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ทีป่ รึกษา
ผศ.เชาวลิต คงแกว
รองอธิการบดี
นายสะอาด เข็มสีดา
ผูอำนวยการกองนโยบาย
และแผน
ผูดำเนินการ
นายอภิวฒ
ั น พานทอง
นางอาณา เข็มสีดา
นายนเรนทร อมรจุติ
นายธีรวัฒน เสนะโห
นางสาวฐิตมิ า แสงนวล
นางสาวสุรภา พูลเพิม่
นางสาวสุชาดา วงษกรอบ
ขอขอบคุณ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ทีอ่ นุเคราะหขอ มูล

ปรัชญา วิสยั ทัศน พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคมหาวิทยาลัย
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ราชภัฏสัญลักษณ
ภูมิหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- โครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- งบประมาณ
- บุคลากร
- อาคารสถานที่
- คอมพิวเตอร และเครือขายคอมพิวเตอร
ผลการดำเนินงานตามภารกิจ ในปการศึกษา พ.ศ. 2551
- การจัดการศึกษา
- สาขาวิชาทีเ่ ปดสอน
- การพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ
- จำนวนนักศึกษา
- ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
- นักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดเกียรติคุณยกยอง
- บุคลากรที่ไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติ
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ดานการวิจัย
ดานการบริการวิชาการ
ดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ความรวมมือกับหนวยงานอื่น
- ความรวมมือกับหนวยงานในประเทศ
- ความรวมมือกับตางประเทศ

หนา

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ปรัชญา
ยึดมัน่ ในแนวทางของการเปนสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ปวงชนและเพือ่ การพัฒนาทองถิน่

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรทู มี่ คี ณ
ุ ภาพ เปนคลังปญญาและเปนทีพ่ งึ่ ของทองถิน่ มีความมัน่ คงตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
สรางความเปนเลิศทางวิชาการ บนพืน้ ฐานของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ผลิตบัณฑิต โดยสรางคุณธรรมนำความรู มีสำนึกในความเปนไทย มีความรัก และผูกพันตอทองถิน่
เสริมสรางความเขมแข็งวิชาชีพครู
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน และผนู ำชุมชน ผนู ำการศึกษา ผนู ำศาสนา และนักการเมืองทองถิน่
เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับองคกรภายใน และตางประเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา และพัฒนา
ทองถิ่น
6. ศึกษา วิจยั สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนือ่ งมาจากแนวพระราชดำริ
7. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทัง้ ดานคุณวุฒิ และตำแหนงทางวิชาการ

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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1.
2.
3.
4.
5.

3

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู
2. การวิจยั และพัฒนาเพือ่ สรางองคความรู และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. การบริการวิชาการและการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

1. บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรมนำความรู ตรงความตองการ
ของชุมชน สังคม และประเทศ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนแหลงสรางและ
พัฒนาองคความรู ทีต่ อบสนองตอการเพิม่ ศักยภาพ
การแขงขันของกลมุ จังหวัดภาคกลางตอนลางและ
ประเทศ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนศูนยกลาง
การบริการวิชาการ เปนแหลงอนุรกั ษภมู ปิ ญ
 ญา
ทองถิน่ ทีส่ นับสนุนการพัฒนาและเปนประโยชน
ตอชุมชน สังคม และประเทศ
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ปนองคกรทีม่ รี ะบบ
การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี
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4. การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณธรรม
นำความรู

เปาประสงค
1. บัณฑิตที่มี
คุณธรรม
นำความรู
ตรงความ
ตองการของ
ชุมชน สังคม
และประเทศ

กลยุทธ

มาตรการ / โครงการ

1. รอยละการมี 1.1 การผลิต 1.1.1 จัดทำแผนการพัฒนา
งานทำของ
บัณฑิตโดย
การผลิตบัณฑิตทุกกลมุ
บัณฑิตหลัง
เนนผลิตใน
สาขาวิชาที่ชัดเจนทั้ง
สำเร็จการ
กลมุ สาขา
ปริมาณและคุณภาพ
ศึกษา 12 เดือน
วิชาการ
ทั้งที่เปนทิศทางรวม
2. รอยละของ
ทองเที่ยว
และทิศทางเฉพาะดาน
บัณฑิตที่ศึกษา
อุตสาหกรรม
โดยจะตองสอดคลอง
ตอในระดับที่
และคุณภาพ
กับความตองการกำลัง
สูงขึ้น
ชีวติ
คนของประเทศและ
3. รายไดเริ่มตน
การพัฒนาประเทศ
ตอเดือนของ
นโยบายการกระจาย
บัณฑิตที่ได
โอกาส ทางการศึกษา
รวมทั้งศักยภาพพื้นฐาน
งานทำ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. รอยละของ
เพชรบุรี โดยเนน
ระดับความ
พึงพอใจของ
1) การผลิตบัณฑิตกลมุ
ผูใชบัณฑิต
สาขาวิชาดานการ
ทองเที่ยว
5. รอยละของ
2) การผลิตบัณฑิตกลมุ
บัณฑิตที่ได
สาขาวิชาดาน
งานทำใน
ทองถิ่น
อุตสาหกรรม
6. รอยละของ
3) การผลิตบัณฑิตกลมุ
นักศึกษา
สาขาวิชาดาน
เพิ่มขึ้น
คุณภาพชีวติ
7. รอยละของ
4) การผลิตบัณฑิตภาค
นักศึกษาใหม
พิเศษและโครงการ
ระดับ
พิเศษ
ปริญญาตรี
5) การจัดการศึกษา
สาขาวิทยา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ศาสตร เพิม่ ขึน้
ตอบสนองกลมุ
เปาหมายที่หลาก
หลายตามความ
เหมาะสมในสาขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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กองนโยบายและแผน

ตัวชี้วัด

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชีว้ ดั / มาตรการ / โครงการ

5

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

6

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

มาตรการ / โครงการ

8. รอยละของ
ตามความเชีย่ วชาญ
บัณฑิตที่ศึกษา
และศักยภาพของ
ตอและ หรือมี
มหาวิทยาลัย
งานทำภายใน
1.1.2 พัฒนาหลักสูตรสราง
12 เดือน
ชือ่ เสียง โดยใชความ
9. จำนวน
เปนเลิศในทางวิชาการใน
นักศึกษาใหม
สาขาวิชาทีมหาวิทยาลัย
ในสาขาวิชาที่
มีความเชี่ยวชาญเปน
เปนจุดเนนของ
พิเศษใหเปนหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัย
เปนที่รูจักและไดรับการ
10. จำนวน
ยอมรับในระดับประเทศ
หลักสูตรใหม
ที่สอดคลอง 1.2 การพัฒนา 1.2.1 จัดทุนสนับสนุนนักเรียน
กับการพัฒนา
กระบวน
เรียนดี และขาดแคลนทุน
ศักยภาพการ
การผลิต
ทรัพยในทองถิ่นให
แขงขันของ
และสงเสริม
เขาเรียนในสาขาวิชาชีพครู
ประเทศ
วิทยฐานะ 1.2.2 จัดอบรมสงเสริม
11. จำนวน
ครู และ
วิทยฐานะครู และ
หลักสูตรที่
บุคลากรทาง
บุคลากรทางการศึกษา
ปรับปรุงใหม
การศึกษา 1.2.3 จัดตัง้ มูลนิธหิ รือกองทุน
ที่สอดคลอง
เพือ่ พัฒนาครู และ
กับการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา
ศักยภาพการ
และจัดจาง บุคลากรทีม่ ี
แขงขันของ
ศักยภาพสูง มาทำหนาที่
ประเทศ
สอน
12. จำนวน
นักเรียนเรียนดี 1.3 การพัฒนา 1.3.1 สงเสริมการทำงาน
ระหวางการเรียน
ศักยภาพ
ที่ขาดแคลน
สรางเครือขาย เพือ่
นักศึกษาให
ในทองถิน่ ทีไ่ ด
การเรียนรรู ว มกัน และ
เปนบัณฑิต
รับทุนการศึกษา
กระบวนการเรียนรทู เี่ นน
ทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
13. จำนวนครู
ผูเรียนเปนสำคัญ
นำความรู
และบุคลากร
1.3.2 สงเสริมศักยภาพ
ทางการศึกษา
นักศึกษา ดานคุณธรรม
ที่ไดรับการ
พัฒนา
จริยธรรมและทักษะชีวติ
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PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชีว้ ดั / มาตรการ / โครงการ (ตอ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

มาตรการ / โครงการ
1.3.3 พัฒนาการศึกษาระบบ
E-Learning
1.3.4 สงเสริมศักยภาพ
นักศึกษา ดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.5 พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถดานภาษา
แกนักศึกษา
1) ปรับปรุงหลักสูตร
ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษา
2) สอบวัดความ
สามารถดานภาษา
อังกฤษสำหรับ
นักศึกษาและบัณฑิต
3) จัดกิจกรรมสงเสริม
และแลกเปลี่ยน
การเรียนรูดานภาษา
แกนักศึกษา
1.3.6 จัดตัง้ “สถาบันภาษา”

1.4 การพัฒนา 1.4.1 จัดตั้งศูนยการศึกษา
กระบวน
ตอเนือ่ ง เพือ่ ใชประโยชน
การผลิต
จากศูนยเทคโนโลยี
บัณฑิต
สารสนเทศและศูนย
วิทยาศาสตรฯ
1.4.2 สรางเครือขายในการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ
1.4.3 พัฒนาระบบการเรียน
การสอนทีส่ ง เสริม
กระบวนการเรียนรูของ
นักศึกษาและกระบวน
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กองนโยบายและแผน

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชีว้ ดั / มาตรการ / โครงการ (ตอ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

7

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

มาตรการ / โครงการ
การเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ เพือ่ เสริม
สรางใหเปนผูที่คิดเปน
ทำเปน แกปญ
 หาเปน
และสามารถเรียนรูดวย
ตนเองตลอดชีวิต
1.4.4 การพัฒนากระบวนการ
สนับสนุนการเรียนรู
และพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน
1) การจัดใหมีระบบ
และสิ่งสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู
การพัฒนาศักยภาพ
ผเู รียนและการเรียนรู
ดวยตนเองทีเ่ หมาะสม
2) การดำเนินการใหเกิด
ความพรอมในดาน
ตาง ๆ ทัง้ บุคลากร
อุปกรณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคนิคตาง ๆ หลักสูตร
และสือ่ การสอนตาง ๆ
3) จัดตัง้ ระบบหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส
(E-Library)
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PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชีว้ ดั / มาตรการ / โครงการ (ตอ)

2. การวิจยั และพัฒนา 2. มหาวิทยาลัย 1. จำนวนผลงาน 2.1 การพัฒนา 2.1.1 จัดตัง้ “กองทุนวิจยั
เพื่อสรางองค
ราชภัฏเพชรบุรี วิจัยที่ตีพิมพ
โครงสราง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความรู
เปนแหลงสราง เผยแพรใน
และระบบ
เพชรบุรี”
และพัฒนา
ระดับชาติ และ
บริหาร
2.1.2 สรางบรรยากาศและ
องคความรูที่
นานาชาติ
จัดการ
แรงจูงใจ ในการวิจยั
ตอบสนองตอ 2. จำนวนผลงาน
การวิจยั
เชน การประกวดผลงาน
การเพิม่ ศักยภาพ วิจยั ทีย่ นื่ และ/
คาตอบแทนที่ เหมาะสม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กองนโยบายและแผน

มาตรการ / โครงการ

2.1.3

2.1.4

2.1.5
2.1.6

2.1.7

2.1.8
2.1.9

มาจากพระราชดำริ
ประกาศเกียรติคุณ
จัดตั้งกลุมการวิจัยเพื่อ
ดำเนินการวิจัยเปนทีม
เปนชุดโครงการวิจัย
บูรณาการ
จัดใหมีเครือขายความ
รวมมือ ดานวิจยั กับ
ภาครัฐ และเอกชนทัง้ ใน
ประเทศและตางประเทศ
พัฒนาระบบฐานขอมูล
งานวิจัย
ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย
ดานแนวโนมความตอง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การพัฒนาบุคลากร
การเพิม่
สนับสนุนใหมีการ
เชื่อมโยงกับระบบ
การเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา และ
สรางระบบการนำผลงาน
วิจยั สชู มุ ชน และการขยาย
ผลเชิงพาณิชย
สงเสริมใหนำผลการวิจยั
ไปใชประโยชนแกชมุ ชน
และสังคม
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยสินทาง
ปญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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การแขงขันของ หรือไดรับการ
กลุมจังหวัด
จดทะเบียน
ภาคกลางตอนลาง ทรัพยสินทาง
และประเทศ
ปญญาลิขสิทธิ์
สืบสานโครงการ สิทธิบัตรและ
อันเนื่องมาจาก อนุสิทธิบัตร
พระราชดำริ 3. รอยละของ
งบประมาณดาน
วิจัยที่เพิ่มขึ้น
4. จำนวนโครงการ
วิจัยที่ไดรับทุน
จากแหลงทุน
ภายนอก
5. จำนวนโครงการ
วิจยั ทีต่ อบสนอง
การพัฒนา
ศักยภาพการ
แขงขันของ
จังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง
6. จำนวนผลงาน
วิจยั ทีไ่ ดรบั การ
ขยายผลและ
นำไปประยุกต
ใชในพืน้ ที่ และ
ในประเทศ
7. จำนวนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริที่
มหาวิทยาลัยมี
สวนรวมใน
การสืบสาน
และขยายผล

