 
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     5. การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการประกอบอาชีพ และเกษตรกรรมของตำบลนางั่ว                             
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ศานิตย์  สุวรรณวงศ์ 
 

ทุนอุดหนุนงานวิจ ัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม จำนวน 43 โครงการ 
ประกอบด้วย 

    คณะครุศาสตร์ 
    1. การพัฒนาหลักสูตรเกษตรปลอดภัยตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต

และทักษะอาช ีพสำหร ับน ักเร ียนช ั ้นประถมศึกษา จ ังหว ัดเพชรบ ูรณ์ โดยผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์                                     
ดร.กมลฉัตร  กล่อมอ่ิม 

    2. การพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเสริมศักยภาพในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุบ้านเข็กน้อย 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธ ีการพึ ่งตนเองโดยใช้ช ุมชนเป็นฐาน เพื ่อความมั ่นคงเข้มแข็งและยั ่งยืน                                 
โดยอาจารย์ฉัตรชัย  เสมาทอง 
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    3. การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัยเพ่ือคุณภาพผู้สูงอายุ 4 มิติในอำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ ่มเติมสำหรับนักเรียนภาคบังคับ โดยผู ้ช ่วยศาสตราจารย์                              
ดร.แขก  บุญมาทันและคณะ 

    4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูโดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเกษตรปลอดภัย
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาจารย์ ดร.นันทวัน  พัวพันและคณะ 

    5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกันสมองเสื ่อมของผู ้สูงอายุด้วยกิจกรรมเสริมทักษะ                                 
และสุขภาพกาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน  เบ้าทองคำและคณะ 

    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    6. การบูรณาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์รัตนากร  แสนทำพลและคณะ 
    7. การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรส 

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตว์  รัตนวัยและคณะ 
    8. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟช่วยยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่จากวัสดุเหลือทิ้งในการ                                        

แปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ 
    9. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณผ่านประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลกับเทคโนโลยี                                        

ฝาแฝดดิจิทัลสำหรับเกษตรอัจฉริยะ โดยอาจารย์ศานต์  พานิชสิติ 
    10. ผลของเอนไซม์โบรมีเลนและเอนไซม์ปาเปนในการย่อยวัตถุดิบเพื่อพัฒนาสูตรอาหารปลาดุก

ลูกผสมแบบลดต้นทุน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์ 
    11. การพัฒนานวัตกรรมเชิงมูลค่าเพื ่อส่งเสริมการพึ ่งตนเองของกลุ ่มเกษตรกรผู ้ปลูกฝรั่ง                               

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ยศวรรธน์  จันทนา และคณะ 
    12. ศักยภาพทรัพยากรทางน้ำเพื่อการพัฒนาการประมงในเขตลุ่มน้ำป่าสักตอนบนอย่างยั่งยืน                                     

ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ธนภัทร  วรปัสสุ 
    13. การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรผู้ปลูกมะขามเพื่อยกระดับมาตรฐานและการบริหารจัดการ

ตลาดด้วยระบบดิจิทัล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ 
    14. ผลการเสริมใบอังกาบหนูผงในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าไขมันในเลือดไก่เนื้อ                                 

โดยอาจารย์จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว 
    15. การพัฒนาศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรสำหรับเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากกระบวนการผลิต

อุตสาหกรรมแมคคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  เครือผือและคณะ 
    16. การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  วันน้อยและคณะ 
    17. การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตผลทางการเกษตร และเพิ่มมูลค่าสำหรับอุตสาหกรรม                                    

แมคคาเดเมีย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์นินิสิต  องอาจและคณะ 
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    18. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะขามแช่อ่ิม โดยอาจารย์วิทยา  หนูช่างสิงห์ 
    19. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสายการผลิตกระบอกไม้ไผ่พื้นถิ่นสำหรับเตรียมบรรจุ

สำหรับผู้ประกอบการข้าวหลามจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์สุวิมล  เทียกทุมและคณะ 
    20. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการร่อนดินทำความสะอาดสมุรไพรประเภทหัวเพื่อเพ่ิม

มูลค่าการผลิตของสมุนไพร ของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสมุนไพร ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์                          
โดยอาจารย์สุชาติ  เขียวนอก 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
    21. การยกระดับและสร้างมูลค่า (Value creation) วัฒนธรรมชุมชนในการสืบสานและอนุรักษ์

วัฒนธรรมพื้นบ้านไทหล่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิฐา  แสงกระจ่าง 
    22. การยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษของยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นของชุมชนแหล่งท่องเที่ ยว                                 

เขาตะเคียนโง๊ะ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์จินตรัตน์  แสงศิริ 
    23. นวัตกรรมการจัดการท่องเที ่ยวเชิงเกษตรแนวใหม่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน                                  

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดร.วิภารัศมิ์  พรพฤฒิพันธุ์ 
    24. การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบอัตตาณัติ โดยผ่านการมีส่วนร่วม                                  

ของชุมชนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบู รณ์                                  
โดยอาจารย์วันวิสาข์  หมื่นจง 

    25.  การพ ัฒนาแบบว ัดเช ิงสถานการณ์ เพ ื ่ อว ัดส ุขภาวะทางจ ิตของผ ู ้ส ู งอาย ุ ในไทย                                      
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสดิ์ 

    คณะวิทยาการจัดการ 
    26. แนวทางการเพิ ่มมูลค่าผักปลอดภัยเพื ่อการพัฒนาเสรษฐกิจชุมชนอย่างยั ่งยืนของกลุ่ม

เกษตรกรในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาลัย  บุญทิมและคณะ 
    27. การพัฒนานวัตกรรมแบบจำลองธุรกิจการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์                               

โดยอาจารย์ดร.เจน  จันทรสุภาเสน 
    28. การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอเขาค้อ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหาและคณะ 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    29. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือยกระดับเกษตรกรรมด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านเทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา  ตั้งวรรณวิทย์ 
    30. การศึกษาสาระสำคัญและฤทธิ ์ของตำรับยาเบญจกูลในการยับยั ้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี                                  

โดยอาจารย์ ดร.กัญญารัตน์  เดือนหงาย 
    31. การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันจัดการข้อมูลในการติดตามระดับการใช้ประโยชน์กิจกรรม

นันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ดวงจันทร์  สีหาราช 



22 

 

    32 .  ก า รศ ึ กษาสภาว ะท ี ่ เ ห มา ะสม ในการผล ิ ต ไบ โ อด ี เ ซลจากน ้ ำ ม ั น กา ก กา แฟ                                             
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  ปานปราณีเจริญ 

    33. การสกัดและการเตรียมฟิล์มที ่ย ่อยสลายทางชีวภาพจากกัมมะขามร่วมกับพอลิไวนิล
แอลกอฮอล์ โดยอาจารย์นันทรักษ์  รอดเกตุ 

    34. ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ ่มชาติพันธุ์                                   
(ม้ง เย้า มูเซอ ลีซอ) โดยอาจารย์นฤมล  จันทร์มา 

    35. มูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชที ่ เป ็นแหล่งอาหารปลอดภัย ในพื ้นที ่ป ่าช ุมชนโนนชาติ                                 
ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ธนาวรรณ  พิณะเวศน์ 

    36. การใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นในการทำเกษตรระบบปลอดภัยด้วยรูปแบบการสร้างป่าครอบครัว                                    
ในพ้ืนที่หลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ธนาวรรณ  พิณะเวศน์ 

    37. การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเขาค้อ สำหรับผู ้ม ีรายได้ต่ำ                                 
ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางรัตน์  พันแสง 

    38. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่ วมเพื ่อเป็นฐานในการแก้ปัญหา                               
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพ้ืนที่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  แก้วกรม 

    39. การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในตัวอย่างทางการเกษตรให้มีความ
ถูกต้องและแม่นยำเพ่ือรองรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณีและคณะ 

    40. การบูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ 

    41. ความรอบรู้สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและสถานะสุขภาพของประชากรวัยทำงานก่อนเข้าสู่
สังคมสูงวัยของจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร โดยอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สอนทน 

    42. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของสมุนไพรและรูปแบบการใช้
ประโยชน์สมุนไพรส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียบ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง                              
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ดวงจันทร์  สีหาราช 

    43. การพัฒนาเครื ่องดมกลิ ่นอิเล ็กทรอนิกส์เพ ื ่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย                                 
ทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ โดยอาจารย์ ดร.เกรียงไกร  ทิมศร 

 
3. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ * 
   งานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ กำหนดผลสำเร็จ

ตามเป้าประสงค์คือ 5 คะแนน ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลงานของนักศึกษา/
อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 1.30 คะแนน รายละเอียดดังนี้ 
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*หมายเหตุ ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ  และนานาชาติ 

ตามปีปฏิทินปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 
 
4. ร้อยละของงานวิจัยนำไปใช้พัฒนาชุมชน 
    งานวิจัยนำไปใช้พัฒนาชุมชน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 85 ปรากฏว่า ไตรมาส

ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีงานวิจัยนำไปใช้พัฒนาชุมชน 24 เรื่อง จากงานวิจัยทั้งหมด 63 เรื่อง                     
คิดเป็นร้อยละ 38.10 รายละเอียดดังนี้ 

    1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเศษกะลาแมคคาเดเมียวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูป
แมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ธงชัย  เครือผือ 

    2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าซิ่นคั่นฝ้ายของกลุ่มทอผ้าพ้ืนบ้าน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจาร์อภิชาต  สุวรรณชื่น 

    3. การออกแบบและประดิษฐ์ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อมะขามหวาน โดยอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี 
ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ 

    4. การพัฒนาวิธีเคราะห์ปริมาณนิวคลีโอไซด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง                                 
ที ่มีอยู ่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมถั ่งเช่าเพื ่อสุขภาพที ่ผลิตจากบริษัทถั ่งเช่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์                                       
โดยอาจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี 

    5.  นว ัตกรรมต ้นแบบเทคโนโลย ีอ ินเตอร ์ เน ็ตเพ ื ่อสรรพส ิ ่ งปล ูกพ ืชธ ุรก ิจเฉพาะทาง                                          
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา  ตั้งวรรณวิทย์ 

รายการ รวมค่ าน ้าหนัก ผลรวมถ่วงน ้าหนัก ค ะแนนท่ีค้านวณได้ ค ะแนนท่ีได้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.40 10.08 1.68 1.68

  - สายวิทยาศาสตร์ฯ 5.80 11.05 1.84

  - สายมนุษยศาสตร์ฯ 0.80 14.55 3.64

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

3.40 4.47 1.12 1.12

คณะวิทยาการจัดการ 1.40 2.33 0.58 0.58

คณะครุศาสตร์ 0.60 1.45 0.36 0.36

รวม 18.40 43.92 9.22 6.48

1.30

2.74

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

ค ะแนนเฉล่ีย 5 ค ณะ

สรุปคะแนนการ ตีพิมพ์เผยแพร่  



24 

 

    6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านท่าช่าง ตำบลห้วยไร่ 
อำเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  วิสุงเร 

    7. การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู ้แบบรวมชั ้นเรียนของโรงเรียน                            
ขนาดเล็กตามรูปอบบ ATEP MODEL โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร  กุศลส่ง 

    8. การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตามส่งข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกรณีศึกษา 
ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ศุภรัตน์  แก้วเสริม 

    9. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ เพื่อหนุนเสริม                                    
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์วันวิสาข์  หมื่นจง 

    10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ ่นเพื ่อสร้างรายได้แก่ผู ้ส ูงอายุ                                   
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์นงลักษ์  ยุทธศิลปะเสวี 

    11. ชุดโครงการ การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมวัยเพื่อคุณภาพผู้สูงอายุ 4 มิติ                               
ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับภาคบังคับ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์                      
ดร.แขก  บุญมาทัน 

    12. โครงการ นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและพ้ืนที่ห่างไกล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์  อัมพานนท์ 

    13. โครงการ ศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของปลาเพื่อบูรณาการเป็นฐานข้อมูลท่องเที ่ยว                                 
เช ิงอนุร ักษ์ในล ุ ่มน ้ำอำเภอเขาค้อ จ ังหว ัดเพชรบ ูรณ์  โดยผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ ว ่าที่ ร ้อยตรีหญิง                                    
ดร.สุมาลี  พิมพันธุ์ 

    14. โครงการ การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื ้อจุลชีพจากการสกัดสมุนไพร และการพัฒนาฐานข้อมูล
สมุนไพรเศรษฐกิจ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล  อยู่สุข 

