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ส่วนที่  1 

บริบทของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
1.1  ประวัติความเป็นมา    

เมื่อปี พ.ศ. 2514 นายจ ารูญ  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับพ่อค้าประชาชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ท าหนังสือถึ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้นโดยอ้างเหตุผล  ดังนี้  

1. จังหวัดเพชรบูรณ์ก าลังเร่งรัดพัฒนาทุกด้าน   โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นยังขาดแคลนครู เป็นจ านวนมาก 
2. จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศ และมีจังหวัดอื่นๆ ล้อมรอบถึง 7 จังหวัด คือพิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และ

เลย ซึ่งหากได้จัดตั้งสถาบันชั้นสูงขึ้นแล้วนักเรียนจากจังหวัดใกล้เคียง จะเดินทางมาศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย  

3. จังหวัดมีที่ดินจะมอบให้หลายร้อยไร่ เป็นที่ดินในเขตผังเมือง ตามพระราชกฤษฎีกา พ .ศ. 2484 ออกในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ส่งให้กรมการฝึกหัดครู มาส ารวจท าแผนผังที่ดิน   ติดถนนสายสระบุรี -หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ  3 กิโลเมตร  มีเนื้อที่
ประมาณ 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา 
 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยประกาศตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 และได้แต่งตั้งให้ นายน้อย สีป้อ 
อาจารย์เอกวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก มารักษาราชการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2516 และ ได้รับนักศึกษารุ่นแรกในปี
การศึกษา 2519 โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร 
 วันที่ 19 สิงหาคม 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518” วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ต่อมา พ.ศ. 2535   โดยกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ  ได้น าความกราบบังคับทูลพระกรุณา ขอพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ และพระองค์ท่านก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม ว่า  “ สถาบันราชภัฏ ” แก่วิทยาลัยครู 36 แห่ง วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์จึงมี
ชื่อใหม่ว่า “ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ” ซึ่งแนวโน้มจะต้องปรับเปลี่ยน สภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  มาตรา 7  คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็นนิติ
บุคคล มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้
การบริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจ าการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
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การศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ นักศึกษาบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี 2 ปี
(หลังอนุปริญญา) และปริญญาตรี 4 ปี 
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดชมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   “โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขึ้นแทน
สถาบันราชภัฏ” ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547  เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน ตราเป็นพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ”  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้ “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ”  ยกฐานะเป็น“ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ” นับตั้งแต่บัดนั้น 
และในการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั้น ได้มีการด าเนินการตาม  กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549  ดังนี้   
 1. ส านักงานอธิการบดี   
      -  กองกลาง       

     -  กองนโยบายและแผน      
     -  กองพัฒนานักศึกษา 

 2.  คณะครุศาสตร์  
      - ส านักงานคณบด ี
 3.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
      - ส านักงานคณบด ี
 4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
      - ส านักงานคณบด ี
 5.  คณะวิทยาการจัดการ 
           - ส านักงานคณบด ี

6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
          - ส านักงานคณบด ี

7.  สถาบันวิจัยและพัฒนา   
              - ส านักงานผู้อ านวยการ 



                                                      
                                แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

3 

8.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           - ส านักงานผู้อ านวยการ 

9.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
             - ส านักงานผู้อ านวยการ 

10.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
              - ส านักงานผู้อ านวยการ 
 
1.2  ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาพปัจจุบัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ .ศ. 2518 ซึ่งพบว่า
เป็นคณะที่ตั้งขึ้นมาพร้อม ๆ กันกับภารกิจตั้งสถาบัน  ในระยะเริ่มต้นนี้  เรียกว่า  หมวดวิทยาศาสตร์  โดยท าหน้าที่ในการผลิตครูรุ่ นแรกในปี พ.ศ.  2519 และมีการพัฒนา
เรื่อยมาตามล าดับ 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้พัฒนาจากหมวดวิทยาศาสตร์ มาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลให้
สามารถท าการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตได้ และปรับเปลี่ยนสถานภาพตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538   ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีภาควิชาในสังกัด 9 ภาควิชาคือภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ภาควิชาเคมี  ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ภาควิชาคณิตศาสตร์  
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์และภาควิชาเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2539  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ปรับระดับขึ้นเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพ่ือรองรับการแบ่งส่วนราชการใหม่ ขณะนั้นจึงมีภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพียง  8  ภาควิชา 