กลยุทธ

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชีว้ ดั / มาตรการ / โครงการ (ตอ)
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PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชีว้ ดั / มาตรการ / โครงการ (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

มาตรการ / โครงการ

8. จำนวนครัวเรือน 2.2 การสราง 2.2.1 พัฒนาและสรางนักวิจัย
ไดรบั การถาย
พัฒนา
รุนใหม
ทอดความรู
นักวิจยั อยาง 2.2.2 จัดใหมีระบบผูชวยวิจัย
จากการสืบสาน
ตอเนื่อง
และระบบผูชวยสอน
โครงการอัน
ระบบที่ปรึกษางานวิจัย
เนื่องมาจาก
2.2.3 สงเสริมนักวิจัยใหมี
พระราชดำริ
จรรยาบรรณในการวิจัย
2.2.4 สงเสริมการวิจัยพื้นฐาน
และวิจัยประยุกตที่สอด
คลองกับหลักสูตรสราง
ชื่อเสียง
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2.3 การสืบสาน 2.3.1 จัดตัง้ ศูนยการศึกษา และ
โครงการอัน
ถายทอดความรโู ครงการ
เนื่องมาจาก
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
พระราชดำริ 2.3.2 ศึกษา ถายทอดโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราช
ดำริ สปู ระชาชน และชุมชน
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3. การบริการวิชาการ 3. มหาวิทยาลัย 1. รอยละของ
และการทำนุบำรุง ราชภัฏเพชรบุรี ระดับความ
ศิลปวัฒนธรรม
เปนศูนยกลาง
พึงพอใจของ
และภูมิปญญา
การบริการ
ผูรับบริการ
ทางวิชาการ
ทองถิ่น
วิชาการ เปน
แหลงอนุรักษ 2. รอยละของ
ภูมิปญญา
โครงการที่
ทองถิน่ ที่สนับ สงเสริม และ
สนุนการพัฒนา อนุรักษศิลป
วัฒนธรรม
และเปน
ประโยชนตอ
เพิ่มขึ้น
ชุมชน สังคม
และประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

3.1 การพัฒนา 3.1.1 การบริการวิชาการสนอง
ระบบกลไก
ยุทธศาสตรกลมุ จังหวัด/
ปจจัย
จังหวัด/องคกรปกครอง
สนับสนุน
สวนทองถิ่น
การให
3.1.2 จัดตัง้ ศูนยบริการวิชาการ
บริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิชาการ
เพชรบุรี
3.1.3 จัดทำโครงการบริการ
วิชาการในลักษณะ
บูรณาการ
3.1.4 บริการวิชาการ
“คลินิกเทคโนโลยี”
3.1.5 การศึกษารณรงค และ
แกไขปญหาเอดส และ
ยาเสพติด

กองนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

3. ระดับความ
สำเร็จ และ
ประสิทธิผล
ในการบริการ
วิชาการ
4. ระดับความ
สำเร็จ และ
ประสิทธิผลใน 3.2 การสงเสริม
การสงเสริม
และอนุรักษ
และอนุรักษ
ศิลป
ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรม/
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

มาตรการ / โครงการ
3.1.6 โครงการสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
3.1.7 สรางเครือขายงาน
บริการวิชาการกับ
หนวยงานทั้งหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชน
3.2.1 โครงการรวบรวมและ
รักษาภูมิปญญาทองถิ่น
3.2.2 จัดโครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพื่อนบาน
3.2.3 พัฒนาระบบคลัง
ภูมปิ ญ
 ญา และองค
ความรูของทองถิ่น
รวมกับปราชญชาวบาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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4. การบริหารจัดการ 4. มหาวิทยาลัย 1. จำนวนบุคลากร 4.1 การพัฒนา 4.1.1 การสนับสนุนการจัดการ
องคกรอยางมี
ราชภัฏเพชรบุรี สายสนับสนุนที่
โครงสราง
ศึกษา
ประสิทธิภาพ
เปนองคกรที่มี ไดรบั การพัฒนา การบริหาร 4.1.2 จัดตั้งศูนยประสานงาน
และระบบ
ราชการใสสะอาด
ระบบการบริหาร 2. ระดับความ
สำเร็จของการ
บริหารตาม 4.1.3 จัดตั้งและพัฒนาระบบ
จัดการตาม
หลักการบริหาร จัดทำและดำเนิน แนวทาง
ควบคุมภายใน
กิจการบานเมือง งานตามขอเสนอ การบริหาร 4.1.4 จัดตัง้ สวนราชการภายใน
ที่ดี
การเปลีย่ นแปลง
จัดการบาน
สำนักงานอธิการบดี
ของสวนราชการ เมืองที่ดี
ระดับศูนย สถาบันสำนัก
ระดับคณะ
3. จำนวนระเบียบ
4.1.5 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขอบังคับที่มี
การทบทวน
การปฏิบัติงานและ
และปรับแก
การบริหารดานตาง ๆ
4. จำนวนบุคลากร
ภายใตหลักการ
ที่ไดรับการ
การบริหารจัดการที่ดี
ยกยอง และ
เชิดชูเกียรติ

กองนโยบายและแผน

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชีว้ ดั / มาตรการ / โครงการ (ตอ)
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ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

12

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

มาตรการ / โครงการ

5. ระดับความ 4.2 การพัฒนา 4.2.1 เปลี่ยนแปลงระบบ
สำเร็จของการ
บริหารงานบุคคลตาม
ระบบการ
ดำเนินการตาม
พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารการ
มาตรการปองกัน
ขาราชการพลเรือนใน
บุคคล และ
และปราบปราม
สถาบันอุดมศึกษา
พัฒนา
ทรัพยากร
ทุจริตและ
พ.ศ. 2548
ประพฤติมชิ อบ
4.2.2 จัดทำกรอบอัตรากำลัง
มนุษย
6. ระดับความ
ทั้งสายผสู อนและสาย
สำเร็จของ
สนับสนุนวิชาการ
รอยละเฉลี่ย
ป 2549-2552
ถวงน้ำหนักใน
4.2.3 พัฒนาระบบบริหาร
การลดรอบ
ความรู ภายในมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาของ
4.2.4 จัดทำแผนพัฒนา
ขั้นตอนการ
ศักยภาพ คณาจารย
ปฏิบัติราชการ
และบุคลากร
ของสวนราชการ
4.3 การพัฒนา 4.3.1 พัฒนาและปรับปรุง
7. รอยละของ
ระบบงบประมาณแบบ
ระบบการเงิน
ระดับความ
มุงเนนผลงาน
และบัญชี
พึงพอใจของ
4.3.2 จัดทำแผนการใชจาย
การงบ
ผูรับบริการ
และการรายงานผลการ
ประมาณ
ใชเงินงบประมาณ
และการ
แผนดิน และเงินรายได
พัสดุ
4.3.3 ปรับปรุงระเบียบวิธีการ
งบประมาณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
4.3.4 ปรับปรุงระบบบริหาร
การเงิน และบัญชี
4.3.5 พัฒนาระบบบัญชีตน ทุน
ผลผลิตตอหนวย ให
สามารถรายงานตนทุน
หรือคาใชจา ย รายหลัก
สูตรของการจัดการศึกษา
และกิจกรรมการบริหาร
4.3.6 พัฒนาระบบการจัดการ
รายไดเพื่อพึ่งตนเอง
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PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชีว้ ดั / มาตรการ / โครงการ (ตอ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
4.4 การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

มาตรการ / โครงการ
4.4.1 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสาธารณูปการ
และโครงสรางพื้นฐาน
ดานตางๆ เพือ่ แกปญ
 หา
ดานกายภาพทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว
4.4.2 ปรับปรุงแผนแมบท
การใชพนื้ ที่ ระบบ
สาธารณูปโภค และ
โครงสรางพื้นฐานดาน
ตาง ๆ
1) ปรับปรุงระบบจราจร
ในมหาวิทยาลัย
2) ปรับปรุงระบบ
สุขาภิบาล/ระบบ
การจัดเก็บ/กำจัดขยะ
3) ปรับปรุงระบบภูมทิ ศั น
และสภาพแวดลอม

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชีว้ ดั / มาตรการ / โครงการ (ตอ)

4.5 การพัฒนา 4.5.1 โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อ
ระบบขอมูล
การบริหารจัดการ (MIS)
สารสนเทศ
4.5.2 ขยายและพัฒนาเครือขาย
เพือ่ การ
ภายใน และภายนอกเพือ่
บริหาร
ยกระดับการใหบริการ
และจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
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กองนโยบายและแผน

4.6 การพัฒนา 4.6.1 ปรับปรุงระบบการประเมิน
ผบู ริหารระดับตาง ๆ
ระบบการ
4.6.2 จัดระบบการใหคำรับรอง
ประกัน
ปฏิบัติราชการ
คุณภาพและ
ระบบการ 4.6.3 พัฒนาระบบรายงานผล
การปฏิบัติราชการที่มี
ประเมินผล
ประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนมหาวิทยาลัย
เกาแกทบี่ ริการวิชาการแกทอ งถิน่ มากวา 80 ป
ดวยความมงุ มัน่ และรากฐานทีม่ นั่ คง จึงเปนสถาบันอุดมศึกษา
ของทองถิ่นที่ไดรับการยอมรับและมีชื่อเสียงมาโดยตลอด
จุดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ เปน
แหลงวิทยบริการของทองถิน่ ทีบ่ ริการทางวิชาการ ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความรแู ละ
มีคุณธรรม เพราะบัณฑิตคือทรัพยากรที่มีคามากที่สุดของ
ทองถิน่ และสังคม การผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
จึงเปนภารกิจหลักและสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย
ดวยภารกิจหลักและความเปนมหาวิทยาลัยของทองถิน่
ทำใหตอ งปฏิบตั หิ นาทีค่ รอบคลุมในทุกๆ ดานเพือ่ ใหสมกับ
ความเปน “ราชภัฏ” และยึดมั่นในพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่วา “การปฏิบัติงาน...ทุกคน
ต อ งยึ ด มั่ น ในหลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ถู ก ต อ งในวิ นั ย และ
ระเบียบแบบแผนทีด่ งี ามในเปาหมาย และประโยชนทชี่ อบธรรม
อยางเครงครัด สำคัญทีส่ ดุ จะตองทำงานทุกอยางทุกระดับดวย
ปญญา ความฉลาด สุจริต พิจารณาตามเหตุผลประกอบดวย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

ดวยความขอบคุณ...
ความมีสติ...” ดวยปณิธานและความมุงมั่น
ทำใหบคุ ลากรของมหาวิทยาลัยรวมมือรวมใจกัน
ปฏิบตั หิ นาทีม่ าอยางตอเนือ่ ง รายงานประจำป
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเปนผลการ
ดำเนินงานที่ยืนยันไดเปนอยางดี
ขอขอบคุณผบู ริหาร คณาจารย ทุกทาน
และทุกหนวยงานทีร่ ว มมือรวมใจกันปฏิบตั หิ นาที่
สรางผลงานที่มีคุณคาและคุณประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยและทองถิ่น ขอใหทุกทานมุงมั่น
ปฏิบตั หิ นาทีใ่ หประสบความสำเร็จและกาวหนา
ยิ่งขึ้นไปใหสมกับความเปนคนของพระราชา
คาของแผนดิน

(พลเอกสุรยุทธ จุลานนท)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน
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สารจาก

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สเู ปาหมายรวมกัน...