    15. โครงการ รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู ้ส ูงอายุในชุมชนม้ง                           
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา 

    16. ผลของการออกกำลังขายแบบแกว่งแขนแบบกลุ ่มต่อสุขภาพของผู ้ส ูงอายุในช ุมชน                                 
โดยอาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา 

    17.  โครงการอ ัตราความซ ุกและอ ุบ ัต ิการณ ์ของการต ิด เช ื ้ อพยาธ ิ ใบ  โดยอาจารย์                                        
ดร.ไพฑูรย ์ สอนทน 

    18. โครงการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อยกระดับศักยภาพ
ทางภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์                                  
จินตรัตน์  แสงศิร ิ

    19. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใยขัดผิวจากวัสดุเหลือทิ ้งของการแปรรูปมะขามโดยใช้
กระบวนการ AHP ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์สุวิมล  เทียกทุม 
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    20. ผลการบูรณาการถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                    
เพื ่อส ่งเสริมระดับการมีส ่วนร่วมวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองของนักเร ียนในพื ้นที ่จ ังหวัดเพชรบูรณ์                                     
โดยอาจารย์ ดร.นันทวัน  พัวพัน 

    21. แนวทางการเพ่ิมรายได้และสร้างรูปแบบการออมแก่กลุ่มสตรีบ้านบุ่งยางด้วยศาสตร์พระราชา 
โดยอาจารย์จตุพร  จันทร์เพชร 

    22. การพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญา                                  
ของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุ่มสัมมาชีพชุมชน บ้านเฉลียงลับ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ 

    23. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านท่องเที่ยวมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ตามวิถีความพอเพียงตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์รัชนีวรรณ  ประยงค์กุล 

    24.  การใช ้ ไชยาในแบคท ี เร ียตามหล ักปร ัชญาของเศราฐก ิจพอเพ ียง  โดยอาจารย์                                         
สุรางรัตน์  พันแสง 

 
5. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิชาชีพครู ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

หรือนำไปใช้ประโยชน์ * 
   งานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิชาชีพครู ที ่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ                              

หรือนำไปใช้ประโยชน์ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 6 ผลงาน ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 
6. จำนวนการยื ่นคำขอแจ ้งจดทะเบียนทรัพย์ส ินทางปัญญา (ส ิทธ ิบ ัตร อนุส ิทธ ิบ ัตร                                   

และเครื่องหมายการค้า) 
    การยื่นคำขอแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า)

กำหนดผลสำเร็จ ตามเป้าประสงค์คือ จำนวน 20 คำขอ ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                             
มีการยื่นคำขอแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ผลงาน รายละเอียดดังนี้ 

    1. ลิขสิทธิ์ ประเภท งานวรรณกรรม เรื่อง อัตลักษณ์ผ้าทอพ้ืนเมืองไทหล่ม ได้รับรองข้อมูลลิขสิทธิ์ 
ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว.046893 ออกให้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 (โดยอาจารย์ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์                            
คณะวิทยาการจัดการ ยื่นคำขอแจ้งจดทะเบียน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 : เลขที่คำขอ 0428795) 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

31 มี.ค. 65 บรรล ุ ไม่บรรล ุ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. อัตราการได้งานในพ้ืนท่ี
หรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา  
1 ปี ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบดูแล  ** 

ร้อยละ 80 N/A    5 คณะ / สสว. 

2. ผลการจดัอันดับความยั่งยืน
ของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน
และสังคม 
(Green/Sustainability) ** 

ระดับ 1 N/A    5 คณะ / สสว. 

3. จำนวนหลักสตูรที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม 

หลักสตูร 46 49    5 คณะ / สสว. 

4. จำนวนหลักสตูรใหม ่
ในรูปแบบสหวิทยาการ 
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

หลักสตูร 3 N/A    5 คณะ / สสว. 

5. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายผ่านเกณฑ์การวดัผล
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR (B1) * 
(นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด ที่
ประเมิน) 

ร้อยละ 54 N/A    5 คณะ / 
สถาบันภาษา 

6. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถดา้นดิจิทัล 

ร้อยละ 100 N/A    5 คณะ/ 

สำนักวิทยฯ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

31 มี.ค. 65 บรรล ุ ไม่บรรล ุ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

7. มี platform เพื่อสร้าง
เครือข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างบัณฑิตครูที่เข้าสู่
วิชาชีพ * 

ระบบ/
จำนวน 

5 N/A    ครุศาสตร/์
สำนักวิทยฯ 

8. ร้อยละของบัณฑติครูทีส่อบ
ผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง 
ๆ ภายในเวลา 1 ปี * 

ร้อยละ 85 N/A    ครุศาสตร ์

*  ตวัชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นฯ  

** ตวัชี้วัดตามรา่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วธิีการและเง่ือนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ 

 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน

และสังคม ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยสามารถ
ดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 
7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 12.50 รายละเอียดดังนี้ 

 
1. อัตราการได้งานในพื้นที่หรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล** 
    การได้งานในพื ้นที ่หรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื ้นที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

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)** 

    อ ันด ับความย ั ่ งย ืนของสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา ช ุมชนและส ั งคม ( Green/Sustainability)                                
กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ระดับ 1 ปรากฏว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย                                    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างกระบวนการเข้าสู่ระบบการจัดอันดับ 
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3. จำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
    หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 

46 หลักสูตร ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม จำนวน 49 หลักสูตร บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 

   *หมายเหตุ ทุกคณะได้ดำเนินการประเมินหลักสูตรก่อนการปรับปรุงหลักสูตร โดยการสำรวจ                             
ความต้องการของผู้เรียน และหน่วยงานจากภายนอก และในส่วนของคณะที่ดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่                                      
ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้เรียน จากกลุ่มตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยคาดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย                                
และผู้ประกอบการที่ต้องการบัณฑิตในหลักสูตรนั้น ๆ 

 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 44 หลักสูตร 

 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
 2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
 3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
 4.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
 5.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
 6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
 7.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง                                            
(พ.ศ.2562) 
 8.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
 9.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
 10.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
 11.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
 12.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง                                           
(พ.ศ.2563) 
 13.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 14.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ.2564) 
 15.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 16.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง                                         
(พ.ศ.2561) 
 17.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 18.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
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 19.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
 20.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 21.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563) 
 22.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
 23.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 24.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 25.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ.2564) 
 26.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
 27.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 28.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 29.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 30.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563) 
 31.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 32.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 33.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง                                                      
(พ.ศ.2564) 
 34.หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 35.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง                                          
(พ.ศ.2564) 
 36.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 37.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 38.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 39.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 40.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 41.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 42.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
 43.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
 44.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ.2564) 
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   หลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร 
 45.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
 46.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562) 
 47.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
 48.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
 49.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2564) 

 
4. จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที ่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ ่น  กำหนดผลสำเร็จ                                  

ตามเป้าประสงค์คือ จำนวน 3 หลักสูตร ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการของคณะ 

 
5. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (B1)* 
    น ักศ ึกษาช ั ้นป ีส ุดท ้ ายผ ่ านเกณฑ ์การว ัดผลภาษาอ ั งกฤษตามมาตรฐาน CEFR (B1)                                         

กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 54 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                                     
อยู่ระหว่างดำเนินการของโครงการพัฒนาสถาบันภาษาและ 5 คณะ 

 
6. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดิจิทัล 
    นักศึกษาที่มีความสามารถด้านดิจิทัล กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 100 ปรากฏว่า 

ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
7. มี platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพ * 
    platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพ กำหนดผลสำเร็จ

ตามเป้าประสงค์คือ 5 ระบบ/จำนวน ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะครุศาสตร์ 
 
 8. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเวลา 1 ปี * 
     บ ัณฑิตคร ูท ี ่สอบผ ่านเกณฑ์ของหน ่วยงานต ่าง ๆ ภายในเวลา 1 ปี  กำหนดผลสำเร็จ                                      
ตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 85 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของคณะครุศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

31 มี.ค. 65 บรรล ุ ไม่บรรล ุ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จำนวนองค์ความรู้ หรือ
งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ
การเผยแพร ่

เรื่อง 15 13    5 คณะ / 

สถาบันวิจัยฯ / 
สำนักศิลปะฯ 

2. ร้อยละของรายได้ทีส่ร้าง
มูลค่าเพิม่ของหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่เกิดจากภมูิปัญาท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 45 N/A    5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ / 
สำนักศิลปะฯ 

3. จำนวนหมู่บ้านท่ีไดร้ับการ
ยกระดับศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว 

หมู่บ้าน 10 N/A    5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ / 
สำนักศิลปะฯ 

 
 แผนปฏิบัติราชการเรื ่องที ่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่นสู ่สากล  ผลการ
ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการ                          
3 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ 
 

1. จำนวนองค์ความรู้ หรืองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่ 
      องค์ความรู ้ หรืองานวิจ ัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิป ัญญาท้องถิ ่นที ่ได ้ร ับการเผยแพร่                               
กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 15 เรื ่อง ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                                     
มีองค์ความรู้ หรืองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่  จำนวน 13 เรื่อง 
รายละเอียดดังนี้ 
    องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 6 เรื่อง 
    1. องค์ความรู้ เรื่องเพลงฉ่อยบ้านสะเดียง โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    2. องค์ความรู้ เรื่องทอดมันหัวปลีบ้านสะเดียง โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    3. องค์ความรู้ เรื่องกำแพงเมืองเก่า เมืองเพชรบูรณ์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    4. องค์ความรู้ เรื่องประเพณีการสวมใส่ตะลอมพอก โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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    5. องค์ความรู ้ เร ื ่องพลวัต : แห่ปราสาทผึ ้งบ้านท่ากกแก ตำบลตาลเดี ่ยว อำเภอหล่มสัก                                 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    6. องค์ความร ู ้  เร ื ่องประเพณีแห่กวางคำงานบุญออกพรรษา บ้านว ังร ่อง ตำบลห้วยไร่                                     
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
    โครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7 โครงการวิจัย 
    7. การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัยด้วยหลักสูตรสหวิทยาการ เรื่อง องค์ความรู้
บูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ ่น เพื ่อใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษา                                
ปีที่ 1 – 3 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แขก  บุญมาทัน 
    8. การยกระดับการบริหารจัดการตนเองเพื่อเสริมสร้างแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมผู้สูงวั ย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง สหวิทยาการผสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพ่ือการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  ธรรมะตระกูล 
    9. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร ่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการผลิตวัสดุประดับและตกแต่ง                                         
จากเศษเหลือในกระบวนการผลิตแมคคาเดเมีย โดยอาจารย์สุวิมล  เทียกทุม 
    10. การยกระดับและสร้างมูลค่า (Value creation) วัฒนธรรมชุมชนในการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมพื้นบ้านไทหล่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิฐา  แสงกระจ่าง 
    11. การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษแบบอัตตาณัติ โดยผ่านการมีส่วนร่วม                                 
ของชุมชนสำหรับผู ้มีส่วนส่วนเสียด้านการท่องเที ่ยวเชิงเกษตรในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์                                      
โดยอาจารย์วันวิสาข์  หมื่นจง 
    12. การพัฒนาผ้าแพรลายไส้ปลาไหล โดยใช้ทฤษฎีสี : กรณีกลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดสีสองคร 
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์กฤษณา  เกตุคำ 
    13. การสร้างและออกแบบลวดลายผ้าขิดยกดอก จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
คณิตศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ทิวาพร  ขันผนึก 
 

2. ร้อยละของรายได้ที ่สร้างมูลค่าเพิ ่มของหมู ่บ้าน/ชุมชนที ่เกิดจากภูมิปัญาท้องถิ ่นและ
ศิลปวัฒนธรรม 

    รายได้ที ่สร้างมูลค่าเพิ ่มของหมู ่บ้าน/ชุมชนที่เกิดจากภูมิปัญาท้องถิ ่นและศิลปวัฒนธรรม                                 
กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 45 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                                  
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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3. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการยกระดับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

    หมู่บ้านที่ได้รับการยกระดับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว
กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 10 หมู่บ้าน ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                             
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

31 มี.ค. 65 บรรล ุ ไม่บรรล ุ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของผู้ประกอบการ 
ที่ใช้งานวิจัยในการพัฒนา
ธุรกิจ 