พ.ศ. 2542  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนการบริหารที่แต่เดิมเป็นภาควิชามาเป็น การบริหารแบบโปรแกรมวิชา ตามประกาศสถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ์เรื่องการยกเลิกภาควิชาตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  โดยจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี  ชีววิทยาประยุกต์   วิทยาการคอมพิวเตอร์  สุขศึกษา  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ อนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.) ได้แก่สาขาวิชาโลหะ ก่อสร้าง  อาหาร 
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  สุขศึกษา  คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ศิลป์  โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2543  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่ 
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1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) 
 1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์ สุขศึกษา   วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 1.2 หลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.)  ได้แก่สาขาวิชาโลหะ  ก่อสร้าง  และอาหาร 

2. หลักสูตรสาขาการศึกษา (ค.บ.) เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป   สุขศึกษา   คหกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมศิลป์  โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2544  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่ 
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ สุขศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ อนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.)  ได้แก่สาขาวิชาโลหะและก่อสร้าง     
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษา  คหกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมศิลป์ โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2545  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่ 
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) 

 1.1  หลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์  สุขศึกษา  ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

      1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้แก่สาขาการผลิต ไฟฟ้า  ก่อสร้าง การจัดการอุตสาหกรรม 
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คอมพิวเตอร์ศึกษา  คหกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมศิลป์โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2546  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่    
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) 

 1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วิทยาการคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีสารสนเทศ และออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
      1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้แก่สาขาการผลิต  ไฟฟ้า  ก่อสร้าง  การจัดการอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชา ฟิสิกส์   ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คหกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมศิลป์  โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ 
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พ.ศ. 2547 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ได้ย้ายไปสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ท าให้มีโปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิด
สอนในระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ) 4 ปี  ได้แก่  โปรแกรมวิชาเคมี  ฟิสิกส์  สาธารณสุขชมชน  ชีววิทยา
ประยุกต์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2548 - 2549  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอน ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ดังต่อไปนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)  ในโปรแกรมวิชาต่างๆดังนี ้

1. โปรแกรมวิชาเคมี   
  2. โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  
  3. โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์    

  4. โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน   
5. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 6. โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
 7. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

 2. ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
    พ.ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 7 หลักสูตร 

ได้แก่ 
 1.  หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

 2.  หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์   
 3.  หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์    
 4.  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
               5.  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
 6.  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
 7.  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่โดยเปิดสอน 
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     1.  ระดับปริญญาตรี  จ านวน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  ได้แก่ 
     1.1  หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 
 1.2  หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์   

 1.3  หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา  
 1.4  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
               1.5  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
 1.6  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
 1.7  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.8  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 1.9  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

2.  ระดับปริญญาโท   จ านวน  1 หลักสูตร  คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา   
 
สถานที่ตั้ง : 
 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์  (056) 717100 โทรสาร (056) 717110  อินเตอร์เน็ต 
http://www.pcru.ac.th ตั้งอยู่ริมถนนสายสระบุรี-หล่มสัก   ทางด้านทิศตะวันตก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา 
 
สีประจ าคณะ  คือ  สีเหลือง 
 
 
 
 
 

ปรัชญา 
       “บัณฑิตมีความรู้  คู่คุณธรรม น าปัญญาพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
 
 

http://www.pcru.ac.th/
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ปณิธาน 
      “องค์กรวิจัยและผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมาตรฐาน ” 
 
วิสัยทัศน์  

“ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล” 
 
พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน 
2) บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น 
3) วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
5) พัฒนาองค์กรและเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

 
ค่านิยมองค์กร 

1) มุ่งสู่มาตรฐาน 
2) ท างานร่วมกัน 
3) แบ่งปันความสุข 
4) ศรัทธาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
 อัตลักษณ์ “มีวินัย ใฝ่รู้  สู้งาน” 
 เอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
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คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 