ม

หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป
การศึกษา2551 ตามภารกิจและหนาทีท่ ไี่ ดปฏิบตั งิ าน
มาดวยความรวมมือจากผบู ริหาร คณาจารย และ
บุคลากร นักศึกษา และทุกหนายงาน เพือ่ เปนขอมูล
อันจะเปนประโยชนตอ การดำเนินงานทีจ่ ะทำให
เห็นวาผลการดำเนินงานที่ผานมาเปนอยางไร
และจะมีแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน อยางไร
ใหกาวหนายิ่งขึ้น
ความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยที่ผานมา มิไดเกิดจากบุคคลหรือ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น ตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกดาน ทุกหนวยงาน จึงจะบรรลุ
ตามเปาหมายและกาวไปสูความสำเร็จที่มุงหวัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุงมั่นที่จะ
บริการวิชาการแกทอ งถิน่ ในทุกดาน และมงุ ทีจ่ ะ

เปน “คลังปญญา” ทีเ่ ปนศูนยกลางและแหลงบริการวิชาการ
แกทอ งถิน่ ตลอดจนกำหนดเปาหมายอยางชัดเจนวาจะเปน
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตให
สำเร็จอยางมีความรู มีคณ
ุ ธรรม สำเร็จไปแลวมีงานทำ และ
เป น ที่ ย อมรั บ ของหน ว ยงานซึ่ ง ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ
จากทุกทาน และขอขอบคุณทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และ
มหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ และมารวมกันปฏิบัติหนาที่เพื่อ
กาวไปสเู ปาหมายทีว่ างไวรว มกัน

(ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประวัติโดยยอ
ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม ตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 9
สัญชาติ ไทย เกิดเมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2492 รวมอายุ 59 ป ทีอ่ ยปู จ จุบนั
25/49 หมู 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลตนมะมวง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รหัสไปรษณีย 76000 โทรศัพท 081-9414082 โทรสาร 034-261075
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถานทีต่ ดิ ตอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ถนนหาดเจาสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย 76000
โทรศั พ ท 032-493289 โทรสาร 032-493289 โทรศั พ ท มื อ ถื อ
081-9414082

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2499-2502 ป.4 โรงเรียนบานหนองตาพด ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2503-2505 ม.3 โรงเรียนศึกษาปญญา อ.เมือง จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2506-2508 มศ.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2509-2510 ปก.ศ.ตน โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2511-2512 ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูบา นสมเด็จเจาพระยา
พ.ศ. 2513-2514 กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
พ.ศ. 2519-2520 ศศ.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2525-2529 ปร.ด. ประชากรและการพัฒนา การวางแผนกำลังคน สถาบันพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพฯ

ฝกอบรมและดูงาน
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18 สิงหาคม - 18 ธันวาคม 2531 Medicine Hat College Alderta Canada [College Administration]
10 กันยายน - 5 ตุลาคม 2533 Innotech Mantla Philippines [Educational Management and Supervision for Higher
level Managera of Southeast Asean]
11 - 26 พฤษภาคม 2539 Solihull College, Solihull, ประเทศอังกฤษ [Higher Educaenal Management]

ประสบการณในการทำงาน
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ดานการบริหาร
5 มีนาคม 2516 อาจารยตรีวทิ ยาลัยครูนครสวรรค
1 สิงหาคม 2521 อาจารย 1 วิทยาลัยครูเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน
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1 สิงหาคม 2526 หัวหนาคณะวิชาครุศาสตร วิทยาลัยครูเพชรบุรี
19 มีนาคม 2529 - พฤษภาคม 2532 รองผอู ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยทวารวดี
18 กรกฎาคม 2529 - 15 มีนาคม 2533 รองอธิการบดีฝา ยวิชาการวิทยาลัยครูเพชรบุรี
11 มิถนุ ายน 2533 - 1 ตุลาคม 2535 รองอธิการบดีฝา ยกิจการพิเศษ วิทยาลัยครูเพชรบุรี
1 ตุลาคม 2531 ผชู ว ยศาสตราจารย ระดับ 6
1 ตุลาคม 2532 ผชู ว ยศาสตราจารย ระดับ 7
1 ตุลาคม 2535 ผชู ว ยศาสตราจารย ระดับ 8
1 ตุลาคม 2535 - 8 มิถนุ ายน 2538 อธิการบดีวทิ ยาลัยครูสงขลา
1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2538 ประธานสหวิทยาลัยทักษิณ
9 มิถนุ ายน 2538 - 30 กันยายน 2542 อธิการบดีสถาบันราชภัฏสงขลา
ผอู ำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (พ.ศ. 2546-2547)
รักษาการผชู ว ยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2547)
ผอู ำนวยการสำนักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2547-2548)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (พ.ศ. 2542-2551)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (พ.ศ. 2551-ปจจุบนั )

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจยั
1. การใชประโยชนอาคารสถานทีข่ องวิทยาลัยครูเพชรบุรี
2. เจตคติและการปฏิบตั ติ ามคานิยมพืน้ ฐาน 5 ประการ ของนักศึกษาวิทยาลัยครู
3. การพัฒนาสตรีและภาวะการเจริญพันธุ
4. แบบจำลองในการวางแผนกำลังคน กรณีการศึกษาภาคบังคับ
5. ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกรณีศกึ ษาจังหวัดเพชรบุรี
6. สภาพปญหาและความตองการของผสู งู อายุ กรณีศกึ ษาจังหวัดเพชรบุรี

วิสัยทัศน
มุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น เปนแหลงเรียนรู วิจัย คลังปญญา ศูนยการเรียนรู
ภูมปิ ญ
 ญาไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปนมหาวิทยาลัยทีเ่ ชือ่ มโยงภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ไทยกับภูมปิ ญ
 ญาสากล
บูรณาการมิตศิ าสนา วัฒนธรรมกับกระบวนการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการทางวิชาการ สรางความเขมแข็งและ
เพิม่ ขีดความสามารถดำรงชีวติ ในกระแสโลกาภิวตั นไดอยางสมดุล ยัง่ ยืน และมีความสุข ดวยคุณภาพบุคลากร ระบบ กระบวน
การบริหารจัดการทีม่ ธี รรมาภิบาลทีไ่ ดมาตรฐานสูง นำ ICT มาประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ มงุ ความเปนเลิศและอิสระ
ทางวิชาการ แสดงความรวมมือ วิจยั เครือขาย และรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน เปดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

กองนโยบายและแผน
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ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับ ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีทา นใหม สรู วั้ เขียว-เหลือง อีกครัง้ และจากภูมริ ู
ประสบการณ และจากวิสัยทัศนที่ทานแสดงอยางชัดเจน พวกเราเชื่อมั่นวาทานสามารถนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ใหกา วไปสคู วามมีคณ
ุ ภาพ ความมีมาตรฐาน และเปนคลังปญญาของทองถิน่ มากยิง่ ขึน้ ไปอยางแนนอน
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ราชภัฏสัญลักษณไดหลอมรวมมาจากสัญลักษณเดิมของวิทยาลัยครูจำนวน 36 สถาบัน ใหคงเหลือความเปนหนึง่
ในรูปแบบสัญลักษณใหมเพียงรูปแบบเดียว โดยคำนึงถึงประโยชนในการนำไปใชเพือ่ การสือ่ ความหมาย งายตอการจดจำ
มีจดุ เดน และเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของสถาบัน

การกำหนดรูปแบบสัญลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รูปแบบที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยผูทรงใหกำเนิดมหาวิทยาลัย
รูปแบบทีเ่ ปนกลาง เกีย่ วของกับถิน่ ทีต่ งั้ ธรรมชาติ
และความสอดคลองกับชือ่ มหาวิทยาลัย ทีไ่ ดรบั พระราชทาน

สีของสัญลักษณ ประกอบดวยสีตา ง ๆ จำนวน 5 สี ดังตอไปนี้
สถาบันพระมหากษัตริยผ ใู หกำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
แหลงทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัย 40 แหง ในแหลงธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมทีส่ วยงาม
ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา
ความรงุ เรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ ทีก่ า วไกลใน 40 มหาวิทยาลัย
ความคิดอันบริสทุ ธิ์ ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
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แทนคา
แทนคา
แทนคา
แทนคา
แทนคา

สีน้ำเงิน
สีเขียว
สีทอง
สีสม
สีขาว
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กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เริม่ กอตัง้ ครัง้ แรกทีต่ ำบลอเู รือ จังหวัดราชบุรี จากการเปนโรงเรียนฝกหัดครู
กสิกรรม เมือ่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 จากนัน้ จึงมีววิ ฒ
ั นาการตามลำดับดังนี้
พ.ศ. 2470
ยายมาอยใู นเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน (วังบานปน) ตำบลบานหมอ อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2476
ยกฐานะขึน้ เปนโรงเรียนฝกหัดครูมลู และเปลีย่ นชือ่ เปนโรงเรียนฝกหัดครู ประกาศนียบัตร
จังหวัดเพชรบุรีในปตอมา
พ.ศ. 2481
ยายสถานทีไ่ ปตัง้ บริเวณวัดเกตุ ตำบลทาราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2485
เปดสอนนักเรียนฝกหัดครูประชาบาลและเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูลเพชรบุรี
พ.ศ. 2491
ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลีย่ นชือ่ เปนโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรี
พ.ศ. 2506
ยายมาตั้งอยูที่ตำบลนาวุง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ 200 ไรเศษ ซึ่งเปน
สถานที่ตั้งปจจุบัน
พ.ศ. 2512
เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง และยกฐานะเปนวิทยาลัยครูเพชรบุรี
เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2519
ยกฐานะขึน้ เปนสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลัยครู พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2535
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2538
ยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตาม พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2541
เริม่ เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. 2543-2547 เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิม่ เติมในสาขายุทธศาสตรการพัฒนา การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพือ่ การศึกษา สำหรับระดับปริญญาตรี
เปดสอน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา, ศิลปศาสตร, วิทยาศาสตร, บริหารธุรกิจ,
นิตศิ าสตร และเปนชวงเตรียมความพรอมเพือ่ เปลีย่ นแปลงไปสมู หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15 มิ.ย. 2547 ยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ภูมหิ ลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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กองนโยบายและแผน

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

การบริหาร
และ

ทรัพยากรดำเนินงาน
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กองนโยบายและแผน
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PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ศ.ดร.เฉลียว บุรภี กั ดี

นายประสงค พิทรู กิจจา

นายสยุมพร ลิม่ ไทย

ทีป่ รึกษา

อุปนายก

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.อุมา สุคนธมาน

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายพงศศกั ดิ์ จิรชัยประวิตร ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายโอภาส เขียววิชยั

นายพิชยั ขำเพชร

นางรสสิน เจียมเจริญ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

นายมนู ธารพิพธิ ชัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม
อธิการบดี

ผศ.ปญญา ทองนิล

ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

ประธานสภาภาคคณาจารย
และขาราชการ

กรรมการจากผูแทนผูบริหาร

ผศ.อำพล โตตอบ
กรรมการจากผแู ทนคณาจารย

รศ.วัชรี กาญจนกรี ติ

ผศ.เชาวลิต คงแกว

กรรมการจากผแู ทนคณาจารย

เลขานุการ

กองนโยบายและแผน

พลเอก สุรนิ ทร พิกลุ ทอง

ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เสนาะ กลิน่ งาม

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

กรรมการจากผูแทนผูบริหาร กรรมการจากผูแทนผูบริหาร

ดร.บุญสนอง ชวยแกว

ผศ.ประกาศ ชมภทู อง

กรรมการจากผแู ทนคณาจารย กรรมการจากผแู ทนคณาจารย

รศ.ยศ ธีระเดชพงศ นางกอบกาญจน ศิรธิ นาวงศ
ผชู ว ยเลขานุการ

ผชู ว ยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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ผศ.อุทยั ผองรัศมี
กรรมการจากผูแทนผูบริหาร
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม เกตุทตั ศาสตราภิชานลอม เพ็งแกว รศ.เทือ้ น ทองแกว
ประธานสภาวิชาการ

รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย
ผทู รงคุณวุฒิ

ผทู รงคุณวุฒิ

ผทู รงคุณวุฒิ

รศ.ดร.บุญเจริญ ศิรเิ นาวกุล
ผทู รงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ไว จามรมาน รศ.ดร.ประทักษ ตาบทิพยวรรณ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา
ผทู รงคุณวุฒิ

ผทู รงคุณวุฒิ

ผทู รงคุณวุฒิ

รศ.ดร.นิตยา ประพฤติกจิ ผศ.วรรณา กอวัฒนาวรานนท ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ ผศ.พรทิพย โตะระหมาน
ผแู ทนจากคณะ

ผแู ทนจากคณะ

ผแู ทนจากคณะ
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ผแู ทนจากคณะ

ผศ.จันทรวดี ไทรทอง ผศ.ดร.ยุทธ ไกรวรรณ อาจารยมธุรส ปราบไพรี ผศ.ดร.เสนาะ กลิน่ งาม ผศ.สุวฒ
ั น เตชะเพชรไพบูลย

24

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

ผแู ทนจากคณะ

ผแู ทนจากคณะ

ตัวแทนจากคณะ

เลขานุการ

ผชู ว ยเลขานุการ

กองนโยบายและแผน

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม
อธิการบดี

ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

ผศ.ดร.เสนาะ กลิน่ งาม

ผศ.เชาวลิต คงแกว

ผศ.ดร.กาญจนา บุญสง

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี

รศ.ยศ ธีระเดชพงศ

ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว

ดร.วิวฒ
ั น วรวงษ

ผศ.อุบล สมทรง

ผชู ว ยอธิการบดี

ผชู ว ยอธิการบดี

คณบดีคณะครุศาสตร

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.อุทยั ผองรัศมี

ผศ.ดร.สุทศั น นาคจัน่

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม

กองนโยบายและแผน

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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ดร.จารึก ชูกติ ติกลุ
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PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

รศ.พินนั ทร คงคาเพชร

ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผอ.สำนักงานอธิการบดี
เลขานุการ

ผศ.สุวฒ
ั น เตชะเพชรไพบูลย อาจารยปย วรรณ คุสนิ ธ
ผอ.สำนักงานสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ผอ.สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