ร้อยละ 30 N/A    5 คณะ / 

สถาบันวิจัยฯ 

2. จำนวนการพัฒนา
ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

ราย 10 N/A    5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่ 
(Startup) ที่ใช้นวัตกรรม 
ในการประกอบธุรกจิ เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ราย 8 4    5 คณะ / 
สถาบันวิจัยฯ 

 
 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่  ผลการดำเนินงาน                                    
ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด                                   
รายละเอียดดังนี้ 

 
1. ร้อยละของผู้ประกอบการที่ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ 
    ผู้ประกอบการที่ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 30 

ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผู ้ประกอบการที่ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ 
จำนวน 5 ราย รายละเอียดดังนี้ 

    ผู้ประกอบการใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ จำนวนทั้งหมด 5 ราย 
    1. นายอนุกูล คมแก้ว กิจการ HISO-POK ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูป 
    ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ เรื ่อง ผลของสารกระตุ ้น (elicitors) ต่อการผลิตสารทุติยภูมิ                                  

ในสภาพปลอดเชื้อ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากเห็ดถังเช่าสีทอง โดยนายอนุกูล  คมแก้ว (นักศึกษา
ปริญญาโท) 

    2. นายปริญญา ศรียา กิจการ BAKE NA NA ผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วย 
    ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ เรื ่อง การศึกษาค่ากลูโคสที ่ย่อยเร็วและค่ากลูโคสที ่ย่อยช้า                                 

ของแป้งกล้วยหินเพ่ือการใช้ประโยชน์ในเส้นก๋วยเตี๋ยว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน  เบ้าทองคำ 
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    3. นายอนุวัฒน์ เกตุแฟง กิจการ INDEPENDENT DESIGN บริการรับออกแบบ สร้าง และจำหน่าย
เครื่องจักรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

    ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ เรื่อง ออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดเพลาหมุนวางคู่
สำหรับเกษตรกรชาวสวน รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 

    4. นางสาวดาลล่า จีระภา พาร์โด กิจการ DALANA ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลาย                               
จากสีธรรมชาติ 

    ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ เรื่อง โครงการการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และผลิตสาร
ช่วยต้านแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน  เบ้าทองคำ 

    5. นายธเนศ  อ้อมนอก กิจการ MT แฟริ่ง ผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาส 
    ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล เพื่อการใช้

งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
 
2. จำนวนการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
    การพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ

10 ราย ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
3. จำนวนผู ้ประกอบการใหม่ (Startup) ที ่ใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ เพื ่อเพิ ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
    ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่ใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ                                

ในการแข่งขัน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 8 ราย ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ มีผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่ใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ                                
ในการแข่งขัน จำนวน 4 ราย รายละเอียดดังนี้ 
     *หมายเหตุ ผ ู ้ประกอบการใหม่ (Startup) เป ็นผ ู ้ที่ ได ้ร ับการบ่มเพาะจากมหาว ิทยาลัย                                     
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
     (ระดับ Startup companies จำนวน 4 ราย) ได้รับการบ่มเพาะเมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 
     1. นายอนุกูล คมแก้ว กิจการ HISO-POK ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูป  
  : งานวิจัย ผลของสารกระตุ้น (elicitors) ต่อการผลิตสารทุติยภูมิในสภาพปลอดเชื้อ และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากเห็ดถังเช่าสีทอง  
     2. นายปริญญา ศรียา กิจการ BAKE NA NA ผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วย 
  : งานวิจัย การศึกษาค่ากลูโคสที่ย่อยเร็วและค่ากลูโคสที่ย่อยช้าของแป้งกล้วยหินเพื่อการ                               
ใช้ประโยชน์ในเส้นก๋วยเตี๋ยว 
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     3. นายอนุวัฒน์ เกตุแฟง กิจการ INDEPENDENT DESIGN บริการรับออกแบบ สร้าง และจำหน่าย
เครื่องจักรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์  
  : งานวิจัย ออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดเพลาหมุนวางคู่สำหรับเกษตรกร
ชาวสวน 
     4. นางสาวดาลล่า จีระภา พาร์โด กิจการ DALANA ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายจากสี
ธรรมชาติ 
  : งานวิจัย โครงการการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และผลิตสารช่วยต้านแบคทีเรีย
สำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอ 
  



37 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

31 มี.ค. 65 บรรล ุ ไม่บรรล ุ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ระดับคะแนนการ
บริหารงานของผู้บริหาร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

คะแนน 4.10 N/A    กองกลาง 
(งานกิจการ

สภาฯ) 

2. ผลการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส 
ในการบริหารงานภาครัฐ 
(ITA) * 

ร้อยละ 95 N/A    กองนโยบาย
และแผน  

(งานประกันฯ) 

3. จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลยั * 

จำนวน 9 9    5 คณะ /  
4 สำนัก / 

สถาบันวิจัยฯ 
4. จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายใน 
และต่างประเทศ * 

เครือข่าย 16 12    5 คณะ /  
4 สำนัก / 

สถาบันวิจัยฯ 
5. จำนวนระบบบริหารจดัการ
ที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล * 

ระบบ 10 12    5 คณะ / 
 4 สำนัก / 

สถาบันวิจัยฯ 
6. ร้อยละของงานท่ีไดร้ับการ
พัฒนา จากบุคลากร 
สายสนบัสนุนที่เข้าร่วม 
การอบรมและพัฒนาทักษะ 

ร้อยละ 50 28.94    5 คณะ /  
4 สำนัก / 

สถาบันวิจัยฯ 

7. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี
การดำเนินงานสนับสนุนการ
เป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 70 100    5 คณะ / 
4 สำนัก / 

สถาบันวิจัยฯ/
สถาบันภาษา/
ศูนย์วิทย์ฯ/

สาขา
วิทยาศาสตร์

สวล. 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

31 มี.ค. 65 บรรล ุ ไม่บรรล ุ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8. จำนวนอาจารย์ นักศึกษา 
ศิษย์เก่าที่ไดร้ับรางวัลใน
ระดับชาติ และนานาชาติ * 

คน 30 4    5 คณะ / 
กองพัฒฯ 

9. จำนวนแหล่ง/ศูนย/์สถาบัน
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของ
มหาวิทยาลยั * 

แหล่ง 12 N/A    5 คณะ /  
4 สำนัก / 

สถาบันวิจัยฯ 

*  ตวัชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นฯ  

** ตวัชี้วัดตามรา่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วธิีการและเง่ือนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ 

 
 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล  ผลการ
ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงาน                                      
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ตัวชี้วัด                         
คิดเป็นร้อยละ 33.33 รายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับคะแนนการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
    คะแนนการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 

4.10 คะแนน ปรากฏว่า ไตรมาสที ่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อยู ่ระหว่างการรวบรวมผล                                    
การตอบแบบสอบถาม 
 
 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (ITA) * 
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบร ิหารงานภาครัฐ ( ITA) กำหนดผลสำเร็จ                       
ตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 95 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างรอผล                                      
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ ( ITA) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน                                
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
 3. จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย * 
     ฐานข้อมูลเพื ่อการบร ิหารจ ัดการตามพันธกิจหลักของมหาว ิทยาล ัย กำหนดผลสำเร็จ                                    
ตามเป้าประสงค์คือ 9 ฐานข้อมูล ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัย มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ                                
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ฐานข้อมูล บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 
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     1. ฐานข้อมูลรายชื่อนักศึกษาจัดทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2564 
     2. ฐานข้อมูลเงินรายได้ (ตามแบบ รด.1 – รด.8) 
     3. ฐานข้อมูลการเพ่ิมพูนความรู้และการพัฒนางานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
     4. ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
     5. ฐานข้อมูลผลงานนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
     6. ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ 
     7. ฐานข้อมูลงานการเจ้าหน้าที่ 
     8. ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษา 
     9. ฐานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ * 
     เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ                                           
16 เครือข่าย ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน
และต่างประเทศ จำนวน 12 เครือข่าย รายละเอียดดังนี้ 
     1. เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 
     2. เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล                                    
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน 
    4. เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง (เครือข่าย                                   
ทีด่ำเนินงานจนถึงปัจจุบัน) 
    5. เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (เครือข่าย
ที่ดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน) 
    6. บันทึกข้อตกลงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏ กับสำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
    7. บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี 
พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื ่อวันที่                                
10 กุมภาพันธ์ 2565) 
    8. เครือข่ายคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง (เครือข่าย
ที่ดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน) 
    9. เครือข่ายการจ ัดการศึกษาในรูปแบบโรงเร ียนสาธ ิตระหว่างโรงเร ียนเมืองเพชรบ ูรณ์                                     
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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    10. เครือข่ายการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนสาธิตระหว่างเทศบาลเมืองตะพานหิน โรงเรียน
เทศบาล 2 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
    11. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน ก.ค.ศ. กับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
    12. เครือข่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระหว่างคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนื 8 สถาบัน 
 
 5. จำนวนระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล * 
     ระบบบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ                         
10 ระบบ ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ                                    
และประสิทธิผล จำนวน 12 ระบบ บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 
     1. ระบบงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
     2. ระบบกำกับติดตามงานประกันคุณภาพ 
     3. ระบบเบิก- จ่าย วัสดุ 
     4. ระบบงานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
     5. ระบบงานบ่มเพาะวิสาหกิจ 
     6. ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
     7. ระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
     8. ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
     9. ระบบประเมินการสอน 
     10. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 
     11. ระบบจัดการหอพักภายใน 
     12.ระบบฝึกฝนข้อสอบ 
  



41 

 

 6. ร้อยละของงานที่ได้รับการพัฒนา จากบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมการอบรมและพัฒนา
ทักษะ 
     งานที ่ได ้ร ับการพัฒนา จากบุคลากรสายสนับสนุนที ่เข ้าร่วมการอบรมและพัฒนาทักษะ                                
กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 50 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                              
มีงานที่ได้รับการพัฒนา จากบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาทักษะ จำนวน 11 งาน                              
จากจำนวนงานทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย 38 งาน คิดเป็นร้อยละ 28.94 รายละเอียดดังนี้ 
 

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 - 
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ลำดับ หน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัย 
บุคลากรสายสนบัสนนุ 

เข้าร่วมอบรม/พัฒนาทักษะ 

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 ✓ 

29 งานหอสมุดกลาง - 

30 งานส่งเสรมิและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม - 

31 งานอนุรักษ ์วิจัยศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น - 

32 งานหอวัฒนธรรม - 

33 งานพัฒนาและส่งเสรมิวิชาการ - 

34 งานทะเบียนและประมวลผล - 

35 งานบัณฑิตศึกษา - 

36 งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา - 

37 งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 

38 งานตรวจสอบภายใน - 

 
     *หมายเหตุ บุคลากรสายสนับสนุนที่อยู่ภายใต้หน่วยงานย่อย จำนวน 226 คน ประกอบด้วย 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (ไม่รวมผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง) 
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 7. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 
     หน่วยงานที่มีการดำเนินงานสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง กำหนดผลสำเร็จ
ตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 70 ปรากฏว่า ไตรมาสที ่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหน่วยงาน                                    
ที่มีการดำเนินงานสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 หน่วยงาน จากหน่วยงาน
ทั้งหมด 10 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้ 
     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน                             
2 ฉบับ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง  โดยให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย                               
ถือเป็นแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 
     1. เรื่อง นโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
     2. เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
 
 8. จำนวนอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ * 
     อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที ่ได้ร ับรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ กำหนดผลสำเร็จ                                         
ตามเป้าประสงค์คือ จำนวน 30 คน ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีอาจารย์ 
นักศึกษา ศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 4 คน รายละเอียดดังนี้ 
     1. นักศึกษา (จำนวน 4 คน) 
     1.1 นางสาวศศิธร  ทองดี ได้รับรางวัล 
  - เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬายูย ิตสู  ช ิงแชมป์แห่งประเทศไทยประจำปี 2564                                    
ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม2564 ณ สนามกีฬาทรูอารีน่าหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  - เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์แห่งประเทศไทยประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 
16-19 ธันวาคม2564 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
  - เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬายูโด รุ ่นน้ำหนัก 71 กิโลกรัม ไม่เกิน 78 กิโลกรัม                                  
ในการแขง่ขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ในระหว่างวันที่ 5 -25 มีนาคม 2565 จังหวัดศรีสะเกษ 
     1.2 นางสาวปภาวดี  สอนทะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬายูยิตสู ชิงแชมป์
แห่งประเทศไทยประจำปี 2564 ระหว่างว ันที ่ 3 -5 ธ ันวาคม2564 ณ สนามกีฬาทร ูอาร ีน ่าห ัวหิน                            
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     1.3 นางสาวรัตน์ตะวัน เขียวขอม ได้ร ับเหรียญเงิน  จากการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง                                 
ในการเเข่งขันกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษเกมส์ ในระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม 2565 จังหวัดศรีสะเกษ 
     1.4 นางสาวสุธ ิศา  ปานนูน ได้ร ับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจ ัยแบบบรรยายในระดับดี                                         
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื ่องความหลากหลายทางพันธุกรรมมะม่วง (Mangifera indica L.)                             
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โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 7 เมื่อวันที่                                
28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
 