 

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์   มูลศรี คณบดี ประธานคณะกรรมการ 
2.  อาจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี รองคณบดี รองประธานกรรมการ 
3.  อาจารย์มณีรักษ์  กาญจนรางกูร รองคณบดี กรรมการ 
4.  อาจารย์นฤมล  จันทร์มา รองคณบดี กรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ รองคณบดี กรรมการ 
6.  อาจารย์เจษฎาพร  ปาค าวัง รองคณบดี กรรมการ 
7.  อาจารย์อาทิตย์  หู้เต็ม รองคณบดี กรรมการ 
8.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อาดุลย์  จงรักษ์  ผู้แทนประธานหลักสูตร กรรมการ 
9.  อาจารย์จิตรนันท์  ศรีเจริญ ผู้แทนประธานหลักสูตร กรรมการ  
10.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
11.  อาจารย์ ดร.ชนัญ  ศรีชวีิน ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ  
12.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ก าจัดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
13.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  เพ็งพัด ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
14.  ดร.ธวัช  กงเติม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
15.  ดร.กุลรัตน์  บริรักษ์วาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
16.  นางสาวเครือวัลย์  พานิช   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
17.  นางสาวศิรดา  แสงนก หัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  อาจารย์มณีรักษ์  กาญจนรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3.  อาจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ 
4.  อาจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
5.  อาจารย์อาทิตย์  หู้เต็ม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
6.  อาจารย์เจษฎาพร  ปาค ำวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
7.  อาจารย์นฤมล  จันทร์มา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
8.  อาจารย์วิไลพร  ปองเพียร ประธานสาขาวิชาเคมี 
9.  อาจารย์ ดร.ตรีนุช  เอลลสิ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 
10.  อาจารย์ธนาวรรณ  สุขเกษม ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
11.  ผูช้่วยศาสตราจารย์อาดุลย์   จงรักษ์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
12.  อาจารย์มงคล  นราศรี ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
13.  อาจารย์พิณทิพย์  แก้วแกมทอง ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
14.  อาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15.  อาจารย์จิตรนันท์  ศรีเจริญ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
16.  อาจารย์ตรีชฎา  อุทัยดา ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
17.  รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วรรณศรี ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ปริญญาโท) 
18.  นางสาวศิรดา  แสงนก หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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1.3  โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานวิจัยและวางแผน หัวหน้างานบริหารการศึกษา หัวหน้างานศนูย์วิทยาศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

คณะกรรมการบรหิารคณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

หน่วยการประชุม 
 

หน่วยประชาสัมพันธ ์
 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

หน่วยการเงิน 

หน่วยพัสดุ 

หน่วยอาคารสถานทีแ่ละ
ยานพาหนะ 

หน่วยวิชาการ 

หน่วยกิจการนักศึกษา 

หน่วยบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ ์
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา 

หน่วยฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยสารบรรณ 

หน่วยบุคคล 
 

หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาชวีวิทยา 

หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาเคม ี
 

หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส ์

หน่วยแผนและงบประมาณ 

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยวิจยั 

หน่วยฝึกอบรมและบรกิารวิชาการ 

หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพ 

หน่วยบรกิารวิชาการและ
ตรวจสอบคุณภาพ 

หน่วยฝกึอบรมระยะสั้น 

หน่วยวิเคราะห์วจิัยผลิตภัณฑ์ 

หน่วยสาธิตประสิทธิภาพ
พลังงาน 

หน่วยปฏิบัติการเครื่องมือวิจัย
สาขาเคมีและเคมีประยุกต ์

หน่วยปฏิบัติการเครื่องมือวิจัย
สาขาชีววิทยาและชวีวิทยา
ประยุกต ์

หน่วยปฏิบัติการเครื่องมือวิจัย
สาขาฟิสิกสแ์ละฟิสิกสป์ระยกุต์ 

รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการฯ 
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1.4  บุคลากรของคณะ 
 
 1.4.1  ประเภทของบุคลากร 

 
ประเภทบุคลากร 

 
จ านวน (คน) 