นางสมพร พิรยิ ะสุขถาวร

ผอ.สถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ผอ.กองกลาง

นางสาวสีนวล ไทยานนท

นางสาวน้ำฝน กะเปราะนอย

ผอ.กองนโยบายและแผน

หัวหนางานบริหารและธุรการ
ผชู ว ยเลขานุการ

นักบริหารทัว่ ไป
ผชู ว ยเลขานุการ
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นายสะอาด เข็มสีดา
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กองนโยบายและแผน

สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ
คณะกรรมการวินยั อุทธรณ และรองทุกข

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

โครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สภาคณาจารยและขาราชการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

สำนักงานอธิการบดี

คณะครุศาสตร
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร
ศูนยการศึกษาและพัฒนาครู*

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยวทิ ยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต*

กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศูนยภาษา*

คณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานผอู ำนวยการสถาบันวิจยั และ
สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานผอู ำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานผอู ำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ : * หนวยงานภายในทีจ่ ดั ตัง้ โดยมติสภามหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันวิจยั และสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
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งบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยไดรบั การจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได
เปนจำนวน 522.3806 ลานบาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน 282.6263 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.10 และ
งบประมาณเงินรายได 239.7543 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.90

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณทีไ่ ดรบั การจัดสรร
จำแนกตามแผนงบประมาณ และหมวดรายจาย
ประเภท
งบประมาณ/
หมวดรายจาย
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวม

งบประมาณแผนดิน
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

งบประมาณเงินรายได
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552

เปรียบเทียบ
2551-2552

จำนวน

จำนวน

รอยละ

76,941,800 30.09 82,192,700 29.08 28,222,830 14.16

จำนวน

รอยละ

32,965,700 13.75

40,347,900 15.78 41,737,700 14.77 139,490,490 69.98 177,518,500 74.04
115,714,800 45.25 130,568,600 46.20 20,915,480 10.49
16,789,300 6.57 24,707,300 8.74
5,920,000 2.32
255,713,800

3,420,000 1.21

100 282,626,300

9,993,770

รอยละ

9.50

39,417,810 21.92

21,737,800 9.07

15,676,120 11.47

4,310,000 2.16

3,832,300 1.60

7,440,300 35.26

6,379,300 3.20

3,700,000 1.54

-5,179,300 -42.11

9,754,300

67,348,700 14.80

100 199,318,100

100

100
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แผนภูมแิ สดงรอยละงบประมาณทีไ่ ดรบั การจัดสรร
จำแนกตามแผนงบประมาณ และหมวดรายจาย
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กองนโยบายและแผน

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

จากงบประมาณทีไ่ ดรบั การจัดสรรเมือ่ พิจารณาตามลักษณะงาน พบวา งบประมาณทีไ่ ดรบั การจัดสรรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 455,031,900 บาท อยูในสวนของภารกิจประจำ จำนวน 253,384,400 บาท
คิดเปนรอยละ 55.69 และงานยุทธศาสตร จำนวน 201,647,500 บาท คิดเปนรอยละ 44.32 ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 ไดรบั การจัดสรรงบประมาณ จำนวน 522,380,600 บาท รอยละ 82.23 เปนสวนของภารกิจงานประจำ
เพิม่ จากเดิม จำนวน 176,182,600 บาท รอยละ 69.53 และ งานยุทธศาสตร จำนวน 92,813,600 บาท รอยละ 17.77
ลดลงจากเดิม 108,833,900 บาท รอยละ 53.97 รายละเอียดดังตาราง

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณทีไ่ ดรบั การจัดสรร จำแนกตามลักษณะงาน
ปงบประมาณ
ลักษณะงาน

ภารกิจประจำ

งานยุทธศาสตร
รวม

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

จำนวน

รอยละ

253,384,400

55.69

จำนวน

รอยละ

429,567,000 82.23

เปรียบเทียบ
งบประมาณ
พ.ศ. 2551 - 2552
จำนวน
รอยละ
176,182,600

69.53

201,647,500 44.32 92,813,600 17.77 -108,833,900 -53.97
455,031,900 100 522,380,600 100 67,348,700 14.80

กองนโยบายและแผน
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แผนภูมแิ สดงรอยละงบประมาณทีไ่ ดรบั การจัดสรร จำแนกตามลักษณะงาน
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บุคลากร
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 499 คน แบงเปน
อาจารยประจำ 151 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 108 คน วุฒปิ ริญญาเอก 22 คน ปริญญาโท 208 คน ตำแหนง
ผศ. 72 คน ตำแหนง รศ. 8 คน พนักงานราชการ 4 คน ขาราชการพลเรือน 15 คน ลูกจางประจำ 31 คน พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน 186 คน พนักงานชัว่ คราว 4 คน ดังตารางตอไปนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2552)

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
สายวิชาการ

อาจารยประจำ
หนวยงานที่สังกัด

วุฒิการศึกษา ตำแหนง วุฒิการศึกษา

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน

ขาราชการ ลูกจาง มหาวิทยาลัย พนัก
งาน
พลเรือน ประจำ
สาย
ชั
่
ว
คราว
วุฒิการศึกษา
สนับสนุน

ตรี โท เอก ผศ. รศ. ตรี โท เอก ตรี โท เอก

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานอธิการบดี
สำนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1
5

2
3
6

- 1 - -

-

-

1
1
-

5

1 8 1 4 -

4

7

1 -

-

-

2 23 2 13 3

6 15

-

-

-

- 27 4 12 2

9 28

1 -

- 25 2 13 - - - - -

-

19
-

- 1 - 1 -

-

- 1 -

-

- 1 - 1 -

-

3

8
10
11

1
1
-

-

2

9

-

-

1

2

165

-

-

-

-

1

12

-

- - 2

-

-

10

14

12
59

1

-

- 1

-

-

-

2

11

-

-

-

- 1

-

-

1

1

32

1

-

-

-

-

-

1

1

6

-

- 4
499

15
15

31
31

186
186

4
4

4 128 19 72 8 25 80
151
108

-

3 4
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รวม

- 16 4 11 2
1 13 3 10 - 13 3 7 1
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อาคารสถานที่
อาคารทางวิชาการ

ลักษณะ

อาคาร 1
อาคาร 2
อาคาร 3
อาคาร 4
อาคาร 5
อาคาร 6
อาคาร 7
อาคาร 8
อาคาร 9
อาคาร 11
อาคาร 12
อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อาคารปฏิบัติการไฟฟา
อาคารปฏิบตั กิ ารกอสราง
อาคาร
เทคโนโลยีการเกษตร
อาคารศิลปะ
อาคารดนตรี
อาคารคหกรรมศาสตร
อาคารพลศึกษา 1
อาคารพลศึกษา 2
หอประชุม

คลส. 3 ชั้น
คลส. 3 ชั้น
คลส. 3 ชั้น
คลส. 3 ชั้น
คลส. 2 ชั้น
คลส. 2 ชั้น
คลส. 3 ชั้น
คลส. 3 ชั้น
คลส. 3 ชั้น
คลส. 4 ชั้น
ชัว่ คราว 1 ชัน้
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โรงอาหาร 2 หลัง
สำนักวิทยบริการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ศูนยวิทยาศาสตร
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อาคารนวเกษตร
อาคารวิทยาภิรมย
รวมทั้งสิ้น

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
เรียน ปฏิบัติการ พักอาจารย สำนักงาน ประชุม

คลส. 2 ชั้น

หองน้ำ

หอง
อื่นๆ

รวม

6
5
2
6
2
1
6
5
8
17
5

12
5
1
5
4
1
2
-

8
5
2
1
2
3
3
7
4
-

1
1
2
2
1
2
2
1
-

3
4
3
2
2
4
1
1
1
-

6
4
5
6
2
2
4
3
4
8
-

1
3
11
2
5
10
3
5
2
-

37
27
26
24
11
20
22
20
25
30
5

2

14

5

2

1

1

3

28

-

0

คลส. 5 ชั้น
คลส. 1 ชั้น
คลส. 1 ชั้น

1
1

3
3

1
1

1
1

-

-

-

6
6

คลส. 1 ชั้น

1

6

2

1

-

1

-

11

4
3
1
2
3
2
26
109

3
5
2
2
4
6
25
4
2
109

1
2
1
1
1
16
1
1
68

4
2
1
3
27

1
1
3
4
31

2
2
2
2
1
2
2
12
2
5
3
18
99

2
22
3
17
2
12
103

10
12
8
7
6
2
2
45
6
71
13
66
546

คลส. 2 ชั้น
คลส. 2 ชั้น
คลส. 2 ชั้น
คลส. 2 ชั้น
อาคารไม 1 ชัน้
คลส. 1 ชั้น
คลส. 1 ชั้น
คลส. 6 ชั้น
คลส. 1 ชั้น
คลส. 4 ชั้น
คลส. 2 ชั้น
คลส. 9 ชั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

ลักษณะอาคาร

จำนวน(หลัง)

บานพักอธิการบดี
บานพักรับรอง
บานพักอาจารย ขาราชการ
บานพักลูกจางประจำ
อาคารชุดทีพ่ กั อาจารยและขาราชการ
อาคารหอพักชาย
อาคารหอพักหญิง
เพชรคลินกิ (คลินกิ รักษาสัตว)
ฟารมศึกษาประสบการณวชิ าชีพ
อาคารผลิตน้ำดืม่
โรงจอดรถ
อาคารศิลปวัฒนธรรม(เรือนไทย)
อาคารสโมสรขาราชการ
อาคารทำน้ำประปาและซอมบำรุง
อาคารเพชรน้ำหนึง่
รวมทัง้ สิน้

บานพัก 2 ชัน้
บานพัก 2 ชัน้
บานพัก 2 ชัน้
บานพัก 1 ชัน้
คลส. 3 และ 4 ชัน้
คลส. 2 ชัน้
คลส. 2 และ 3 ชัน้
อาคารไม 1 ชัน้
คลส. ไม
คลส. ไม 1 ชัน้
คลส. ไม 1 ชัน้
อาคารไมใตถนุ สูง
อาคารไมชนั้ เดียว
คลส. ไม
คลส. 4 ชัน้

1
2
83
6
2
1
5
1
2
1
1
5
1
1
1
113

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

อาคารประกอบอืน่ ๆ
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กองนโยบายและแผน
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คอมพิวเตอร และเครือขายคอมพิวเตอร
ขอมูลพื้นฐานดานคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปการศึกษา 2552 มีจำนวนทัง้ สิน้ 1,470 เครือ่ ง โดยใชเปนเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ย (Server) จำนวน 33 เครือ่ ง ใช
ในงานทัว่ ไป 596 เครือ่ ง ใชในการเรียนการสอน ทัง้ ในหองปฏิบตั กิ าร และศูนยคอมพิวเตอร 811 ใชในงานทะเบียน
30 เครือ่ ง รายละเอียดดังตาราง

ตารางแสดงจำนวนเครือ่ งคอมพิวเตอร จำแนกตามหนวยงาน และลักษณะงาน

หน ว ยงาน

เครือ่ ง
คอมพิวเตอร
แมขา ย
(Server)
2
1
4
1

note
note
pc book pc book

รวม
pc

1
5

17
3
11
10
46
65
47

14
1
9

1
1

34
10
14

4
5
1

1

87
10
153
209
154
99
215
0
38
16
17

5

4

21

30

176

2

185

4

1

5

7

10
33

99
541

7
3
4

งาน
ทะเบียน

55

61
3
134
180
94
27
154

143
793

14

4

1

4

18

30

252
1,470
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คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
สำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลป
วัฒนธรรม
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

การเรียน/
การสอน

ทัว่ ไป
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กองนโยบายและแผน

}

ในปการศึกษา พ.ศ. 2551

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ผลการดำเนินงานตามภารกิจ

ดานการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา
} สาขาวิชาทีเ่ ปดสอน
} จำนวนนักศึกษา
} ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
} ความพึงพอใจตอการปฏิบต
ั งิ าน
ของบัณฑิต
} นักศึกษา/ศิษยเกาทีไ
่ ดรบั เกียรติคณ
ุ ยกยอง
} บุคลากรทีไ
่ ดรบั การยกยองและเชิดชูเกียรติ
}
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กองนโยบายและแผน
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การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการศึกษา 3 ภาค คือ ภาคปกติ ภาคสมทบ และภาค กศ.บป.
(การศึกษาเพือ่ บุคลากรประจำการ) เปดสอนใน 7 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
3. สาขาวิชาศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
5. สาขาวิชานิตศิ าสตร นิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.)
6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
7. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมีลกั ษณะการเปดรับ 2 แบบ คือ
1. การคัดเลือก (โควตา) คัดเลือกจากนักเรียนทีก่ ำลังเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา ในโรงเรียน
ทีอ่ ยใู นเขตรับผิดชอบ มีผลการเรียนดี และมีเจตคติทดี่ ตี อ วิชาชีพในโปรแกรมทีเ่ ขาศึกษา
2. การสอบคัดเลือก รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา เขาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย

การเขาศึกษาตามโครงการพิเศษ (กศ.บป.)
มหาวิทยาลัยไดจดั การศึกษาแกบคุ ลากรในทองถิน่ ทีม่ งี านทำแลวและตองการนำความรไู ปใชในการปฏิบตั งิ าน
หรือตองการเพิม่ คุณวุฒทิ างการศึกษา โดยจัดใหมกี ารเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย สนใจสอบถามรายละเอียด
ไดที่ สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร 032-493279, 032-493312

หลักสูตรทีเ่ ปดสอน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ปดสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จำนวน 47 หลักสูตร ภาคพิเศษ 16 หลัก
สูตร กศ.บป. 24 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 2 หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(ค.ม.) 5 หลักสูตร บริหารธุกจิ มหาบัณฑิต (บธ.ม.) 1 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 1 หลัก
สูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 5 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 1 หลักสูตร ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 1 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต 4 หลักสูตร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

ภาคปกติ
1. สาขาวิชาการศึกษา
ปริญญาตรี 5 ป (ค.บ.)
การศึกษาปฐมวัย / สังคมศึกษา / ศิลปกรรมดนตรี
คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร / เคมี / ชีววิทยา / วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สาขาวิชาที่เปดสอน

2. สาขาวิทยาศาสตร
ปริญญาตรี 4 ป (วท.บ.)
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ / สัตวศาสตร / วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
เกษตรศาสตร (เทคโนโลยีการเกษตร) / เกษตรศาสตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
เกษตรศาสตร (การจัดการเกษตรเพือ่ การทองเทีย่ ว) / เทคโนโลยีไฟฟา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอเิ ล็กทรอนิกส / วิศวกรรมซอฟตแวร / เทคโนโลยีกอ สราง
เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม / คหกรรมศาสตร / เคมี / ชีววิทยาประยุกต / สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตรการกีฬา / วิทยาศาสตรอาหารประยุกตและการบริการ / วิทยาการคอมพิวเตอร

3. สาขาศิลปศาสตร
ปริญญาตรี 4 ป (ศศ.บ.)
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / การพัฒนาชุมชน / สารสนเทศศาสตร / นาฏยการแสดง
ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป) / เทคโนโลยีการออกแบบ / อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว (ธุรกิจโรงแรม)
อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว (ธุรกิจทองเทีย่ ว) / อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว (การพัฒนาการทองเทีย่ ว)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ / พัฒนาสังคม

4. สาขาบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ป (บธ.บ.)
การบัญชี / การตลาด / การจัดการทัว่ ไป / การจัดการทรัพยากรมนุษย / คอมพิวเตอรธรุ กิจ

5. สาขานิตศิ าสตร
ปริญญาตรี 4 ป (น.บ.) นิตศิ าสตร

6. สาขารัฐประศาสนศาสตร

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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ปริญญาตรี 4 ป (รป.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถิน่ ) / รัฐประศาสนศาสตร (บริหารรัฐกิจ)

37

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

7. สาขานิเทศศาสตร
ปริญญาตรี 4 ป (นศ.บ.) นิเทศศาสตร

8. สาขาวิศวกรรมศาสตร
ปริญญาตรี 4 ป (วศ.บ.) วิศวกรรมเครือ่ งกล

ภาคพิเศษ
1. สาขาวิทยาศาสตร
ปริญญาตรี 2 ป หลังอนุปริญญา (วท.บ.)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสำนักงาน / คอมพิวเตอรประยุกต
ปริญญาตรี 4 ป (วท.บ.)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร / วิทยาการคอมพิวเตอร

2. สาขาศิลปศาสตร
ปริญญาตรี 4 ป (ศศ.บ.)
ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป) / เทคโนโลยีการออกแบบ / อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว (ธุรกิจโรงแรม)
อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว (ธุรกิจทองเทีย่ ว) / การประชาสัมพันธ

3. สาขาบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ป (บธ.บ.)
การตลาด / การจัดการทัว่ ไป / การจัดการทรัพยากรมนุษย / คอมพิวเตอรธรุ กิจ

4. สาขารัฐประศาสนศาสตร
ปริญญาตรี 4 ป (รป.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถิน่ ) / รัฐประศาสนศาสตร (บริหารรัฐกิจ)

5. สาขาวิศวกรรมศาสตร
ปริญญาตรี 4 ป (วศ.บ.) วิศวกรรมเครือ่ งกล

ภาค กศ.บป.
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1. สาขาวิทยาศาสตร
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ปริญญาตรี 2 ป หลังอนุปริญญา (วท.บ.)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสำนักงาน / คอมพิวเตอรประยุกต
ปริญญาตรี 4 ป (วท.บ.)
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ / สัตวศาสตร / วิทยาการคอมพิวเตอร / ไฟฟาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอเิ ล็กทรอนิกส / วิศวกรรมซอฟตแวร / เทคโนโลยีกอ สราง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

ปริญญาตรี 2 ป หลังอนุปริญญา (วท.บ.) การพัฒนาชุมชน
ปริญญาตรี 4 ป (ศศ.บ.)
การพัฒนาชุมชน / พัฒนาสังคม / สารสนเทศศาสตร / นาฎยการแสดง
ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป) / เทคโนโลยีการออกแบบ / การประชาสัมพันธ

3. สาขาบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ป (บธ.บ.)
การบัญชี / การจัดการทัว่ ไป / การจัดการทรัพยากรมนุษย / คอมพิวเตอรธรุ กิจ

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

2. สาขาศิลปศาสตร

4. สาขานิตศิ าสตร
ปริญญาตรี 4 ป (น.บ.) นิตศิ าสตร

5. สาขารัฐประศาสนศาสตร
ปริญญาตรี 4 ป (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถิน่ )

6. สาขาวิศวกรรมศาสตร
ปริญญาตรี 4 ป (วศ.บ.) วิศวกรรมเครือ่ งกล

ภาคบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ป (ป.บัณฑิต)
บริหารการศึกษา / ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
หลักสูตรและการสอน / บริหารการศึกษา / บริหารการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย / หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรบริหารธุกจิ มหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการทัว่ ไป
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพือ่ การพัฒนา / เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพือ่ การศึกษา
เทคโนโลยียทุ ธศาสตรสารสนเทศ / เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม / วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ยุทธศาสตรการพัฒนา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กองนโยบายและแผน
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เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ / ยุทธศาสตรการพัฒนา
การจัดการอุตสาหกรรม / การจัดการเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรจี ดั การเรียนการสอนในสาขาวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของทองถิน่ และ
เปนการใหโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแกทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใหความสำคัญกับ
คุณภาพการศึกษาของผสู ำเร็จการศึกษาเปนอยางยิง่ ดังนัน้ ในกระบวนการเรียนการสอนนออกจากระบบการเรียน
การสอนโดยอาจารยผทู รงคุณวุฒแิ ลว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรยี งั ใชเทคโนโลยี และระบบการสอนทีท่ นั สมัย
เชน หองปฏิบตั กิ ารทางภาษา หองปฏิบตั กิ ารนิเทศศาสตร หองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร หองปฏิบตั กิ ารเฉพาะทาง
อืน่ ๆ หองเรียนทีม่ โี สตทัศนูปกรณครบครัน มีสำนักวิทยบริการทีไ่ ดมาตรฐาน ISO 9001:2000 สำหรับใหบริการ
แกนักศึกษา มีการคนควาวิจัยผานระบบเครือขายขอมูลคอมพิวเตอรศูนยบริการขอมูลทองถิ่น บริการตรวจสอบ
ผลการศึกษาดวยคอมพิวเตอร ฯลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใชกระบวนการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
เกณฑในการประเมินผลการเรียนการสอนและติดตามผูสำเร็จการศึกษา เพื่อนำไปสูการเปนสถาบันการศึกษาที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐานสากล
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การพัฒนาความเปนเลิศทางสาขาวิชา

40

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

จำนวนนักศึกษาในปการศึกษา 2551 จำแนกตามคณะ/ศูนยการศึกษา และประเภท โดยมีจำนวนนักศึกษา
ทัง้ หมด 14,587 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 6,338 คน ภาคสมทบและภาคพิเศษ 681 คน ภาค กศ.บป. 6,002 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต 216 คน ป.โท 1,195 คน ป.เอก 155 คน

ประเภท
คณะ/ศูนยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
ภาค
ปกติ

คณะครุศาสตร
318
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
438
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
662
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
494
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
675
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,967
คณะวิทยาการจัดการ
1,784
ศูนยใหการศึกษาปราณบุรี
ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ
ศูนยใหการศึกษาหัวหิน
ศูนยใหการศึกษาบางสะพาน
ศูนยใหการศึกษานครปฐม
ศูนยใหการศึกษาปากทอ
ศูนยใหการศึกษาสุพรรณบุรี
รวม
6,338

ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาค
ภาค
ป.
สมทบ/ กศ.บป. บัณฑิต
พิเศษ

298
262
121

681

135
36
107
129
33
755
965
355
479
629
881
1,115
376
7
6,002

216

ป.โท

ป.เอก

221
117
127
17
209
100

53
60
42

9
26
146
105
37
216

1,195

155

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

นักศึกษา

รวม
890
474
939
1,108
725
3,235
2,970
355
569
655
1,027
1,220
413
7
14,587
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ตารางแสดงจำนวนและรอยละของบัณฑิต ภาคปกติ ภาคสมทบ และภาค กศ.บป. ปการศึกษา 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัง้ 7 คณะ จำแนกตามปจจุบนั มีงานทำ
การมีงานทำ
รวม 7 คณะ
ทำงานแลว
ทำงานแลวและกำลังศึกษาตอ
ยังไมไดทำงานและมิไดศึกษาตอ
กำลังศึกษาตอ
รวม
ครุศาสตร
ทำงานแลว
ทำงานแลวและกำลังศึกษาตอ
ยังไมไดทำงานและมิไดศึกษาตอ
กำลังศึกษาตอ
รวม
เทคโนโลยีการเกษตร
ทำงานแลว
ทำงานแลวและกำลังศึกษาตอ
ยังไมไดทำงานและมิไดศึกษาตอ
กำลังศึกษาตอ
รวม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทำงานแลว
ทำงานแลวและกำลังศึกษาตอ
ยังไมไดทำงานและมิไดศึกษาตอ
กำลังศึกษาตอ
รวม

ภาคปกติ

ภาคสมทบ

ภาค กศ.บป.

รวม

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

637
49
206
17
906

70.0
5.4
22.7
1.9
100.0

55
4
33
1
93

59.1
4.3
35.5
1.1
100.0

1,003 85.9 1,692 78.1
39
3.3
92
4.2
120 10.3 359 16.6
5
0.4
23
1.1
1,167 100.0 2,166 100.0

18
18

100.0
100.0

-

-

9
1
4
14

64.3
7.1
28.6
100.0

27
1
4
32

84.4
3.1
12.5
100.0

50
22
1
73

68.5
30.1
14
100.0

-

-

-

-

50
22
1
73

68.5
30.1
1.4
100.0

31
2
1
34

91.2
5.9
2.9
100.0

-

-

141
6
147

95.9
4.1
100.0

172
8
1
181

95.0
4.4
0.6
100.0
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การมีงานทำ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทำงานแลว
ทำงานแลวและกำลังศึกษาตอ
ยังไมไดทำงานและมิไดศึกษาตอ
กำลังศึกษาตอ
รวม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำงานแลว
ทำงานแลวและกำลังศึกษาตอ
ยังไมไดทำงานและมิไดศึกษาตอ
กำลังศึกษาตอ
รวม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ทำงานแลว
ทำงานแลวและกำลังศึกษาตอ
ยังไมไดทำงานและมิไดศึกษาตอ
กำลังศึกษาตอ
รวม
วิทยาการจัดการ
ทำงานแลว
ทำงานแลวและกำลังศึกษาตอ
ยังไมไดทำงานและมิไดศึกษาตอ
กำลังศึกษาตอ
รวม

ภาคปกติ

ภาคสมทบ

ภาค กศ.บป.