 9. จำนวนแหล ่ง/ศ ูนย ์/สถาบ ันการเร ียนร ู ้ตลอดช ีว ิต เพ ื ่อเพ ิ ่มศ ักยภาพการแข่งขัน                                   
ของมหาวิทยาลัย 
    แหล่ง/ศูนย์/สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัย  กำหนด
ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ จำนวน 12 แหล่ง ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                            
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งแหล่ง/ศูนย์/สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    *หมายเหตุ มหาวิทยาลัยมีแหล่ง/ศูนย์/สถาบันการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิต  ที ่ย ังดำเนินการอยู่                                   
จนถึงปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
    1. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
    2. ศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารใหม่) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
    3. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
    4. แหล่งเรียนรู้นิทรรศการถาวร “วัฏสงสารพื้นบ้านเพชรบูรณ์ : เจ็บ” หอวัฒนธรรมสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
    5. ศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู ้ ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนา                               
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
    6. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ไตรมาส 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธท์างการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ภาพรวมไตรมาสที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จ
ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 6 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 12.50 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

เรื่องท่ี จำนวนตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

1 4 1 1 2 
2 3 - - 3 

3 1 - - 1 

รวม 8 1 1 6 
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ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธท์างการเงิน จำแนกตามกลยุทธ ์
 

กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดการรายได้และสินทรัพย์บนพื้นฐานศักยภาพและความเชี่ยวชาญตามพันธกิจ 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

31 มี.ค. 65 บรรล ุ ไม่บรรล ุ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 6 
ด้าน ของมหาวิทยาลัย และ
การบริหารสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลยัเมื่อเทียบกับ  
ในปีท่ีผ่านมา 

ล้านบาท 15 -15.3079    กองนโยบาย
และแผน / 

สถาบันวิจัยฯ 

2. รายไดจ้ากการให้เช่า
ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลยั
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

ล้านบาท 2 1.9107    งานทรัพย์สิน
และสวสัดิการ 
(กองกลาง) 

3. รายไดจ้ากการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย 

ล้านบาท 0.55 2.3308    *8 หน่วยงาน 

4. รายไดจ้ากงบประมาณ 
เบิกแทนกันที่เพ่ิมขึ้น จากป ี
ที่ผ่านมา 

ล้านบาท 25 N/A    5 คณะ / 4 
สำนัก/

สถาบันวิจัยฯ 
*8หน่วยงาน คือ 
 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 2. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 3. งานทรัพย์สินและสวัสดิการ (กองกลาง ) 
 4. กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 
 5. สาขาภาษาจีน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 7. โครงการพัฒนาสถาบันภาษา 
 8. ศูนย์เด็กเล็ก 
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 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการรายได้และสินทรัพย์บนพื้นฐานศักยภาพและความเชี่ยวชาญตามพันธกิจ 
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงาน                                  
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จำนวน 2 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ                              
2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รายละเอียดดังนี้ 
 
 1. จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัย และการ
บริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับ ในปีท่ีผ่านมา 
     รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัย และการบริหารสินทรัพย์
ของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับ ในปีที่ผ่านมา กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 15 ล้านบาท ปรากฏว่า                            
ไตรมาสที ่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีรายได้ลดลงจากการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 6 ด้าน                               
ของมหาวิทยาลัย เมื ่อเทียบกับในปีที ่ผ่านมา จำนวน 15.3079 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที ่กำหนด 
รายละเอียดดังนี้ 
     *หมายเหต ุ
     1. งบประมาณปี 2565 ตามพันธกิจ 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัย และการบริหารสินทรัพย์                                   
ของมหาวิทยาลัย ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 472.2730 ล้านบาท 
     2. งบประมาณปี 2564 ตามพันธกิจ 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัย และการบริหารสินทรัพย์                                      
ของมหาวิทยาลัย จำนวน 487.5809 ล้านบาท 
 

2. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
    รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพิ ่มขึ ้นจากปีที ่ผ ่านมา กำหนดผลสำเร็จ                                   

ตามเป้าประสงค์คือ 2 ล้านบาทปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีรายได้จากการให้เช่า
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำนวน 1.9107 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 

    งานทรัพย์สินและสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  

ลำดับ
ที ่

รายการ (รายได้) จำนวน (1) รายได้ (2) 

(เดือน) (หน่วย:บาท) 

1 ต.ค. 63 -31 ธ.ค. 64 (ไตรมาส1) 

1 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ถาวร 3 537,142.50 

2 เงินหลักประกันความเสียหายร้านค้า 3 167,000.00 

3 รายได้ค่าเสียโอกาสค่าเช่าพ้ืนท่ีถาวร ที่ลาออกก่อน 2ปี 3 - 

4 รายได้ขายซองประมูลร้านค้า (100./ซอง) 3 - 

5 รายได้ค่าเช่าการสื่อสาร 3 110,068.00 

6 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตลาดนดั 3 - 
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    งานทรัพย์สินและสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

รายการ (รายได้) จำนวน (1) รายได้ (2) 

(เดือน) (หน่วย:บาท) 

1 ต.ค. 63 -31 ธ.ค. 64 (ไตรมาส1) 

7 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ช่ัวคราว 3 - 

8 รายได้ค่าเช่าหอประชุม 3 63,000.00 

9 รายได้ค่าน้ำมัน ปตท. 3 111,321.07 

10 รายได้เซเว่นอีเลฟเว่น 3 53,500.00 

11 รายได้ร้านกาแฟอเมซอน 3 47,392.11 

12 รายได้เงินยึดหลักประกันซองจากการประมูลร้านค้า 3 - 

1 ม.ค. 65 -31 มี.ค. 65 (ไตรมาส2) 

1 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ถาวร 3 96,812.70 

2 เงินหลักประกันความเสียหายร้านค้า 3 167,000.00 

3 รายได้ค่าเสียโอกาสค่าเช่าพ้ืนท่ีถาวร ที่ลาออกก่อน 2ปี 3 - 

4 รายได้ขายซองประมูลร้านค้า (100./ซอง) 3 - 

5 รายได้ค่าเช่าการสื่อสาร 3 110,068.00 

6 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตลาดนดั 3 - 

7 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ช่ัวคราว 3 - 

8 รายได้ค่าเช่าหอประชุม 3 117,000.00 

9 รายได้ค่าน้ำมันปตท. 3 166,942.56 

10 รายได้เซเว่นอิเลฟเว่น 3 89,500.00 

11 รายได้ร้านกาแฟอเมซอล 3 74,029.36 

12 รายได้เงินยึดหักประกันซองจากการประมูลร้านค้า 3 - 

รวม (ไตรมาส 1-2) 1,910,776.30 

 
    *หมายเหตุ  
    1. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565 ณ ไตรมาสที ่ 2                               

จำนวน 1.9107 ล้านบาท 

     2. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 ณ 30 กันยายน 2564 
จำนวน 3.2019 ล้านบาท 
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3. รายได้จากการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
    รายได้จากการให้บริการของมหาวิทยาลัย กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 0.55 ล้านบาท

ปรากฏว่า ไตรมาสที ่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีรายได้จากการให้บริการของมหาวิทยาลัย                               
จำนวน 2.3308 ล้านบาท บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 

 
    1. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลำดับที ่
 

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

 (ครั้ง) (หน่วย:บาท) 

1  ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางด้้านจุลชีววิทยา - - 

2  ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย - - 

3  ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุุณภาพน้ำทางการเกษตร - - 

4  ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม - - 

5  ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพยสีต์และรา - - 

6 ค่าบริการตรวจวิเคาะห์น้ำประปา/บาดาล 6 11,500.00 

7 ค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร ์ 4 11,700.00 

8 ค่าบริการทางด้านจุลชีววิทยา - - 

9 ค่าบริการวเิคราะห์คณุภาพน้ำดืม่ตู้หยอดเหรียญ - - 

รวม 23,200.00 
 

    2. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

หมายเหตุ 
(คน) (หน่วย:บาท) 

1. ค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย 

1.1 ค่านวดรักษา/นวดเพื่อสุขภาพ 26 5,200.00 
 

1.2 ค่ายาสมุนไพร -  - อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1.3 ค่าอบไอน้ำสมุนไพร - - งดให้บริการเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 

1.4 ค่าดูแลมารดาหลังคลอด - - อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1.5 จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร - - อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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    2. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

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

2. ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

2.1 หลักสตูรนวดฝ่าเท้าไทยเพื่อสุขภาพ 150 
ช่ัวโมง 

- - อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้เรียน 

2.2 หลักสตูรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 60 ช่ัวโมง - - 

รวม 5,200.00 
 

 

    3. กองพัฒนานักศึกษา 

ลำดับ
ที ่

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

(คน) (หน่วย:บาท) 

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

- - 

2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่ากจิกรรมแรกเข้านักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. 764 1,069,600.00 

3 ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา 660 1,011,000.00 

5 รายได้ดอกเบีย้รับจากบญัชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนให้กู้ยืมเงิน กยศ.  - 

6 รายได้เงินดอกเบีย้จากการปดิบัญชี กรอ. นำมาเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

 - 

7 รายได้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา - 129,174.73 

รวม 2,209,774.73 

 
    4. สาขาภาษาจีน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

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

(คน) (หน่วย:บาท) 

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

- - 

รวม 0 

*หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงยังไม่ได้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาจีนได้ 
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    5. โครงการพัฒนาสถาบันภาษา 

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

(ครั้ง/คน) (หน่วย:บาท) 

1 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนตุลาคม 2564 7 13,001.00 

2 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนพฤศจิกายน 2564 29 7,510.00 

3 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนธันวาคม 2564 11 8,091.00 

4 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนมกราคม 2565 6 10,000.00 

5 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนกุมภาพันธ ์2565 7 11,700.00 

6 ค่าสมัครทดสอบ TOEFL ITP เดือนมีนาคม 2565 4 6,450.00 

รวม 92,650.00 

    6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ลำดับ
ที ่

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

(เดือน) (หน่วย:บาท) 

1 รายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ค. 64 - มี.ค. 65 6 - 

รวม 0 

 
4. รายได้จากงบประมาณเบิกแทนกันที่เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
    รายได้จากงบประมาณเบิกแทนกัน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 25 ล้านบาท ปรากฏว่า 

ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกัน 
(หน่วย:บาท) 

ลำดับที ่ ชื่อหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 48,724,090 - 
2 สำนักงานอธิการบดี 15,000 - 
3 กองพัฒนานักศึกษา 163,000 - 
4 คณะครุศาสตร์ 1195,000 - 

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5,460,794 - 
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,980,000 - 

7 คณะวิทยาการจัดการ 300,000 - 
8 คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี 4,410,000 - 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 
10 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000 - 

รวม 62,267,884 0 
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

31 มี.ค. 65 บรรล ุ ไม่บรรล ุ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จำนวนระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินและพสัดเุพิ่มขึ้นหรือ
ได้รับ การปรับปรุง 

เรื่อง 5 N/A    ทุกหน่วยงาน 

2. ร้อยละของกิจกรรมพัฒนา
ความรู้และทักษะ  
ด้านงบประมาณและการเงิน
เมื่อเทียบกับ กิจกรรมอื่น ๆ 

ร้อยละ 5 1.16    5 คณะ / 4 
สำนัก/

สถาบันวิจัยฯ 

3. ร้อยละร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการฝึกอบรมสมัมนา
เพื่อเสรมิสร้าง ความรู้ความ
เข้าใจในกฎระเบียบด้าน
การเงินหรือการงบประมาณ 
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 15 13.07    5 คณะ / 4 
สำนัก/