จ าแนกตามอายุงาน 
สัญญาจ้างไม่ถึง 6 เดือน สัญญาจ้าง 6 – 8 เดือน สัญญาจ้าง 9 เดือนข้ึนไป จ านวนตาม (CDS) 

อาจารย์ประจ า (ข้าราชการ) 19   19 19 
อาจารย์ประจ าพิเศษ 1   1 1 
ข้าราชการพลเรือน 1   1 1 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 43   43 43 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 14   14 14 
พนักงานราชการ 1   1 1 
ลูกจ้างประจ า 3   3 3 
ลูกจ้างชั่วคราว 8   8 8 

รวม 90   90 90 
 
 1.4.2  จ านวนและร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ  
 
จ าแนกตามต าแหน่ง 

 คณะ อาจารย ์ ผู้ช่วศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม หมายเหตุ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54 7 1 62  

ร้อยละ 87.10 11.29 1.61 100  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
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จ าแนกตามระดับคุณวุฒิสูงสุด  

 คณะ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม หมายเหตุ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 44 18 62  

ร้อยละ  70.97 29.03 100  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

 1.4.3  ข้อมูลนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  

 คณะ ประเภท รวม 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,022 145 1,167 
ร้อยละ 83.05 16.95 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามระดับการศึกษา 

คณะ ระดับการศึกษา รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ป.บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,167 39 - - 1,206 
ร้อยละ 96.80 3.20 - - 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
   คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คือ   บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม  มีทักษะชีวิตและเทคโนโลยีที่เหมาะส ม และมีจิตอาสา  
ดังนั้น  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในปีการศึกษา  2560 - 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงมีความพอเหมาะและสมดุลกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ในระบบ  และเป้าหมายการจัดการศึกษาของคณะจึงมุ่งสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
      พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

1.1  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมในการประกอบวิชาชีพ 
1.2 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  วิชาชีพและสังคม  และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

    1.3 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีความรับผิดชอบ  มีความสามัคคี  มีความรัก  มีความเมตตา
กรุณาและมีระเบียบวินัย 
        1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  เกิดความต้องการ  ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
              1.5 มีความเพียรพยายามในการท างาน มีความตั้งใจ อดทนขยันหมั่นเพียร  ควบคู่กับการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาจนประสบผลส าเร็จ  มีความรับผิดชอบตาม
สถานการณ์ท้ังบุคคลและกลุ่ม 
              1.6 มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน  กตัญญูรู้คุณ  ประหยัด  สุขุม  รู้จักกาลเทศะ เป็นคนดี  และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              1.7 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัด 
              1.8 มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม  รวมทั้งการแสดงออกทางการแต่งกายที่เหมาะสม 

2. ความรู้ 
             พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 
         2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงของเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจ าวันโดยความเข้าใจในกลไกการท างานของสมองมนุษย์  

    2.2  มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา  สามารถประกอบอาชีพอิสสระ  ตลอดจนปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 
    2.3  มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใฝ่ใจค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่อง รู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
    2.4  มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจโดย

ใช้รูปแบบการคิดและทักษะต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีเหตุผล 
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         2.5 มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  และแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล โดยใช้กระบวนการคิด เชิงตรรกะ 
กระบวนการคิดแบบอุปนัย กระบวนการคิดนิรนัย และกระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ 
       2.6 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยสามารถใช้กระบวนการคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     2.7 มีความรู้และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับบุคคลและชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

3. ทักษะทางปัญญา 

   พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 
     3.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบตามระบบการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงตรรกะ การคิดแบบอุปนัย การคิดแบบนิรนัย และการคิดแบบมี

วิจารณญาณ 
3.2  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

        3.3 มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการวิจัยอันเป็นพ้ืนฐานในการท างานหรือศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี 
        3.4 มีทักษะทางการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่า 
        3.5 สามารถท าความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาได้ 
        3.6 สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเด็นปัญหาได้ 
              3.7 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
              3.8 พัฒนาความสามารถและทักษะในการวางแผนงาน และปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ได้โดยการยอมรับในการวางเงื่อนไขจ าเป็น และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ประกอบการให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ 
              3.9 สามารถน าความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

             พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้  
             4.1 พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้อ่ืน 
             4.2 พัฒนาทักษะของความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานกลุ่ม  
             4.3 พัฒนาทักษะการเรียนด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลา 
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             4.4 พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม 
              4.5 พัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีต่ออาจารย์ 

                4.6 มีบุคลิกภาพที่แสดงความเป็นมิตร กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ  มีความสุภาพ  เสียสละ อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นและประจ าชาติ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 
                5.1 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
                5.2 พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
                5.3 ทักษะในการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์  สถิติประยุกต์ต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
                5.4 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟัง  การพูด  การเขียน การอ่านและตีความ โดยจัดท าเป็นรายงาน และน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยและ/ห รือ
ภาษาอังกฤษ 
                5.5 ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
                5.6 พัฒนาทักษะในการเผยแพร่ผลงาน 
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ส่วนที่  2 

กลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
 

วิสัยทัศน์การจัดสรรงบประมาณ “จัดสรรเงินทุกภารกิจ เพิ่มประสิทธิภาพทุกกระบวนงาน” 
 
 

1. กลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     กลยุทธ์ที่ 1: จัดสรรงบประมาณอย่างยุติธรรม 

มาตรการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. ระดมสมอง วิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จและการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 1. มีแผนยุทธศาสตร์คณะ 

2. มีแผนที่ยุทธศาสตร์คณะ 

3. มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 - 2564 

5. มีแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  อื่น ๆ  เช่น  แผนพัฒนา
บริการวิชาการ แผนพัฒนาบุคลกร  แผนพัฒนางานวิจัยและการสร้าง
องค์ความรู้ 

 

 

 

2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ(ทบทวนยุทธศาสตร์) 

3. วิเคราะห์ประมาณการงบประมาณโครงการ 

4. วิเคราะห์วิธีงบประมาณและจัดสรร โดยใช้ต้นทุนประมาณการตามค่า  SCH (ผลคูณของ
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยการเรียนรายวิชาในปีการศึกษานั้น) 

5. แผนการใช้เงินหรือแผนปฏิบัติราชการรายปีที่ระบุการใช้เงินเป็นไตรมาส 

6. แต่งตั้งคณะท างานการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณประจ าปี 

 



                                                      
                                แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

17 
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                                แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

19 

 

   
 
 
 



                                                      
                                แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

20 

 
     กลยุทธ์ที่ 2: ติดตามการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส 
 

มาตรการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. ทุกโครงการมีการขออนุมัติการใช้งบประมาณ 1. มีการเสนอขออนุมัติการด าเนินโครงการ 

2. มีสรุปผลและการประเมินโครงการ 

3.  มีบันทึกติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานภายใน 

4. มีการสรุปผลใช้งบประมาณตามไตรมาสตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2561 

5. มีคณะกรรมการด าเนินงานติดตามการใช้งบประมาณประจ าปี 

6. น าผลการใช้งบประมาณน าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะทุกไตรมาส 

2. ทุกโครงการมีผู้รับผิดชอบ ผู้เห็นชอบ และผู้อนุมัติโครงการ 

3. ทุกโครงการมีสรุปผลการด าเนินโครงการ 

4. ทุกโครงการมีการประเมินผลส าเร็จของโครงการ 

5. มีการประเมินการใช้งบประมาณทุกไตรมาสเพ่ือรายงานต่อคณะและมหาวิทยาลัย 
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        กลยุทธ์ที่ 3: รายงานและควบคุมความเสี่ยงการใช้งบประมาณทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. ระดมสมอง วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในการด าเนินการตามภารกิจและโครงการ 1. มีแผน/คู่มือควบคุมความเสี่ยง 

2. มีรายงานประจ าปีของคณะ 

3. มีรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 

4. มีรายงานผลการด าเนินงาน การควบคุมภายใน (ปย.2) 

5. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการตรวจสอบและรายงานต่อหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบัน
ก าหนด 

 

2. จัดท ารายงานประจ าปี(Annual Report) 

3. จัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงิน(แผนการใช้เงินตามไตรมาส)ที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้
ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  

4. จัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะและมหาวิทยาลัยอย่างน้อย
ปีละ  2  ครั้ง 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด  
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การติดตามผล 

ส่วนที่  3 
แนวทางจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน 

1. กลไกและกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณของคณะ 
         เพ่ือให้มีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณอย่างบริสุทธ์ ยุติธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของงานตาม
ยุทธศาสตร์ คณะจึงก าหนดกลไกการจัดสรร ไว้ดังนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สรุปผลและประเมินโครงการ/กิจกรรม 
2. รายงานการใช้งบประมาณทุกไตรมาส 
3. ควบคุมความเส่ียงและรายงานการ
ตรวจสอบภายใน 

งบบ ารุงการศึกษา 
    - ค่าลงทะเบียนนักศึกษาเหมาจา่ย (8,000 บาท: หัว) 
    - ค่าจ้างอาจารยป์ระจ าพิเศษและเจา้หน้าที่         
    - ค่าสาธารณูปโภค 
    - ค่าวัสดุการศึกษา 
 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 ผลผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ 

 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 พัฒนาคุณภาพคณะและสาขาวิชา 

3. จัดสรรงบประมาณลงสู่สาขาวิชาเพือ่พัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา 

2. จัดสรรงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ จ าแนกตามแผนงานและภารกิจ 

1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามวิธีงบประมาณ 
จัดท าค าของบประมาณ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าค าของบประมาณ   
  - ประชุมพิจารณาจัดสรรระดับมหาวทิยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรร

งบประมาณของคณะวิชา 

ผลสัมฤทธิ์การใช้ 
งบประมาณ/การเงิน 
 

การใช้งบประมาณคณะ 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

งบ กศ.ปช. และป.โท 
 - ค่าลงทะเบียนนักศึกษากศ.ปช.เหมาจา่ย (9,000 บาท: หัว) 
 - ค่าลงทะเบียนนักศึกษา ป.โท  เหมาจา่ย (35,000 บาท: หัว) 
 - ค่าจ้างอาจารย์ประจ าพิเศษและเจ้าหน้าที่         
 - ค่าสาธารณูปโภค 
 - ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 
 

งบประมาณแผ่นดิน 
    - ค่าอุดหนุนรายหัวจ านวนนักศึกษา FTES  
    - ค่าครุภัณฑ์การศึกษา           
    - ค่าวัสดุการศึกษา 
    - ค่าบ ารุงศูนย์วิทยาศาสตร์ 

งบประมาณจากแหลง่อื่น 
  - งบวิจัยจากภายนอก 
    - งบวิจัยจากสถาบันวิจยัและพัฒนา (ภายใน)      
    - งบบริการวิชาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  (ภายใน)      
    - งบจากชุมชน/องค์กรที่ท า MOU 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561  (รายหัวและราย SCH)   โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน  งบบ ารุงการศึกษา  และงบ กศ.ปช.   

คณะมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ  ให้หลักสูตรสาขาวิชา  80 % และบริหารคณะ  20 %   
ส่วนงบมหาบัณฑิต  ไม่ได้จัดสรรให้คณะเนื่องจากได้งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการของสาขาวิชา   

 งบแผ่นดิน     3,608,900 บาท   
ไม่รวมงบครุภัณฑ์  (10,707,700) 
 งบ บกศ.       3,015,536 บาท 
 งบ กศ.ปช.       145,100 บาท 
 งบ มหาบัณฑิต       194,400 บาท 
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งบแผ่นดิน  แบ่งเป็น   งบศูนย์วิทยาศาสตร์      800,000  บาท 
   งบครุภัณฑ์     10,707,700  บาท 
   งบประมาณด้านการบริหารและการเรียนการสอน  2,808,900  บาท 
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ศูนย์วทิย์ การเรียนการสอน ครุภณัฑ์

 
 
งบรายได้พิเศษของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  จ านวน 1  โครงการ คือ โครงการให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสารตัวอย่าง  เพ่ือบริการหน่วยงาน
ภายนอก เช่น  โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยงานราชการต่างๆ และผู้ที่สนใจ  โดยงบประมาณท่ีได้รับเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และน าไปบริหารงานต่อไป  
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