รวม

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

61
3
39
1
104

58.6
2.9
37.5
1.0
100.0

-

-

27
1
4
32

84.4
3.1
12.5
100.0

88
4
43
1
136

64.7
2.9
31.6
0.7
100.0

36
8
6
2
52

69.2
15.4
11.5
3.8
100.0

12
7
19

63.2
36.8
100.0

2
1
3

66.7
33.3
100.0

50
8
14
2
74

67.6
10.8
18.9
2.7
100.0

129
22
54
10
215

60.0
10.2
25.1
4.7
100.0

34
2
18
1
55

61.8
3.6
32.7
1.8
100.0

296
21
31
1
349

84.8
6.0
8.9
0.3
100.0

459
45
103
12
619

74.2
7.3
16.6
1.9
100.0

309
14
84
3
410

75.4
3.4
20.5
0.7
100.0

9
2
8
19

47.4
10.5
42.1
100.0

528
10
80
4
622

84.9 846 80.5
1.6
26
2.5
12.9 172 16.4
0.6
7
0.6
100.0 1,051 100.0

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ตอ)
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ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตารางแสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจาง/ผปู ระกอบการทีม่ ตี อ การปฏิบตั งิ านของ
บัณฑิตโดยรวม ทัง้ 3 ดาน
รายการประเมิน
1. ดานความรคู วามสามารถทางวิชาการ
2. ดานความรูความสามารถพื้นฐาน
3. ดานคุณธรรมจริยธรรม
รวม

X

S.D

ระดับความพึงพอใจ

3.81
3.89
3.90
3.87

.439
.411
.285
.300

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของนายจาง/ผปู ระกอบการทีม่ ตี อ การปฏิบตั งิ านของบัณฑิต โดยรวมอยใู น
ระดับมาก มีคา เฉลีย่ ความพึงพอใจเทากับ 3.87 เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของนายจาง/ผปู ระกอบ
การที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดาน
คุณธรรมจริยธรรม (X = 3.90) รองลงมาคือ ดานความรคู วามสามารถพืน้ ฐาน (X = 3.89) และดานความรู ความ
สามารถทางวิชาการ (X = 3.81) ตามลำดับ
ตารางแสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจาง/ผปู ระกอบการทีม่ ตี อ การปฏิบตั งิ านของ
บัณฑิตโดยรวม ดานความรคู วามสามารถทางวิชาการ
รายการประเมิน
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ความรคู วามสามารถในสาขาวิชาเอก
ความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน
ความคิดสรางสรรค
ความรูความเขาใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวม

X

S.D

ระดับความพึงพอใจ

3.87
3.52
3.98
3.89
3.85
3.76
3.81

.631
.864
.643
.650
.678
.626
.439

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตดานความรู
ความสามารถทางวิชาการโดยรวมอยใู นระดับมาก มีคา เฉลีย่ ความพึงพอใจเทากับ 3.81 เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวา
ความพึงพอใจของนายจาง/ผปู ระกอบการทีม่ ตี อ การปฏิบตั งิ านของบัณฑิต ทีม่ คี า เฉลีย่ อยใู นระดับมากทุกขอ โดย
เรียงตามลำดับคาเฉลีย่ สูงสุด ไดแก ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน (X = 3.98) รองลงมาคือ ความสามรถในการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

ความมุงมั่นในการทำงาน
ความสามารถดานการบริหารคน
ลักษณะความเปนผูนำ
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ทักษะในการสือ่ สาร (การพูด การเขียน
การแสดงออกตอผูรวมงาน)
6. ความสามารถในการคิดวิเคราะห
7. ความสามารถในการแกปญ
 หา
8. ความสามารถในการทำงานเปนทีม
9. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
10. ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร
11. ความกระตือรือรนในการใฝรู
รวม

X

S.D

ระดับความพึงพอใจ

3.96
3.75
3.85
3.96

.472
.640
.698
.636

มาก
มาก
มาก
มาก

3.84
3.82
3.84
3.92
3.97
3.95
3.90
3.89

.592
.655
.663
.527
.592
.724
.469
.411

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

จัดระบบงานและควบคุมงาน (X = 3.89) และความรคู วามสามารถในสาขาวิชาเอก (X = 3.87) สวนขอทีม่ คี า เฉลีย่
ความพึงพอใจต่ำสุด ไดแก ความรคู วามสามารถดานภาษาตางประเทศ (X = 3.52) แตยงั คงมีคา เฉลีย่ ระดับความพึง
พอใจอยูในระดับมากเชนกัน
ตารางแสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจาง/ผปู ระกอบการทีม่ ตี อ การปฏิบตั งิ านของ
บัณฑิตโดยรวม ดานความรคู วามสามารถพืน้ ฐาน

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตดานความรู
ความสามารถพืน้ ฐาน โดยรวมอยใู นระดับมาก มีคา เฉลีย่ ความพึงพอใจเทากับ 3.89 เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวา
ความพึงพอใจของนายจาง/ผปู ระกอบการทีม่ ตี อ การปฏิบตั งิ านของบัณฑิต ทีม่ คี า เฉลีย่ อยใู นระดับมากทุกขอ โดย
เรียงตามลำดับคาเฉลีย่ สูงสุด ไดแก การปรับตัวใหเขากับการเปลีย่ นแปลง (X = 3.97) รองลงมาคือ ความมงุ มัน่ ใน
การทำงานและความเชือ่ มัน่ ในตนเอง เทากัน (X = 3.96) และความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร
(X = 3.95) สวนขอทีม่ คี า เฉลีย่ ความพึงพอใจต่ำสุด ไดแก ความสามารถดานการบริหารคน โดยมีคา เฉลีย่ ความพึง
พอใจ (X = 3.75) แตยงั คงมีคา เฉลีย่ ระดับความพึงพอใจอยใู นระดับมากเชนกัน
ANNUAL REPORT 2 0 0 8

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

45

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ตารางแสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจาง/ผปู ระกอบการทีม่ ตี อ การปฏิบตั งิ านของ
บัณฑิตโดยรวม ดานคุณธรรมจริยธรรม
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความซื่อสัตยสุจริต
การตรงตอเวลา
ความมีวินัย
ความมีน้ำใจ
ความขยันอดทน
ความออนนอมถอมตน
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
ความเสียสละ
รวม

X

S.D

ระดับความพึงพอใจ

3.91
3.93
3.92
3.89
3.92
3.93
3.90
3.83
3.90

.438
.496
.539
.325
.466
.473
.338
.482
.285

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง พบวา ความพึงใจของนายจาง/ผปู ระกอบการทีม่ ตี อ การปฏิบตั งิ านของบัณฑิตโดยรวม ดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยรวมอยใู นระดับมาก มีคา เฉลีย่ ความพึงพอใจเทากับ 3.90 เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวา ความพึงพอใจ
ของนายจาง/ผปู ระกอบการทีม่ ตี อ การปฏิบตั งิ านของบัณฑิต มีคา เฉลีย่ อยใู นระดับมากทุกขอ โดยเรียงตามลำดับคา
เฉลีย่ สูงสุด ไดแก การตรงตอเวลาและความออนนอมถอมตน เทากัน (X = 3.93) รองลงมาคือ ความมีวนิ ยั และความ
ขยันอดทน (X = 3.92) และความซือ่ สัตยสจุ ริต (X = 3.91)
สวนขอทีม่ คี า เฉลีย่ ความพึงพอใจต่ำสุด ไดแก ความเสียสละ (X = 3.83) แตยงั คงมีคา เฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ
อยูในระดับมากเชนกัน
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กองนโยบายและแผน

ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ
คณะ/สาขา

รายชื่อนักศึกษาหรือศิษยเกา
ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ

ชื่อประกาศ
เกียรติคุณยกยองฯ

หนวยงาน
เจาของรางวัล

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นายธีระยุทธ ดีทองออน

ทุน IAESTE ประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

นายอภิเชษฐ เทพคีรี

เข็มเชิดชูเกียรติเยาวชน
นักพัฒนารนุ ที่ 1
ประกาศเยาวชนดีศรี
ประจวบฯ
รางวัลชนะเลิศการจัด 1
นิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
“ตามรอยพระยุคลบาท

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คง
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ

นายประวิทย พรหมเชือ้
นางสาวจริยา ใจหลัก
นายธีระพงศ ขำสวัสดิ์
นายนันทศักดิ์ นิม่ มา
นายพงศเทพ เจริญเรืองสกุล
นายไพเราะ แสงประสาท
นางสาวสุนสิ า คมุ สะอาด
นางสาวจิราภรณ สุวรรณชาติ
นางสาวกันยารัตน จินดามณี
นางสาวกนกวรรณ เทียนทวี
นางสาวอัจฉณา โพธิช์ พี นั ธ
นางสาวปยรัตน ธิมาชัย
นางสาวกนกวรรณ ทรัพยมงคล
นางสาวอรพินทน พรหมมาศร
นางสาวชลอิสรา พงษทวี
นางสาวมณิภา เตียงเกตุ
นางบุญสม นุชนิยม
นางสาวนิลญา ชวยค้ำชู

กองนโยบายและแผน

สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

รางวัลชมเชย
การจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
“ตามรอยพระยุคลบาท”

สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ “ตามรอย
พระยุคลบาท”
โลเกียรติยศแมผบู ำเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม
รองชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันผสมเครือ่ งดืม่
คอกเทล
รางวัลชมเชยสาขา
พนักงานบริการอาหาร
และเครือ่ งดืม่

สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
สภาสังคมสงเคราะห
สมาคมธุรกิจโรงแรม
ภาคตะวันตก
กรมแขงขันฝมอื แรงงาน
นานาชาติครัง้ ที่ 39

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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นักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ (ตอ)
คณะ/สาขา

รายชื่อนักศึกษาหรือศิษยเกา
ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ
นางสาวปณิดา หอมกรนุ
นายโกศล กลิน่ จิว๋
นายณรงควทิ ย พึง่ พงษ
นายธนชัย บุษพรณ
นายวศิน แสงหวา
นายสยาม วิรยิ ะ
นายอิศรา เอมกมล
นางสาวทิพยวรรณ ศุภกิจถาวร
นางสาวรงุ ฤทัย กลอมสกุล
นางสาวอุทมุ พร ตวมสี
นางสาวลินดา แตงทอง
นางสาวออิสตรี ไทยเจริญ
นางสาวทัศนีย บริบรู ณ
นายบำรุง นกแกว
นายเพือ่ นรัก พวงเดช
นายยศสุธน จันทูบรู ณ
นางสาวดลฤดี เพนเทศ
นายเอกลักษณ รอดลือนาม
นางสาวอริสา เส็งขยับ
นางสาวสุรพิชญา คอนหงาย
นางสาวอนุสรา มัน่ หมาย
นางสาวศิรพิ ร คล้ำเงิน
นายสาริน ถาวรเวช
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นายบรรพต บุตรน้ำเพชร
นายเอกรินทร พุทธพิพศิ
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ชื่อประกาศ
เกียรติคุณยกยองฯ

หนวยงาน
เจาของรางวัล

เหรียญเงินการแขงขันฝมอื
แรงงานบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ครัง้ ที่ 22
รองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดดนตรีสตริง
คอมโบ

กระทรวงแรงงาน

ชนะเลิศการประกวด
แผนพัฒนาการทองเทีย่ ว
ทองถิน่ TLT

สำนักงานการพัฒนา
การทองเที่ยว

รองชนะเลิศการประกวด
แผนพัฒนาการทองเทีย่ ว
ทองถิน่ TLT

สำนักงานการพัฒนา
การทองเที่ยว

รางวัลชมเชยการประกวด
แผนพัฒนาการทองเทีย่ ว
ทองถิน่ TLT

สำนักงานการพัฒนา
การทองเที่ยว

โลเกียรติยศรางวัล
เยาวชนแหงชาติ
รองชนะเลิศอันดับ 2 มวย
สากลสมัครเลนกีฬา
แหงชาติ ครัง้ ที่ 37

สภาสังคมสงเคราะห

จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ

จังหวัดอางทอง

กองนโยบายและแผน

ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ (ตอ)
คณะ/สาขา

รายชื่อนักศึกษาหรือศิษยเกา
ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ
นายสถาพร มิง่ แมน

ชื่อประกาศ
เกียรติคุณยกยองฯ

หนวยงาน
เจาของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 มวย
สากลสมัครเลนกีฬา
แหงชาติ ครัง้ ที่ 37
รองชนะเลิศอันดับ 2 มวย
สากลสมัครเลนกีฬา
แหงชาติ ครัง้ ที่ 37
โลเกียรติคณ
ุ ลูกยอด
กตัญู ประจำป 2551

จังหวัดอางทอง

คณะวิทยาการจัดการ นางสาวนลินี เอกนมุ
นางสาวนุชจิรา แกวเขียว
นายสมพงษ แดงประดับ
นางสาวสุรตั นา กนกวรรณไท
นางสาวกฤษณี สุวรรณนิม่
นางสาวชุดาภรณ ปุยะติ
นางสาวอาสยา จรัลเวชสิทธิ์

โลพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการแขงขันธุรกิจ
จำลองในสถาบัน
อุดมศึกษา 3

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รวมกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาและสมาคมศิษยเกา
อัสสัมชัญ

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โลเกียรติยศรางวัล
เยาวชนแหงชาติ

สภาสังคมสงเคราะห

นายกอบชัย ลบโลกา
นายบรรพต บุตรน้ำเพชร

นายสนธยา นมุ เจริญ

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

นักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับเกียรติคุณยกยอง

จังหวัดอางทอง
สภาสังคมสงเคราะห
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บุคลากรที่ไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ดร.โฉมยง โตะทอง และนางสาวละเอียด ถมเสาร
ไดรบั มอบเกียรติบตั รและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2551 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ
รัฐสภา