สถาบันวิจัยฯ 

 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ 
 
 1. จำนวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที ่เกี ่ยวข้องกับการเงินและพัสดุเพิ ่มขึ ้นหรือได้รับ                                 
การปรับปรุง 
     ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกี ่ยวข้องกับการเงินและพัสดุเพิ่มขึ้น  หรือได้รับการปรับปรุง 
กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 5 เรื ่อง ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                            
อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
รายได้จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

 
2. ร้อยละของกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านงบประมาณและการเงินเม่ือเทียบกับ กิจกรรม

อ่ืน ๆ 
    กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านงบประมาณและการเงินเมื่อเทียบกับ กิจกรรมอื่น ๆ กำหนด

ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 5 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีกิจกรรม
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พัฒนาความรู ้และทักษะ ด้านงบประมาณและการเงิน  จำนวน 3 กิจกรรม เมื ่อเทียบกับกิจกรรมอื ่น ๆ                                  
จำนวน 259 กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.16 

    *หมายเหตุ 1. กิจกรรมการประชุมชี ้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
(ประชุมผ่านโปรแกรม MEET) โดยกองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 

      2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีเพื่อการบริหาร ในระหว่าง
วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ งานคลัง สำนักงานอธิการบดี 

  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการ                                    
และงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ                                 
การจัดทำโครงการ ในรูปแบบออนไลน์ 

 

3. ร้อยละร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ                            
ในกฎระเบียบด้านการเงินหรือการงบประมาณ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

    การฝ ึกอบรมส ัมมนาเพ ื ่อเสร ิมสร ้าง ความร ู ้ความเข ้าใจในกฎระเบ ียบด ้านการเงิน                               
หรือการงบประมาณ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 15 ปรากฏว่า 
ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีบุคลากรร่วมกิจกรรม/โครงการเพื ่อเสริมสร้าง ความรู้                                   
ความเข้าใจในกฎระเบียบด้านการเงินหรือการงบประมาณ จำนวน 69 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 
จำนวน 528 คน คิดเป็นร้อยละ 13.07 รายละเอียดดังนี้ 

    *หมายเหตุ จำนวนบุคลากรทั้งหมด 516 คน ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว 
 1. การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (ประชุมผ่านโปรแกรม 

MEET) โดยกองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน 
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การจัดทำบัญชีเพื ่อการบริหาร ในระหว่างวันที่                               

28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ งานคลัง สำนักงานอธิการบดี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 12 คน 
 3. โครงการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการเพ ื ่อการจ ัดการความร ู ้  สำน ักส ่ง เสร ิมว ิชาการ                                    

และงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ                                   
การจัดทำโครงการ ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน 

 4. บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่                                       
26 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 คน 

 5. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร ่วมอบรมหลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบ                                   
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) 
จำนวน 1 คน  
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กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าประสงค์ 

 
หน่วยนับ 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

31 มี.ค. 65 บรรล ุ ไม่บรรล ุ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบ
กับเป้าหมายการเบิกจา่ย 
ของรัฐบาล 

ร้อยละ 98 42.13    กองกลาง/ 
กองนโยบาย

และแผน 

 

 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  ผลการ
ดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการ                            
1 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ 
 
 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล 
     การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล กำหนด
ผลสำเร ็จตามเป้าประสงค์คือ ร ้อยละ 98 ปรากฏว่า ไตรมาสที ่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                             
มีการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล  คิดเป็นร้อยละ 
42.13 
     *หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ ้นไตรมาส 2 
มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายทั ้งสิ ้น จำนวน 197,466,634.28 บาท จากงบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรร 
468,689,954.52 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 42.13 ซึ่งจำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้ 
  1. งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 45.42 
  2. งบประมาณแผ่นดิน (นอก พ.ร.บ.) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 60.00 
  3. งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 33.44 
  4. งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 5.04 
  5. งบประมาณ มหาบัณฑิต (ปกติ) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 12.03 
  6. งบประมาณ มหาบัณฑิต (กศ.ปช.) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 36.54 
  7. งบประมาณรายได้อ่ืน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 9.46 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น                           

จำนวน 473,626,446.52 บาท  ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ 

 1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 376,513,300 บาท 

 2. งบประมาณแผ่นดิน (นอก พ.ร.บ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) จำนวน 8,530,000 บาท   

 3. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 83,646,654.52 บาท ซึ่งจำแนกออกเป็น 

3.1 งบประมาณ บกศ. จำนวน 55,766,370 บาท  

3.2 งบประมาณ กศ.ปช. จำนวน 9,302,800 บาท  

3.3 งบประมาณ มหาบัณฑิต (ปกติ) จำนวน 235,200 บาท  

3.4 งบประมาณ มหาบัณฑิต (กศ.ปช.) จำนวน 1,630,200 บาท  

3.5 งบประมาณรายได้อ่ืน จำนวน 16,712,084.52 บาท 

 4. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณ จำนวน  4,936,492 บาท                             

จากการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งจำแนกออกเป็น  

4.1 เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน จำนวน 1,144,695 บาท  

4.2 เงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 1,223,297 บาท 

4.3 เงินรายได้จากการบริจาค จำนวน 1,982,500 บาท 

4.4 เงินรับฝาก จำนวน 256,000 บาท 

4.5 เงินอุดหนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จำนวน 330,000 บาท 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 –                       

31 มีนาคม 2565)  มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ ้น จำนวน 198,911,982.28 บาท จากงบประมาณ                     

ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 473,626,446.52 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 42  ซึ่งจำแนกตามประเภท

งบประมาณได้ดังนี ้

 1. งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ ้น จำนวน 171,027,203.89 บาท จากงบประมาณ                    

ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 376,513,300 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 45.42   

 2. งบประมาณแผ ่นด ิน (นอก พ.ร.บ.)  ม ีผลการเบ ิกจ ่ายท ั ้ งส ิ ้น จำนวน 5 ,118,000 บาท                             

จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 8,530,000 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 60 
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 3. งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ ้น จำนวน 21,321,430.39 บาท จากงบประมาณ                  

ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 83,646,654.52 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 25.49  

  3.1 งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 33.44 

  3.2 งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 5.04 

  3.3 งบประมาณ มหาบัณฑิต (ปกติ) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 12.03 

  3.4 งบประมาณ มหาบัณฑิต (กศ.ปช.) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 36.54 

  3.5 งบประมาณรายได้อ่ืน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 9.46 

 4. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ม ีผลการเบ ิกจ ่ายท ั ้ งส ิ ้น จำนวน  1,445,348 บาท                            

จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4,936,492 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 29.28 

  4.1 เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 46.48 

4.2 เงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 50.84 

4.3 เงินรายได้จากการบริจาค มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 5.57 

4.4 เงินรับฝาก มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 70.70 

4.5 เงินอุดหนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 
 

198,911,982.28 , 
42.00%

274,714,464.24 , 
58.00%

แผนภูมิแสดงภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกตามแผนปฏิบัติราชการ) 

                          ประเภทงบประมาณ 
แผนปฏิบัติราชการ 

งบประมาณแผ่นดิน 
(ตาม พ.ร.บ.+ นอก พ.ร.บ.) 

งบประมาณเงินรายได้ รวม 

จัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 
(ไตรมาส 2) 

ร้อยละ จัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 
(ไตรมาส 2) 

ร้อยละ จัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 
(ไตรมาส 2) 

ร้อยละ 

รวมท้ังสิ้น 385,043,300.00 176,145,203.89 45.75 83,646,654.52 21,321,430.39 25.49 468,689,954.52 197,466,634.28 42.13 

งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

256,298,000.00 131,901,830.90 51.46 22,588,150.00 10,350,825.10 45.82 278,886,150.00 142,252,656.00 51.01 

งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย 

128,745,300.00 44,243,372.99 34.37 61,058,504.52 10,970,605.29 17.97 189,803,804.52 55,213,978.28 29.09 

1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ โดยใช้              
องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

15,057,000.00 401,750.20 2.67 192,800.00 15,000.00 7.78 15,249,800.00 416,750.20 2.73 

2. การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

10,344,690.00 5,195,645.65 50.23 4,404,500.00 761,706.00 17.29 14,749,190.00 5,957,351.65 40.39 

3. การผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ            
มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

8,727,395.00 1,753,695.75 20.09 16,711,544.00 3,602,738.50 21.56 25,438,939.00 5,356,434.25 21.06 

4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่สากล 

500,000.00 - - 954,866.00 262,710.00 27.51 1,454,866.00 262,710.00 18.06 

5. การพัฒนาและส่งเสริมผู ้ประกอบการ              
ในพื้นที ่

3,150,000.00 40,000.00 1.27 - - - 3,150,000.00 40,000.00 1.27 

6. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร                
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

90,966,215.00 36,852,281.39 40.51 38,794,794.52 6,328,450.79 16.31 129,761,009.52 43,180,732.18 33.28 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกตามประเภทงบประมาณ) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 

แผนการดำเนินงาน 
(ไตรมาส 2) 

ผลการดำเนินงาน 
(ไตรมาส 2) 

แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน 376,513,300.00 225,541,700.00 60 171,027,203.89 45.42 
งบประมาณแผ่นดิน  
(นอก พ.ร.บ.) 

8,530,000.00 4,265,000.00 50 5,118,000.00 60.00 

งบประมาณเงินรายได้ 83,646,654.52 42,451,823.73 51 21,321,430.39 25.49 
 - งบประมาณ บกศ. 55,766,370.00 32,077,379.00 58 18,647,512.14 33.44 

 - งบประมาณ กศ.ปช. 9,302,800.00 4,272,200.00 46 469,306.70 5.04 
 - งบประมาณมหาบัณฑิต 
(ปกติ) 

235,200.00 114,900.00 49 28,300.00 12.03 

- งบประมาณมหาบัณฑิต 
(กศ.ปช.) 

1,630,200.00 827,500.00 51 595,666.50 36.54 

- งบประมาณรายได้อื่น 16,712,084.52 5,159,844.73 31 1,580,645.05 9.46 
รวม 468,689,954.52 272,258,523.73 58 197,466,634.28 42.13 

 

 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการและแนวทางเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ภาพรวม ร้อยละ 58 

งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 60  งบประมาณแผ่นดิน (นอก พ.ร.บ.) ร้อยละ 50  และงบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 51  มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 

(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวม ร้อยละ 15.87 งบประมาณแผ่นดิน

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 14.58  งบประมาณแผ่นดิน (นอก พ.ร.บ.) สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10  

และงบประมาณเงินรายได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 25.51  
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แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ต.2 แผนการเบิกจ่าย ต.2
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกตามแหล่งงบประมาณ) 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 

แผนการดำเนินงาน 
(ไตรมาส 2) 

ผลการดำเนินงาน  
(ไตรมาส 2) 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

ภาพรวม 376,513,300.00 225,541,700.00 60 171,027,203.89 45.42 
รายจ่ายประจำ 301,934,400.00 150,962,800.00 50 139,743,137.89 46.28 
รายจ่ายลงทุน 74,578,900.00 74,578,900.00 100 31,284,066.00 41.95 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
(นอก พ.ร.บ.) 

ภาพรวม 8,530,000.00 4,265,000.00 50 5,118,000.00 60.00 
รายจ่ายประจำ 8,530,000.00 4,265,000.00 50 5,118,000.00 60.00 

รายจ่ายลงทุน - - - - - 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

ภาพรวม 83,646,654.52 42,451,823.73 51 21,321,430.39 25.49 

รายจ่ายประจำ 74,797,054.52 33,602,223.73 45 19,905,854.64 26.61 
รายจ่ายลงทุน 8,849,600.00 8,849,600.00 100 1,415,575.75 16.00 

รวมท้ังสิ้น 
ภาพรวม 468,689,954.52 272,258,523.73 58 197,466,634.28 42.13 
รายจ่ายประจำ 385,261,454.52 188,830,023.73 49 164,766,992.53 42.77 
รายจ่ายลงทุน 83,428,500.00 83,428,500.00 100 32,699,641.75 39.19 

 

 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการและแนวทางเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ภาพรวม ร้อยละ 58 

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 49 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ต่ำกว่า                        

ค่าเป้าหมายในภาพรวม ร้อยละ 15.87 รายจ่ายประจำต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.23  และรายจ่าย

ลงทุนต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60.81  
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (จำแนกตามหน่วยงาน)   

ประเภทงบรายจ่าย/หน่วยงาน จัดสรร 
แผนการดำเนินงาน 

(ไตรมาส 2) 
ผลการดำเนินงาน  

(ไตรมาส 2) 
สูง/ต่ำ 

กว่าแผน 
(ร้อยละ) แผนการดำเนินงาน ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 

งบประมาณ 
แผ่นดิน 

รวม  376,513,300.00  225,541,700.00 60 171,027,203.89 45.42 (14.58) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    316,389,216.00  169,855,516.00 55 138,837,979.29 45.14 (9.86) 

 คณะครุศาสตร์        9,873,650.00  8,038,700.00 70 4,814,000.00 41.94 (28.06) 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     20,457,490.00  20,034,390.00 91 14,499,596.95 65.60 (25.40) 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          893,106.00  1,468,856.00 55 143,058.65 5.33 (49.67) 
 คณะวิทยาการจัดการ        1,924,916.00  2,527,416.00 70 1,502,400.00 41.47 (28.53) 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      16,666,242.00  16,981,242.00 93 8,754,161.00 47.71 (45.29) 
 สำนักงานอธิการบดี            33,450.00  16,450.00 49 3,445.00 10.30 (38.70) 
 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี          156,890.00  78,290.00 50 96,360.00 61.42 11.42 
 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี        3,679,650.00  3,057,950.00 83 1,276,043.00 34.68 (48.32) 
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบด ี       2,562,000.00  1,281,000.00 50 192,210.00 7.50 (42.50) 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม         590,060.00  321,460.00 54 52,900.00 8.97 (45.03) 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ         674,310.00  337,210.00 50 674,310.00 100.00 50.00 

สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน         295,160.00  176,660.00 60 136,740.00 46.33 (13.67) 
งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน           44,000.00  44,000.00 100 44,000.00 100.00 - 
สถาบันวิจัยและพัฒนา       2,273,160.00  1,322,560.00 50 - - (50.00) 
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (จำแนกตามหน่วยงาน)  ต่อ 

ประเภทงบรายจ่าย/หน่วยงาน จัดสรร 
แผนการดำเนินงาน 

(ไตรมาส 2) 
ผลการดำเนินงาน  

(ไตรมาส 2) 
สูง/ต่ำ 

กว่าแผน 
(ร้อยละ) แผนการดำเนินงาน ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

รวม    83,646,654.52  42,451,823.73 51 21,321,430.39 25.49 (25.51) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์      29,653,050.00  16,151,780.00 54 6,631,920.07 22.37 (31.63) 

 คณะครุศาสตร์        3,788,466.00  1,885,618.00 50 1,216,961.57 32.12 (17.88) 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       2,135,876.00  1,182,547.00 55 664,140.41 31.09 (23.91) 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        6,454,446.00  3,226,898.00 50 2,379,405.93 36.86 (13.14) 
 คณะวิทยาการจัดการ        2,101,176.00  870,398.00 41 654,514.30 31.15 (9.85) 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        2,813,732.00  1,397,311.00 50 951,411.43 33.81 (16.19) 
 สำนักงานอธิการบดี            18,000.00  7,000.00 39 - - (39.00) 
 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี      15,307,656.00  7,582,358.00 50 5,648,028.70 37.40 (12.60) 
 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี          639,490.00  269,900.00 42 157,119.70 24.57 (17.43) 
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบด ี       7,717,084.52  1,962,194.73 25 724,852.00 9.39 (15.61) 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม         983,940.00  505,970.00 51 250,782.19 25.49 (25.51) 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ       6,507,988.00  4,468,749.00 67 962,507.94 14.33 (52.67) 

สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน       1,131,850.00  634,300.00 56 485,976.65 42.94 (13.06) 
งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน         167,600.00  112,800.00 67 31,761.50 18.95 (48.05) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา       4,145,300.00  2,157,600.00 52 529,741.00 12.78 (39.22) 
งานตรวจสอบภายใน           81,000.00  36,400.00 45 32,307.00 39.89 (5.11) 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการดำเนินงาน 
(ไตรมาส 2) 

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 

งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก    
 - เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน 1,144,695.00 532,000.00 46.48 

 - เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 1,223,297.00 621,968.00 50.84 
 - เงินรายได้จากการบริจาค 1,982,500.00 110,380.00 5.57 

 - เงินรับฝาก 256,000.00 181,000.00 70.70 
 - เงินอุดหนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 330,000.00 - - 

รวม 4,936,492.00 1,445,348.00 29.28 

 

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากหน่วยงานภายนอกในการดำเน ินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ จำนวนทั ้งส ิ ้น 4 ,936,492 บาท                             

มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,445,348 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 29.28  ซ่ึงจำแนกได้

ดังนี้ 

1. งบประมาณเงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ จำนวน                         

1,144,695 บาท  ภายใต้การดำเนินงาน 8 โครงการ  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ ้น 532,000 บาท                           

ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 46.48   

2. งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน                         

1,223,297 บาท  ภายใต้การดำเนินงาน 19 โครงการ  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ ้น 621,968 บาท                           

ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 50.84 

3. งบประมาณเงินรายได้จากการบริจาค ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  1,982,500 บาท                   

ภายใต้การดำเนินงาน 2 โครงการ  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 110,380 บาท  ผลการดำเนินงาน                                 

คิดเป็นร้อยละ 5.57   

4. งบประมาณเงินรับฝาก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 256,000 บาท  ภายใต้การดำเนินงาน                             

2 โครงการ  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 181,000 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 70.70   

5. งบประมาณเงินอุดหนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

จำนวน 330,000 บาท  ภายใต้การดำเนินงาน 1 โครงการ  ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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ข้อมูลผลการเบกิจ่าย ณ 31 มีนาคม 2565

ผลการเบกิจ่าย ร้อยละ

4,936,492.00     1,445,348.00     29.28       3,491,144.00    
1 งบประมาณเงนิรายได้จากการใหบ้ริการของหน่วยงาน 1,144,695.00     532,000.00       46.48       612,695.00      

1) โครงการบม่เพาะเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการพฒันาเชิงพืน้ที่ดว้ยกระบวนการวศิวกรสงัคม 65-1-225-01-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 249,375.00         248,950.00         99.83         425.00               

2) วารสารราชภฏัเพชรบรูณส์าร 65-1-912-01-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 22,500.00           -                      -             22,500.00          

3) โครงการบรหิารจดัการงบรายไดง้านศนูยว์ทิยาศาสตร์ 65-106-931-01-01 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 32,300.00           32,300.00           100.00       -                     

คา่วสัดุ 3,300.00             3,300.00             100.00       -                     

คา่ครุภณัฑ์ 29,000.00           29,000.00           100.00       -                     

4) โครงการจา้งงานประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดตอ่เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระยะ 2

65-107-931-01-01 สถาบนัวจิยัและพฒันา เงินอดุหนนุ 13,020.00           -                      -             13,020.00          

5) โครงการของหน่วยปฏิบตัิการสว่นหนา้ของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมฯ U2T 65-1-931-01-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 340,000.00         235,000.00         69.12         105,000.00        

6) โครงการผลติครูเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินระยะเขา้สูว่ชิาชีพ รุน่ที่ 5 (บรรจปีุ พ.ศ. 2563) (ปีที่ 2) 65-1-225-03-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 73,500.00           -                      -             73,500.00          

7) โครงการสง่เสรมิการน า วทน. เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการผลติ และเศรษฐกิจชมุชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนงาน

บรกิารใหค้  าปรกึษาและขอ้มลูเทคโนโลย)ี

65-1-912-02 -01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 220,000.00         15,750.00           7.16           204,250.00        

8) โครงการประชมุวชิาการระดบัชาติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 65-106-912-02 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เงินอดุหนนุ 194,000.00         -                      -             194,000.00        

2 งบประมาณเงนิอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 1,223,297.00     621,968.00       50.84       601,329.00      

1) โครงการวจิยัเรือ่งการพฒันาฟารม์แพะนมตน้แบบอยา่งครบวงจรเพ่ือผลติน า้นมแพะที่มีคณุภาพและปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภค 65-1-1011-01-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 19,500.00           19,490.00           99.95         10.00                 

2) โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวโดยชมุชนตามเสน้ทางวถีิสายน า้บนฐานประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม

อตัลกัษณท์อ้งถ่ินของชมุชน เครอืข่ายมหาวทิยาลยัราชภฏัลุม่ภาคเหนือจงัหวดัเพชรบรูณ์

65-1-1011-02-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 159,600.00         79,800.00           50.00         79,800.00          

3) โครงการการพฒันาศกัยภาพการผลติและมาตรฐานบรรจภุณัฑม์ะขามจี๊ดจ๊าด กลุม่วสิาหกิจชมุชนแม่บา้นเกษตรขีน้าค

แผนใหม่

65-1-1011-03-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 60,000.00           60,000.00           100.00       -                     

4) โครงการวจิยัเรือ่ง การตอ่ยอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมประสทิธิภาพมะขามจงัหวดัเพชรบรูณ์

สูก่ารใชป้ระโยชนจ์ากแนวคิดเศรษฐกิจและการพฒันาที่ยั่งยืน

65-1-1011-04-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 285,000.00         142,490.00         50.00         142,510.00        

5) โครงการพฒันาเครือ่งยอ่ยกะลามะคาเดเมียส  าหรบัวสิาหกิจชมุชนกลุม่ผูผ้ลติและแปรรูปมะคาเดเมียเขาคอ้ 

จงัหวดัเพชรบรูณ์

65-1-1011-05-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 30,000.00           30,000.00           100.00       -                     

6) โครงการวจิยัเรือ่ง ความตอ้งการของตลาดและศกัยภาพในการรองรบัการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพจากน า้พรุอ้น 65-1-1011-06-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 28,378.00           28,378.00           100.00       -                     

7) โครงการพฒันาเครอืข่ายสถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือการวจิยัและนวตักรรม เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสูช่มุชนฐานราก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

65-1-1021-01-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 233,000.00         -                      -             233,000.00        

8) โครงการวจิยัเรือ่ง การสกดัสยีอ้มผา้จากเปลอืกหุม้ผลโกโก ้เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ใหก้บัเศษเหลอืทิง้ทางการเกษตร 65-1-1011-07-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 28,378.00           28,378.00           100.00       -                     

9) โครงการวจิยัเรือ่ง การพฒันาผลติภณัฑเ์ซรั่มบ  ารุงผิวผสมสารสกดัขมิน้ชนัแดงสยามของกลุม่สมนุไพรชญานิน 65-1-1011-08-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 28,378.00           28,378.00           100.00       -                     

10) โครงการวจิยัเรือ่ง การผลติกระดาษท ามือจากเปลอืกโกโกเ้หลอืทิง้ ส  าหรบัวสิาหกิจชมุชนกลุม่โกโกน้างั่ว 65-1-1011-09-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 28,378.00           28,378.00           100.00       -                     

รวมทัง้สิน้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ รหสั หน่วยงาน
ประเภท
งบรายจ่าย

 งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร

ผลการด าเนินงาน
 คงเหลือ
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11) โครงการวจิยัเรือ่ง การพฒันาผลติภณัฑส์ครบัขดัผิวกายจากฐานเห็ดถั่งเชา่สทีอง 65-1-1011-10-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 29,960.00           29,960.00           100.00       -                     

12) โครงการวจิยัเรือ่ง การสรา้งมลูคา่ผลติภณัฑข์ดัผิวกายจากรกมะขามเหลอืทิง้ส  าหรบัวสิาหกิจชมุชนกลุม่ดวงทอง 

จงัหวดัเพชรบรูณ์

65-1-1011-11-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 29,960.00           29,960.00           100.00       -                     

13) โครงการวจิยัเรือ่ง การพฒันาผลติภณัฑข์นมขบเคีย้วสขุภาพจากผกัเคลที่เหลอืทิง้จากการตดัแตง่คณุภาพ

ของกลุม่วสิาหกิจชมุชนพอเพียงก็เพียงพอ จงัหวดัเพชรบรูณ์

65-1-1011-12-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 28,378.00           28,378.00           100.00       -                     

14) โครงการ Pre Talent Mobility ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 65-1-1011-13 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 60,000.00           60,000.00           100.00       -                     

- การพฒันาระบบการด าเนินงานในเชิงธุรกิจที่มีประสทิธิภาพกบัผูป้ระกอบการสนิคา้สรา้งสรรค์

ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน ผลติภณัฑผ์า้ทอพืน้เมืองของวสิาหกิจชมุชนบา้นวงัรอ่ง อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์

65-1-1011-13-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 12,000.00           12,000.00           100.00       -                     

- การพฒันาผลติภณัฑเ์ครือ่งส  าอางจากบตัเตอรแ์ละผงโกโก ้เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ผลผลติใหก้บัวสิาหกิจชมุชน

กลุม่โกโกน้างั่ว จ.เพชรบรูณ์

65-1-1011-13-02 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 12,000.00           12,000.00           100.00       -                     

- การสรา้งมลูคา่ผลติภณัฑข์ดัผิวจากเศษเปลอืกมะขามเหลอืทิง้ส  าหรบัวสิาหกิจชมุชนกลุม่ดวงทอง 65-1-1011-13-03 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 12,000.00           12,000.00           100.00       -                     

- การพฒันาผลติภณัฑส์ตัวน์  า้อินทรยีแ์ละเพ่ิมพืน้ที่การสตัวน์  า้อินทรยีใ์นจงัหวดัเพชรบรูณ ์ภายใตแ้บรนด ์

Agw farm organic

65-1-1011-13-04 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 12,000.00           12,000.00           100.00       -                     

- การพฒันากระบวนการผลติและการจดัจ าหน่ายสนิคา้แปรรูปอินทรยีจ์ากมะเขือเทศ 65-1-1011-13-05 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 12,000.00           12,000.00           100.00       -                     

15) โครงการวจิยัเรือ่ง ปัญหาการพฒันาและสง่เสรมิธุรกิจแหลง่น า้พรุอ้นเพ่ือสขุภาพ อ าเภอวเิชียรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรูณ์ 65-1-1011-14-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 28,378.00           -                      -             28,378.00          

16) โครงการวจิยัเรือ่ง การศกึษาเสน้ทางท่องเที่ยวและศกัยภาพการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพในต าบลน า้รอ้น 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรูณ์

65-1-1011-15-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 28,378.00           28,378.00           100.00       -                     

17) โครงการพฒันาตน้แบบการสง่เสรมิการท างานวจิยัสิ่งแวดลอ้มในโรงเรยีน 65-1-1011-16-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 40,000.00           -                      -             40,000.00          

18) โครงการพฒันาการศกึษาดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดบัรายวชิาศกึษาทั่วไป เรือ่ง ศาสตรพ์ระราชาของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสูศ่ตวรรษที่ 21

65-1-1011-17-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 65,000.00           -                      -             65,000.00          

19) โครงการผลติภณัฑจ์ากลปิูนิฟอลนิที่มีฤทธ์ิตา้นเชือ้แบคทีเรยี MRSA และการศกึษาความส าคญัทางการตลาด 65-1-1011-18-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 12,631.00           -                      -             12,631.00          

3 งบประมาณเเงนิรายได้จากการบริจาค 1,982,500.00     110,380.00       5.57         1,872,120.00    

1) โครงการจดัตัง้คณะพยาบาลศาสตร์ 65-1-1722-01-01  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 1,300,000.00      -                      -             1,300,000.00     

2) โครงการสนับสนนุการศกึษาในหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 65-1-211-01-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 682,500.00         110,380.00         16.17         572,120.00        

4 งบประมาณเเงนิรับฝาก 256,000.00       181,000.00       70.70       75,000.00        

1) เงินรบัฝากทนุการศกึษา 65-1-225-02 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 206,000.00         131,000.00         63.59         75,000.00          

- ทนุอดุมศกึษาเพ่ือจงัหวดัชายแดนใต ้ประจ าภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2564 65-1-225-02-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 60,000.00           60,000.00           100.00       -                     

- ทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุาร ีภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2564 65-1-225-02-02 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 55,000.00           55,000.00           100.00       -                     

- ทนุการศกึษาส าหรบันักศกึษาพิการ ประจ าภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2564 65-1-225-02-03 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 16,000.00           16,000.00           100.00       -                     

- ทนุโครงการ "เรยีนเอาบญุกบัโคช้เจฝ้น" 65-1-225-02-04 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 20,000.00           -                      -             20,000.00          

- ทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุาร ีภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2564 65-1-225-02-05 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 55,000.00           -                      -             55,000.00          66
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2) เงินรบัฝากเงินรางวลั 65-1-1031-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 50,000.00           50,000.00           100.00       -                     

- เงินรางวลั Thailand Research Expo 2021 Award 65-1-1031-01-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 50,000.00           50,000.00           100.00       -                     

5 งบประมาณเงนิอุดหนุนการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภ์าคเหนือ 330,000.00       -                 -          330,000.00      

1) โครงการด าเนินงานอทุยานวทิยาศาสตรภ์าคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 65-1-1211-01-01 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เงินอดุหนนุ 330,000.00         -                      -             330,000.00        
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สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการลงนามสัญญา                   

งบลงทุน จำนวน 60 รายการ ซึ่งตรวจรับงาน/พัสดุ และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 55 

รายการ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 31,284,066 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 74,578,900 บาท                                

ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 41.95 ทั้งนี้งบลงทุนอีกจำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินงานรับพัสดุและ

กระบวนการเบิกจ่าย  

รายการงบลงทุน 
จำนวน
รายการ 

วงเงิน
งบประมาณ 

PO 
ผลเบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ  
ครุภัณฑ์ 60 43,243,800.00 41,834,796.00 31,284,066.00 72.34 1,409,004.00 

 - ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 49 16,689,900.00 15,322,466.00 15,080,566.00 90.36 1,367,434.00 
 - 1 ล้านบาทขึ้นไป 11 26,553,900.00 26,512,330.00 16,203,500.00 61.02 41,570.00 

สิ่งก่อสร้าง 6 31,335,100.00 - - - 31,335,100.00 
 - ต ่ำกว ่า 10 ล ้าน
บาท 

5 16,335,100.00 - - - 16,335,100.00 

 - 10 ล้านบาทข้ึนไป 1 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 
รวม 66 74,578,900.00 41,834,796.00 31,284,066.00 41.95 32,744,104.00 

 

ยังมีงบลงทุนอีก จำนวน 6 รายการ ที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการลงนามสัญญา ได้แก่ 

 - รายการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย : ประกาศผู ้ชนะผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ทั้งนี้อยู่ระหว่างระยะเวลาการอุทธรณ ์ซึ่งครบกำหนด

ระยะเวลาอุทธรณ์ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 

 - รายการโรงเรือนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก พพ.2 (ขนาด 8.00 x 12.40 ม.) 

: รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 

 - รายการที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย: อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

 - รายการหลังคาครอบลานกิจกรรมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ: อยู ่ระหว่างการแก้ไขแบบรูป

รายการงานก่อสร้าง 

 - รายการโรงเรือนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก: รายงานผลการกำหนด                  

ราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 

 - รายการปร ับปร ุงระบบส ่องสว ่างสนามฟ ุตบอล:  ม ีการลงนามในส ัญญาจ ้างออกแบบ                               

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ซึ่งกำหนดส่งมอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างภายในวันที่ 3 เมษายน 2565 
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ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2565

เดือนท่ีเบิกจ่าย  ผลการเบิกจ่าย  ร้อยละ  คงเหลือ

74,578,900.00    41,834,796.00    31,284,066.00    41.95   32,744,104.00    

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 51,439,100.00    34,915,756.00    24,365,026.00    47.37   16,523,344.00    

(1) ค่าครุภัณฑ์ 35,104,000.00    34,915,756.00    24,365,026.00    69.41   188,244.00        

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 2 เคร่ือง งานบัณฑิตศึกษา 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ

04 พ.ย. 64 - 04 ธ.ค. 64 44,000.00           44,000.00           พ.ย.-64 44,000.00           100.00   -                    

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 50 เคร่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 15 ธ.ค. 64 - 15 มี.ค. 65 1,500,000.00       1,498,500.00       มี.ค.-65 1,498,500.00       99.90    1,500.00             

3 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3 5 เคร่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 03 พ.ย. 64 - 04 ม.ค. 65 180,000.00          180,000.00         ก.พ.-65 180,000.00         100.00   -                    

4 ชุดฉากถ่ายวิดีโอและถ่ายท าภาพยนตร์ส าเร็จรูปแบบเคล่ือนย้ายได้ 1 ชุด ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 19 ต.ค 64 - 18 พ.ย. 64 58,000.00           58,000.00           ธ.ค.-64 58,000.00           100.00   -                    

5 ชุดฝึกทักษะเทคโนโลยีการส่ือสารอากาศยานไร้คนขับเพ่ือการส ารวจ 1 ชุด คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 15 ธ.ค. 64 - 15 มี.ค. 65 950,000.00          945,000.00         ก.พ.-65 945,000.00         99.47    5,000.00             

6 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 2 ระบบ

7 เคร่ืองสับผสม 1 เคร่ือง คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 26 ต.ค. 64 - 25 ธ.ค. 64 55,000.00           55,000.00           ธ.ค.-64 55,000.00           100.00   -                    

8 ชุดปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1 ชุด คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 25 พ.ย. 64 - 23 ก.พ. 65 960,000.00          959,500.00         มี.ค.-65 959,500.00         99.95    500.00               

9 เคร่ืองพิมพ์ Drawing Classroom Poster และ ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 1 เคร่ือง คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 26 ต.ค. 64 - 25 มี.ค. 65 241,900.00         241,900.00         -                    -       -                    ตรวจรับครุภัณฑ์แล้ว/ รอส่งเบิกท่ีงานคลัง

10 ตู้อบความร้อนไฟฟ้า 2 ตู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 26 ต.ค. 64 - 25 ธ.ค. 64 346,000.00          346,000.00         ธ.ค.-64 346,000.00         100.00   -                    

11 ชุดเคร่ืองมือทางส่ิงแวดล้อม 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ฯ 25 ต.ค. 64 - 23 ม.ค. 65 447,000.00          447,000.00         ธ.ค.-64 447,000.00         100.00   -                    

12 ชุดห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพในศตวรรษท่ี 21

1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ฯ 30 ธ.ค. 64 - 28 ก.พ. 65 945,000.00          811,500.00         มี.ค.-65 811,500.00         85.87    133,500.00          

13 เคร่ืองอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 1 เคร่ือง คณะวิทยาศาสตร์ฯ 01 ธ.ค. 64 - 01 มี.ค. 65 600,000.00          597,826.00         มี.ค.-65 597,826.00         99.64    2,174.00             

14 เคร่ืองมือวัดทางเคมีไฟฟ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง คณะวิทยาศาสตร์ฯ 02 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 760,000.00          756,000.00         ก.พ.-65 756,000.00         99.47    4,000.00             

15 เคร่ืองวัดความช้ืนในอาหาร 1 เคร่ือง คณะวิทยาศาสตร์ฯ 25 ต.ค. 64 - 23 ม.ค. 65 140,000.00          140,000.00         ธ.ค.-64 140,000.00         100.00   -                    

16 ตู้บ่มเช้ือ (BOD Incubator) 2 ตู้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 25 ต.ค. 64 - 23 ม.ค. 65 420,000.00          420,000.00         ธ.ค.-64 420,000.00         100.00   -                    

17 ชุดทดลองแทรกสอดแบบไมเคิลสัน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ฯ 25 ต.ค. 64 - 23 ม.ค. 65 410,700.00          410,700.00         ธ.ค.-64 410,700.00         100.00   -                    

18 ชุดทดลองการท าความเย็นโดยการระเหย 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ฯ 25 ต.ค. 64 - 23 ม.ค. 65 492,500.00         492,500.00         ธ.ค.-64 492,500.00         100.00   -                    

19 ชุดฝึกหุ่นยนต์คัดแยกช้ินงานด้วยนวัตกรรม Image Processing 1 ชุด คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 15 ธ.ค. 64 - 14 เม.ย. 65 1,900,000.00       1,895,000.00       -                    -       5,000.00             ตรวจรับครุภัณฑ์แล้ว/ รอส่งเบิกท่ีงานคลัง

20 ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการมาตรฐานส าหรับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ

และการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต

1 ชุด คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 03 ธ.ค. 64 - 03 มี.ค. 65 1,369,000.00       1,358,000.00       มี.ค.-65 1,358,000.00       99.20    11,000.00           

21 ชุดฝึกปฏิบัติการเพ่ือสร้างนวัตกรรมและทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์เคล่ือนท่ี 1 ชุด คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 03 ธ.ค. 64 - 03 มี.ค. 65 1,462,000.00       1,455,000.00       ก.พ.-65 1,455,000.00       99.52    7,000.00             

22 ชุดฝึกเคร่ืองจักรกลซีเอ็นซีงานกลึง อุตสาหกรรมจ าลองเสมือนจริงแบบบันได 4 ข้ัน พร้อม

โปรแกรม

1 ชุด คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 02 ธ.ค. 64 - 02 มี.ค. 65 1,890,000.00       1,888,000.00       มี.ค.-65 1,888,000.00       99.89    2,000.00             

23 เคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ 1 เคร่ือง คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 13 ธ.ค. 64 - 12 เม.ย. 65 1,520,000.00       1,519,000.00       มี.ค.-65 1,519,000.00       99.93    1,000.00             

24 ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 15 ธ.ค. 64 - 13 มิ.ย. 65 4,770,000.00       4,759,000.00       -                    -       11,000.00           ตรวจรับครุภัณฑ์แล้ว/ รอส่งเบิกท่ีงานคลัง

25 ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ฯ 01 ธ.ค. 64 - 30 ม.ค. 65 2,431,000.00       2,430,000.00       มี.ค.-65 2,430,000.00       99.96    1,000.00             

26 ชุดวิเคราะห์จุลินทรีย์และความปลอดภัยในอาหาร 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ฯ 29 พ.ย. 64 - 28 ม.ค. 65 2,555,000.00       2,554,500.00       มี.ค.-65 2,554,500.00       99.98    500.00               

หมายเหตุ

รวมท้ังส้ิน

------------------------------ โอนเปล่ียนแปลงเป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (รายการโรงเรือนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก) ------------------------------

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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 งบประมาณท่ี

ได้รับจัดสรร
 วงเงินตามสัญญา

 ผลการด าเนินงาน
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27 ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านคลาวล์คอมพิวติง (Cloud Computing) ส าหรับ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ฯ 01 ก.พ. 65 - 01 พ.ค. 65 1,656,900.00       1,655,000.00       -                    -       1,900.00             อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์

28 เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอน ซัลเฟอร์ และไนโตรเจน ในตัวอย่าง

หลากหลายชนิด เพ่ือตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน

1 เคร่ือง คณะวิทยาศาสตร์ฯ 01 ธ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 5,000,000.00       4,999,000.00       มี.ค.-65 4,999,000.00       99.98    1,000.00             

29 เคร่ืองวัดพลังงานความร้อนในอาหาร 1 เคร่ือง คณะวิทยาศาสตร์ฯ 22 ธ.ค. 64 - 20 ก.พ.65 2,000,000.00       1,999,830.00       -                    -       170.00               

(2) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 16,335,100.00    -                  -                  -      16,335,100.00    

1 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 5,000,000.00       -                    -       5,000,000.00       ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) เม่ือวันท่ี 22 มี.ค. 65 /อยู่ระหว่าง

ระยะเวลาการอุทธรณ์ ซ่ึงจะครบก าหนด

ระยะเวลาอุทธรณ์ 31 มี.ค. 65

2 โรงเรือนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก พพ.2

(ขนาด 8.00 x 12.40 ม.)

1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 810,400.00          -                    -       810,400.00          รายงายผลการก าหนดราคากลางฯ 

วันท่ี 29 มี.ค. 65

3 ท่ีจอดรถภายในมหาวิทยาลัย 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 8,000,000.00       -                    -       8,000,000.00       อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบรูปรายการ

งานก่อสร้าง

4 หลังคาครอบลานกิจกรรม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1,704,700.00       -                    -       1,704,700.00       อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบรูปรายการ

งานก่อสร้าง

5 โรงเรือนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก* 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 820,000.00          -                    -       820,000.00          รายงายผลการก าหนดราคากลางฯ 

วันท่ี 29 มี.ค. 65

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 23,139,800.00    6,919,040.00     6,919,040.00     29.90   16,220,760.00    

(1) ค่าครุภัณฑ์ 8,139,800.00     6,919,040.00     6,919,040.00     85.00    1,220,760.00     

1 เลนส์ถ่ายภาพ AF-S 14-24 มม.f/2.8G ED 1 เลนส์ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 01 พ.ย 64 - 01 ธ.ค. 64 52,900.00           52,900.00           ธ.ค.-64 52,900.00           100.00   -                    

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 31 เคร่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 02 พ.ย. 64 - 01 ม.ค. 65 77,500.00           74,090.00           พ.ย.-64 74,090.00           95.60    3,410.00             

3 ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (SelfAccess Room) 1 ชุด คณะครุศาสตร์ 15 ธ.ค. 64 - 13 ก.พ. 65 851,000.00         850,250.00         มี.ค.-65 850,250.00         99.91    750.00               

4 จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า 5 คัน คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 17 ธ.ค. 64 80,000.00           80,000.00           พ.ย.-64 80,000.00           100.00   -                    

5 กล้องจุลทรรศ์พร้อมหน้าจอแสดงผลคอมพิวเตอร์ 1 กล้อง คณะครุศาสตร์ 15 ต.ค. 64 - 12 ก.พ. 65 60,000.00           60,000.00           ม.ค.-65 60,000.00           100.00   -                    

6 ชุดแยกสารด้วยระบบไนโตรเจน 1 ชุด คณะครุศาสตร์ 15 ต.ค. 64 - 12 ก.พ. 65 50,000.00           50,000.00           ม.ค.-65 50,000.00           100.00   -                    

7 กล้องจุลทรรศน์แบบอะนาล็อก 1 กล้อง คณะครุศาสตร์ 15 ต.ค. 64 - 12 ก.พ. 65 50,000.00           50,000.00           ม.ค.-65 50,000.00           100.00   -                    

8 อ่างน้ าร้อนควบคุมอุณหภูมิต่ าและสูงแบบเขย่า 1 เคร่ือง คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 17 ธ.ค. 64 450,000.00          450,000.00         ธ.ค.-64 450,000.00         100.00   -                    

9 โต๊ะซิงค์อ่างล้างอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 150 x 75 x 80 cm. 1 ชุด คณะครุศาสตร์ 15 ต.ค. 64 - 14 ธ.ค. 64 40,000.00           40,000.00           ม.ค.-65 40,000.00           100.00   -                    

10 ชุดโต๊ะปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ 500 x 150 x 80 cm. 

พร้อมเก้าอ้ีปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

1 ชุด คณะครุศาสตร์ 15 ต.ค. 64 - 14 ธ.ค. 64 190,000.00          190,000.00         ม.ค.-65 190,000.00         100.00   -                    

11 เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม 1 เคร่ือง คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65 295,000.00         295,000.00         มี.ค.-65 295,000.00         100.00   -                    

12 ชุดถ่ายภาพเจล 1 เคร่ือง คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65 171,200.00         171,200.00         มี.ค.-65 171,200.00         100.00   -                    

13 ชุดรันเจล 1 เคร่ือง คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65 18,200.00           18,200.00           มี.ค.-65 18,200.00           100.00   -                    

14 เคร่ืองเขย่าควบคุมอุณหภูมิ 1 เคร่ือง คณะครุศาสตร์ 15 ต.ค. 64 - 29 พ.ย. 64 224,700.00         224,700.00         ม.ค.-65 224,700.00         100.00   -                    70
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15 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลาย ขนาด ขนาด 2ul - 1000ul 1 ชุด คณะครุศาสตร์ 15 ต.ค. 64 - 12 ก.พ. 65 32,100.00           32,100.00           ม.ค.-65 32,100.00           100.00   -                    

16 ชุดทดลองการชนกันของวัตถุแสดงผลด้วยเคร่ืองนับสัญญาณเวลา ไม่น้อยกว่า

4 ช่องแสดงผล

1 ชุด คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65 230,000.00          230,000.00         ธ.ค.-64 230,000.00         100.00   -                    

17 ชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไตล์พร้อมเคร่ืองวัดความเร็ว แสดงผลเป็นตัวเลขและ

หน่วยวัดเป็นเมตรต่อนาที

1 ชุด คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65 129,000.00         129,000.00         ธ.ค.-64 129,000.00         100.00   -                    

18 ชุดทดลองหาค่าความเร็วแสงในอากาศ แท่งอะคริลิคและหน้าแสดงผลผ่านดิจิทัล

ออสซิลโลสโคป

1 ชุด คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65 310,000.00          310,000.00         ธ.ค.-64 310,000.00         100.00   -                    

19 ชุดการทดลองหลอดก าทอน 1 ชุด คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65 153,000.00          153,000.00         ธ.ค.-64 153,000.00         100.00   -                    

20 ชุดทดลองการตกอย่างอิสระของลูกบอลแสดงผลแบบดิจิทัล LED ไม่น้อยกว่า 4 ต าแหน่ง 1 ชุด คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65 87,000.00           87,000.00           ธ.ค.-64 87,000.00           100.00   -                    

21 ชุดการทดลองเร่ืองการขยายตัวเชิงเส้นวัดอุณหภูมิด้วย Cobra SMART sense 1 ชุด คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65 207,000.00          207,000.00         ธ.ค.-64 207,000.00         100.00   -                    

22 ชุดทดลองการน าความร้อนของโลหะ 1 ชุด คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65 145,000.00          145,000.00         ธ.ค.-64 145,000.00         100.00   -                    

23 ชุดทดลองสมการสถานะของก๊าซอุดมคติ แสดงผลและบันทึกค่าด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65 189,000.00         189,000.00         ธ.ค.-64 189,000.00         100.00   -                    

24 ชุดการทดลองเร่ืองการขยายตัวเชิงปริมาตรของของเหลววัดอุณหภูมิด้วย Cobra SMART 

sense

1 ชุด คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65 207,000.00          207,000.00         ธ.ค.-64 207,000.00         100.00   -                    

25 ชุดการทดลองเร่ืองเล้ียวเบนและการแทรกสอดของแสง 1 ชุด คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65 135,000.00          135,000.00         ธ.ค.-64 135,000.00         100.00   -                    

26 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 น้ิว) พร้อมโต๊ะเก้าอ้ี

50 ชุด คณะวิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 64 - 29 มี.ค. 65 1,100,000.00       1,100,000.00       มี.ค.-65 1,100,000.00       100.00   -                    

27 กล้องมิลเลอร์เลสส าหรับถ่ายท าภาพยนตร์ 1 กล้อง คณะวิทยาการจัดการ 03 พ.ย. 64 - 02 ม.ค. 65 40,000.00           40,000.00           ธ.ค.-64 40,000.00           100.00   -                    

28 กล้องถ่ายท าภาพยนตร์แบบพกพาชนิดมี Gimbal 1 กล้อง คณะวิทยาการจัดการ 03 พ.ย. 64 - 02 ม.ค. 65 24,000.00           24,000.00           ธ.ค.-64 24,000.00           100.00   -                    

29 ฉากถ่ายวิดีโอและถ่ายท าภาพยนตร์ส าเร็จรูปแบบเคล่ือนย้ายได้ 1 ชุด คณะวิทยาการจัดการ 03 พ.ย. 64 - 02 ม.ค. 65 55,000.00           55,000.00           ธ.ค.-64 55,000.00           100.00   -                    

30 เคร่ืองสวิทเชอร์ใช้ถ่ายทอดสดส าหรับงานออนไลน์ 1 ชุด คณะวิทยาการจัดการ 03 พ.ย. 64 - 02 ม.ค. 65 15,000.00           15,000.00           ธ.ค.-64 15,000.00           100.00   -                    

31 อุปกรณ์ช่วยเคล่ือนกล้องส าหรับถ่ายท าภาพยนตร์ (Ronin) 1 ชุด คณะวิทยาการจัดการ 03 พ.ย. 64 - 02 ม.ค. 65 35,000.00           35,000.00           ธ.ค.-64 35,000.00           100.00   -                    

32 ชุดครุภัณฑ์เพ่ือรองรับการจัดประชุมทางไกลออนไลน์ 4 ชุด กองนโยบายและแผน 25 ก.พ. 65 - 26 เม.ย. 65 2,436,200.00       1,219,600.00       มี.ค.-65 1,219,600.00       50.06    1,216,600.00       

(2) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 15,000,000.00    -                  -                  -      15,000,000.00    

1 ปรับปรุงระบบส่องสว่างสนามฟุตบอล 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 15,000,000.00      -                    -       15,000,000.00      ลงนามในสัญญาจ้างออกแบบ

เม่ือวันท่ี 4 มี.ค. 65 และก าหนดส่งมอบ

ภายในวันท่ี 3 เม.ย. 65
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