ผศ.ดร.กาญจนา บุญสง
ไดรับเข็มกลัดทองคำสลักชื่อผูรับรางวัลอาจารยผูสอนดีเดน ประจำป 2550 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551
ณ พิพธิ ภัณฑศาสตราจารยบญ
ุ ถิน่ อัตถากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อ.กฤษดา ตัง้ ชวาล
ไดรบั รางวัล The Best Tourism Research Preaentation Award จาก The Institute of Travel and Tourism
ประจำป 2008 พรอมกับอาจารยทปี่ รึกษา Dr. Graham Miller และสปอนเซอรสนับสนุนรางวัล Miss Jo Wild ที่
อาคารรัฐสภา กรุงลอนดอน เมือ่ วันที่ 24 กรกฏาคม 2551

นางประไพ ขมแกว นางสาวสมสุข แขมคำ และผศ.เชาวลิต คงแกว
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กองนโยบายและแผน

ด า นการวิ จั ย และเผยแพร
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กองนโยบายและแผน
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ทุนวิจัยภายใน
ทุนวิจัยภายนอก
การเผยแพรงานวิจัยและสรางสรรค
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ทุนอุดหนุนวิจยั (ทุน วช.) ปการศึกษา 2551
ลำดับ วันที่
ที่ ทำสัญญา

ชือ่ นักวิจยั

52

โครงการวิจยั

ทุนวิจยั

1

1 ต.ค. 50 ผศ.ดร.สุทศั น นาคจัน่

การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 760,000
ในชัน้ ประถมศึกษา โดยใชเนือ้ หาการทองเทีย่ ว
เปนสือ่ : กรณีศกึ ษาจังหวัดเพชรบุรี

2

1 ต.ค. 50 ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรงุ สัตย

การศึ ก ษาการใช ศู น ย ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารทางการ 950,000
โรงแรมและการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาบุคลากร
ดานอุตสาหกรรมบริการ

3

15 ต.ค. 50 ผศ.สมบูรณ ขจรเดชะศักดิ์

การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี พลังงาน 285,000
ทดแทนดวยแสงอาทิตย เพือ่ การแปรรูปอาหาร
ทะเล

4

29 ต.ค. 50 ผศ.สมบูรณ ขจรเดชะศักดิ์

ผศ.บุญยัง ขันธะกาดรางโครงการวิจยั เรือ่ งการ 380,000
จัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อำเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

5

1 พ.ย. 50 ผศ.ทวีพร เนียมมาลัย

วิจยั และพัฒนาเครือขายการจัดการความรทู อ งถิน่ 665,000
ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
กรณี ศึ ก ษา ต.ปากทะเล อำเภอบ า นแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

6

7 พ.ย. 50 ผศ.ดร.มานพ จันทรเทศ

การวิจัยและพัฒนาการกำหนดยุทธศาสตรการ 380,000
จัดการตนทุนที่เหมาะสมของผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดยอมในภาคตะวันตกเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน

7

12 พ.ย. 50 ดร.บุญสนอง ชวยแกว

การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ กลวยไมเพือ่ เกษตรกรและ 1,388,900
การอนุรกั ษ

8

18 พ.ย. 50 ผศ.บัญญัติ ศิรธิ นาวงศ

โครงการวิจยั และเผยแพรการเลีย้ งปลาดุกทะเล 285,000
โดย การใสปุยอินทรีย รวมกับการเสริมหัวกุง
ในบ อ ของเกษตร กรณี ศึ ก ษากลุ ม เกษตรกร
ตำบลบางขุนไทร อำเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี
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กองนโยบายและแผน

9

-

ชือ่ นักวิจยั
ผศ.วีระชัย คอนจอหอ

โครงการวิจยั

ทุนวิจยั

ผศ.วีระชัย คอนจอหอ ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการรายไดและงบประมาณในการ
บริหารขององคการบริหารสวนตำบล : กรณี
ศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

475,000

รวมทุนวิจยั

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ลำดับ วันที่
ที่ ทำสัญญา

5,568,900

ทุนอุดหนุนวิจยั (รายไดมหาวิทยาลัย) ปการศึกษา 2551
ลำดับ วันที่
ที่ ทำสัญญา

ชือ่ นักวิจยั

1 พ.ย. 50 ผศ.รัชราภรณ ประภาสะโนบล

2

3 พ.ย. 50 อ.สุขมุ หลานไทย

3

5 พ.ย. 50 อ.ทิพยสดุ า ชงัดเวช

4

20 พ.ย. 50 ผศ.ดร.เทีย่ ง เหมียดไธสง

5

3 ธ.ค. 50 ดร.กมลทิพย พลบุตร

6

11 ม.ค. 51 อ.ภูวดล วงศรตั น

7

1 มี.ค. 51 ผศ.จรัณย พิรยิ ะนนท

8

20 เม.ย. 51 นางสาวฉออน จยุ แจง

กองนโยบายและแผน

ทุนวิจยั

การตัง้ ตำรับครีมตานการอักเสบจากใบสิบสอง 65,500
ราศี
อินเวเตอรแบบปรับความถี่อัตโนมัติ สำหรับ 80,000
งานวัสดุศาสตร
ความหลากหลายของพรรณไม ป า ชายเลน 80,000
และกลุมหอย และหมึก (Mollusca) และกลุม
ครัสตาเซียน บริเวณปาชายเลน กรณีศึกษา
โรงเรียนบางขุนไทรวิทยา อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
การพัฒนาและออกแบบอารซี บล็อกสำหรับ 80,000
ควบคุมการทำงานของหุนยนต
การพัฒนาและออกแบบอารซี บล็อกสำหรับ 50,000
ควบคุมการทำงานของหุนยนต
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว น 50,000
บุคคลและคุณภาพชีวติ การทำงาน
พันธุหนาวัวที่เหมาะสมกับการปลูกในจังหวัด 100,000
เพชรบุรี
การสังเคราะหวทิ ยานิพนธของนักศึกษา ระดับ 30,000
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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1

โครงการวิจยั

53

ชือ่ นักวิจยั

54

โครงการวิจยั

ทุนวิจยั

9

7 ก.ค. 51 ดร.ปาณิศา แกวสวัสดิ์

การศึกษาสมบัตขิ องสายอากาศปายทีต่ ดิ อยบู น
วัสดุที่มีคาสภาพยอมสัมพัทธแตกตางกัน เพื่อ
ใชงานในระบบการระบุดวยคลื่นวิทยุ

10

7 ก.ค. 51 รศ.ดร.นิตยา ประพฤติกจิ

ผลของการสงเสริมการอานของผปู กครอง โดย 100,000
ใช “คูมือสงเสริมการอานแกลูก” ที่มีตอความ
พรอมในการอานของลูก กรณีศึกษา จังหวัด
เพชรบุรี

70,000

11 10 ก.ค. 51 อ.สุชาดา ขุนณรงค

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อแกไขปญหา
ผลการเรียนตอของนักศึกษา กรณีศึกษาวิชา
เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

24,000

12 14 ก.ค. 51 ดร.ศิรวิ รรณ แดงฉ่ำ

การศึกษาการเจริญเติบโต การผลิตตนไหล
การชักนำใหเกิดตาดอกและปริมาณผลผลิต
สตรอเบอรี่ พั น ธุ พ ระราชทาน 70 ในพื้ น ที่
จังหวัดเพชรบุรี

70,000

13

ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความมี วิ นั ย ในตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

39,000

8 ก.ค. 51 อ.ปกาศิต หอทอง

14

ดร.จินตนา วิบลู ยศริ กิ ลุ

โครงการพั ฒ นาอุ ป กรณ วั ด ความคงตั ว ของ
อาหารตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นโดยวิธี
การ เปลี่ยนแปลงคาการนำไฟฟา ภายใตการ
ทดสอบแบบเรง

97,500

15

ผศ.ภัทรา เรืองสินภิญญา

พฤติ ก รรมการบั น ทึ ก รายได แ ละรายจ า ย
ส ว นบุ ค คลของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

30,000

16

อ.จุฬาพร ศรีรงั สรรค

การประเมินโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
: กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บานหวยโสก อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

80,000
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ลำดับ วันที่
ที่ ทำสัญญา

รวมทุนวิจยั

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

1,046,000

กองนโยบายและแผน

ลำดับ วันที่
ที่ ทำสัญญา

ชือ่ นักวิจยั

โครงการวิจยั

ทุนวิจยั

24 มี.ค. 51 อ.มธุรส ปราบไพรี

คุ ณ ลั ก ษณะแรงงานที่ พึ ง ประสงค ข องผู ประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว ในจังหวัด
เพชรบุรี

2

25 มี.ค. 51 อ.ยุทธนา พลอยฉาย

สถานภาพการสร า งทุ น กั ง หั น ลมในบริ เ วณ 150,000
ชายฝง ทะเลของกลมุ จังหวัดภาคกลางตอนลาง

3

9 เม.ย. 51 อ.ณรงค วงษพานิช

การมีสว นรวมของประชาชนในการจัดทรัพยากร
ชายฝงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

80,000

4 12 พ.ค. 51 ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรงุ สัตย

การศึกษาจุดยืนภาพลักษณทางการทองเที่ยว
ของจังหวัดเพชรบุรขี องนักทองเทีย่ วชาวไทย

70,000

5 12 พ.ค. 51 อ.ณัชชานุช พิชติ ธนารัตน

การสำรวจการมีสว นรวมทางการเมือง ในการ
ปกครองท อ งถิ่ น ของประชาชนในจั ง หวั ด
เพชรบุรี

70,000

6

11 ก.ค. 51 อ.อมรรัตน กอสวัสดิพ์ ฒ
ั น

การศึกษาความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล อำเภอเมื อ ง
จังหวัดเพชรบุรี

52,500

7

10 พ.ค. 51 ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

การศึกษาสภาพความคาดหวังกับสภาพทีเ่ ปนจริง 125,000
ในคุณภาพการใหบริการของแผนงานสวนหนา
โรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี

8

10 พ.ค. 51 ดร.โฉมยง โตะทอง

การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุรี

85,000

9

11 ก.ค. 51 ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล

ป จ จั ย ที่ มี ต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ขนหม อ แกง
ที่จำหนายในจังหวัดเพชรบุรี

50,000

10 13 ก.ค. 51 นายกฤชณพงษ ศรีอำนวย

ปจจัยทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมผบู ริโภคสินคาตลาด
นัดเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี

37,500

รวมทุนวิจยั

กองนโยบายและแผน

80,000

800,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ทุนอุดหนุนวิจยั (โครงการวิจยั ตามยุทธศาสตร กลมุ จังหวัดภาคกลางตอนลาง 2)

55
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ทุนวิจยั ภายนอก

56

ทุนอุดหนุนวิจยั (โครงการ ABC-PUS/MAG) ปการศึกษา 2551
ลำดับ วันที่
ที่ ทำสัญญา

ชือ่ นักวิจยั

โครงการวิจยั

ทุนวิจยั

1

อ.มธุรส ปราบไพรี

แนวทางการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศของ
ตำบลปากทะเล อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

55,000

2

อ.ศิรนิ ทร อินทรวิชะ

การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อนำไปสูการ
มีสวนรวมในการระงับขอพิพาทในชุมชนของ
ประชาชน

55,000

3

อ.มลทิชา แจมจันทร

ความรู ค วามเข า ในของประชาชนในชุ ม ชน
ปากทะเล ตอการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ

55,000

4

อ.เทิดศักดิ์ ทองแยม

ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การกองทุ น หมู บ า น
ปากทะเล ตำบลปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี

55,000

5

อ.เพ็ญทิพย รักดวง

การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง โดยภูมปิ ญ
 ญา
ชาวบาน ตำบลปากทะเล อำเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

55,000

6

อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม

การศึกษาวรรณกรรมลายลักษณ : กรณีศึกษา
ตำบลปากทะเล อำเภอบานแหลม จังหวัด เพชรบุรี

55,000

7

วาทีร่ อ ยโท คงฤทธิ์ ติณะรัตน

ความหลากหลายของนกชายทะเลในบริเวณ
ตำบลปากทะเล อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

45,000

8

อ.สุภาดา ขุนณรงค

การมีสว นรวมของนักเรียนและโรงเรียนในการ
จัดขยะมูลฝอยรวมกับชุมชน ตำบลปากทะเล
อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

55,000

9

อ.ณัชชานุช พิชติ ธนารัตน

55,000

10

ผศ.ดร.กาญจนา บุญสง

การมีสว นรวมทางการเมืองในการปกครองทองถิน่
ของประชาชนในตำบลปากทะเล อำเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การแปรรูป
อาหารทะเลจากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในตำบล
ปากทะเล อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

11

ผศ.ดร.กาญจนา บุญสง

การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ เรือ่ ง สัตวในระบบ
นิเวศปาชายเลน ตำบลปากทะเล อำเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

90,000

รวมทุนวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

90,000

665,000

กองนโยบายและแผน

หนวยงาน
ชือ่ เรือ่ ง
การเผยแพร
คณะมนุษยศาสตร 1 พฤติกรรมนักทองเทีย่ วอิสระคนไทยประเภทนักทองเทีย่ ว วารสารมนุษยสังคมปริทัศน
และสังคมศาสตร
อิสระในเขต 5 จังหวัดภาคตะวันตก (บทความวิจยั )
ปที่ 9 ฉ.2 ก.ค. -ธ.ค. 2550
2 การปรับโปรแกรมการทองเที่ยวสำเร็จรูปเพื่อตอบสนอง วารสารอิเล็กทรอนิกส
พฤติกรรมนักทองเทีย่ วชาวไทย (บทความวิจยั )
www.hresearch.org
3 การพัฒนาการทองเทีย่ วชุมชน (บทความวิชาการ)

นำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยสยาม
วันที่ 22 พ.ค. 51

4 Living Museums (พิพธิ ภัณฑมชี วี ติ ) (บทความวิชาการ)

วารสารมนุษยสงั คมปริทศั น
ปที่ 10 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 2551

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

การเผยแพรงานวิจยั และสรางสรรค

5 ศูนยพฒ
ั นาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
(บทความวิชาการ)
6 การทองเทีย่ วชุมชนสำคัญอยางไร (บทความวิชาการ)
7 วิ สั ย ทั ศ น ใ หม สำหรั บ การบริ ห ารเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ขอเสนอสำหรับมหาวิทยาลัย (บทความวิชาการ)
8 การเรียนภาษาทีส่ องอิงวิชาเนือ้ หา (บทความวิชาการ)
9 การทดลองยุทธศาสตรการอนุรักษภูมิปญญาทำตาลโตนด วารสารมนุษยสงั คมปริทศั น
ใหเปนแหลงเรียนรูชุมชน หมูที่ 5 บานไรกวาง ตำบล ปที่ 9 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 2550
ไรสะทอน อำเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี (บทความวิจยั )
10 การทดลองยุทธศาสตรการสรางยุวมัคคุเทศกดวยกิจกรรม
การทองเที่ยวและการพูดสำหรับนักเรียนระดับปฐมศึกษา
(บทความวิจัย)
11 คำเรียกผหู ญิงในวรรณคดีสมัยอยุธยา

วารสารมนุษยสงั คมปริทศั น
ปที่ 9 ฉ.2 ก.ค. -ธ.ค. 2550

12 แหลงการเรียนรู : ใชอยางคมุ คาตามแนว Resource-based
Approach (บทความวิชาการ)
13 การสืบคนสารสนเทศบนเครือขายอินเตอรเน็ต

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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14 การอานจับใจความสำคัญโดยใชกระบวนการสอนอาน
แบบปฏิสมั พันธดว ยวิธี KWL-PLUS (บทความวิชาการ)
15 ความงามของปฏิมากรรม (บทความวิชาการ)
16 การทองเที่ยวยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
(บทความวิชาการ)

57

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

หนวยงาน
ชือ่ เรือ่ ง
คณะมนุษยศาสตร 17 การปฏิรปู ระบบบริหารจัดการภาครัฐในศตวรรษที่ 21
และสังคมศาสตร
(บทความวิชาการ)

การเผยแพร
วารสารมนุษยสงั คมปริทศั น
ปที่ 9 ฉ.2 ก.ค. -ธ.ค. 2550

18 ผลกระทบจากการจัดการทองเทีย่ วในชุมชนวัดเกาะ (วิจยั ) การจัดแสดงนิทรรศการ
19 การจัดระบบขอมูลดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ ณ สยามพารากอนและ
สำนักวิทยบริการ
ชุมชนวัดเกาะ (วิจยั )
วันที่ 28-29 มี.ค. 2551
20 ความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วตอแหลงทองเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม (วิจยั )
21 การศึกษาบริบทแหลงทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
วัดเกาะ (วิจยั )
คณะวิ ท ยาศาสตร 22 The essential from Feroniella lucide leaves and biological 3rd Global Summit on Medical and
และเทคโนโลยี
activity
Aromatic Plants (GOSMAP-3)
November 21-24 2007
23 การพัฒนาสบเู หลวลางมือตะไครหอม

รวมผลงานโครงการ EnPUS
ประจำป 2549 ฉบับ พ.ย. 2550
หนา 18-19

24 การพัฒนาผลิตภัณฑสบเู หลวเกลือสมุนไพร

รวมผลงานโครงการ EnPUS
ประจำป 2550 ฉบับ พ.ย. 2550
หนา 20-21

25 การวิจยั และพัฒนาเครือ่ งกรองน้ำสำหรับการเกษตร

การประชุมวิชาการเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษา ทัว่ ประเทศ
ป 2551 “เทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน”
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26 Feroniellic acidss A-C, three new isomeric furanocoumarins
with highly hydroxylated geranyl derived moieties from
feroniella lucide
27 การถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำแบบหยด
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การประชุมนำเสนอผลการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
28 การพัฒนาเคกลูกตาลออนใหไดมาตรฐาน
ครัง้ ที่ 1 : การศึกษาเทคโนโลยี
29 การจัดทำตำรับมาตรฐาน และหาคุณคาทางโภชนาการของ ทองถิน่ และชุมชน 19-20 ก.ย.
2551
อาหารพืน้ บานลาวโซง จังหวัดเพชรบุรี
30 การวิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีจากพืชสมุนไพรไทย
ในจังหวัดชุมพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

การเผยแพร

คณะวิทยาการจัดการ 33 ความพึงพอใจในการทำงานของนักบัญชีในวิสาหกิจเอกชน
เขตจังหวัดเพชรบุรี
34 การพัฒนาผปู ระกอบการโรงงานในเขตจังหวัดเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

หนวยงาน
ชือ่ เรือ่ ง
คณะวิ ท ยาศาสตร 31 องคประกอบทางเคมีจากผักลิ้นหาน
และเทคโนโลยี
32 การพัฒนาครีมสิบสองราศียับยั้งเชื้อกอโรคอักเสบของ
ผิวหนัง

35 ชุดสาธิตระบบเตือนฟาผาเพื่อศึกษาการถายเทประจุไฟฟา
ระหวางเมฆและพืน้ ดิน
36 การออกแบบโปรแกรมที่สัมผัสและรูสึกไดเพื่อการเขียน
โปรแกรมสำหรับผเู ริม่ ตน
37 การพัฒนาระบบบริการฐานขอมูลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของเครือขายอินเทอรเน็ต
38 การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพของการ
ศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
39 การศึกษาความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคการบริหารสวนตำบล : กรณีศกึ ษาอำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี
40 ความตองการระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจ
เลือกวิชาเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
41 อินเวอเตอรแบบปรับความถีอ่ ตั โนมัติ สำหรับงาน
วัสดุศาสตร
42 การประยุกต MSCA เพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด
43 การพัฒนาระบบสารสนเทศทุนการศึกษาเพือ่ ความเปนธรรม
กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
44 การพบเชือ่ ซัลโมเนลลา ปนเปอ นไขไกสดจากตลาดนัด
ในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
45 คุณภาพทะเลชายฝง เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ปากอาว
บางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
46 ชีววิทยาประชากรบางประการของหายเสียบทราย (Cultellus
scalprum) บริเวณตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
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PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

หนวยงาน

ชือ่ เรือ่ ง

การเผยแพร

คณะมนุษยศาสตร 47 พฤติกรรมจริยธรรมกุศลอารยบท 10 ของนักศึกษาชัน้ ปที่ 3
และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
48 ความตองการและความพึงพอใจในการทำกิจกรรม
นักศึกษาชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
49 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานสรางความ
เข ม แข็ ง ของชุ ม ชน กรณี ศึ ก ษาเทศบาลหาดเจ า สำราญ
จังหวัดเพชรบุรี
50 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบตั งิ านของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4
51 การวิจัยพัฒนาการออกแบบระบบปายสัญลักษณที่แสดง
เอกลักษณของจังหวัดเพชรบุรี : กรณีศึกษาภายในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
52 Tour Repackaging
53 สถานการณทำประมงเคยในอำเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

-

ANNUAL REPORT 2 0 0 8

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

ผลการใหบริการวิชาการ
แหลงบริการวิชาการ

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ดานการบริการวิชาการ
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กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ผลการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในปการศึกษา พ.ศ. 2551
หนวยงาน : คณะครุศาสตร จำนวน 5 โครงการ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม
1) การอบรมครูเครือขายวิจยั ทางการศึกษา
2) การอบรมพัฒนาครูประจำการ ดานการพัฒนา
หลักสูตรและนวัตกรรม การเรียนรู
3) อบรมและประชาสัมพันธวัดใหเปนแหลง
ทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี

4) สรางเครือขายครูปฐมวัย เพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู
5) พัฒนานวัตกรรมเพือ่ พัฒนาการเรียนรขู องครู
โดยผานกระบวนการวิจยั

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

60,000 บาท ครูเปนสมาชิกเครือขายวิจยั 100 คน
เพือ่ พัฒนาการเรียนรู ไดรบั การอบรม 2 วัน
60,000 บาท ครูประจำการ 200 คนไดรบั การอบรม 2 วัน

80,000 บาท 1) พระและเยาวชนไดรับการอบรมใหความรู
เกีย่ วกับวัด 50 คน
2) วัดไดรบั การประชาสัมพันธ 1 วัด
3) การประชาสั ม พั น ธ วั ด ด า นแผ น พั บ และ
วิทยากร 4 คน
4) เอกสารเผยแพร 6,000 แผน
50,000 บาท งานวิจยั ในชัน้ เรียนของครูปฐมวัย 6 เรือ่ ง
50,000 บาท ครู 9 คน เขาอบรมและจัดทำงานวิจยั
คนละ 1 เรือ่ ง ครู 9 คน งานวิจยั 9 เรือ่ ง

หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 11 โครงการ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน
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1) การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเทคนิ ค การผลิ ต 900,000 บาท จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เผยแพร ค วามรู
สินคาเกษตรปลอดสารพิษ และการสรางเครือ
(จำนวน 4 ครัง้ แยกเปนดานการผลิตพืช การผลิต
ขายผผู ลิต และผบู ริโภคสินคาปลอดสารพิษ
สารสกัดชีวภาพ เพื่อการเกษตร การผลิตสัตว
และการผลิตสัตวน้ำ)

62

2) การผลิ ต น้ำ ยาอเนกประสงค ล ดค า ใช จ า ย
ในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4,500 บาท จัดอบรมการผลิตสบู น้ำยาลางจาน แชมพู
ครีมนวดผม น้ำยาซักรีด จำนวน 3 ครัง้

3) การเพิ่ ม มู ล ค า การเลี้ ย งโคเนื้ อ และโคนม 90,000 บาท จัดอบรมเทคนิคการจัดการอาหารโคเนือ้ 2 ครัง้
อำเภอแกงกระจานจังหวัดเพชรบุรี
และน้ำนมเปนผลิตภัณฑตา ง ๆ 2 ครัง้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

4) การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

90,000 บาท 1) อบรมการแปรรูปขนมอบ (คุกกี)้
2) อบรมการแปรรูป น้ำผัก น้ำผลไม น้ำสมุนไพร
3) อบรมการแปรรูปไอศกรีมนมสด/ไอศกรีมกะทิ

5) การทำอาหารเลีย้ งปลาแบบพืน้ บานและ
การแปรรูปผลิตภัณฑจากปลา

80,000 บาท 1) จัดอบรมเทคนิคการจัดการอาหารปลา
ทัง้ อาหารมีชวี ติ และอาหารสำเร็จรูป 2 ครัง้
2) จัดอบรมการแปรรูปผลผลิตปลาเปน

6) การอบรมเชิงสัมมนาและการจัดทำเอกสาร
เผยแพรการเลีย้ งปลาดุกทะเลเชิงพาณิชย

60,000 บาท 1) จัดอบรมเชิงสัมมนาการเลี้ยงปลาดุกทะเล
เชิงพาณิชย 1 ครัง้ 50 คน
2) จัดทำเอกสารประกอบอบรมเชิงสัมมนาการ
เลีย้ งปลาดุกเชิงพาณิชย
3) จัดทำเอกสารเผยแพรเลี้ยงปลาดุกทะเลเชิง
พาณิชยแกเกษตรกรและผสู นใจ

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

7) การแปรรูปผลิตปลามูลคาเพิม่

50,000 บาท 1) จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑลกู ชิน้
40 คน ตอครัง้
2) จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑเตาหปู ลา
40 คน ตอครัง้
3) จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑปลา
40 คน/ครัง้
4) จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑแหนมปลา
40 คน/ครัง้
8) ถ า ยทอดความรู ด า นการแปรรู ป ผลิ ต ผล 100,000 บาท จัดการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการ เกษตรกร
การเกษตร รวมกับโครงการศูนยสาธิตพืชไร
จำนวน 5 เรือ่ ง สำหรับบุคลากร โครงการศูนยสาธิต
พืชสวนอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริฯ
พืชไรพชื สวนฯ เกษตรกร ประชาชนทัว่ ไป และ นร.
จากสถานศึกษาตาง ๆ

10) การจัดการแหลงเรียนรปู ระจำตำบล
ดอนขุนหวย

กองนโยบายและแผน

50,000 บาท 1) การเลีย้ งกบรวมกับปลาดุก
2) การเลีย้ งปลานิลรวมกับปลาชอน
3) การทำอาหารสัตวน้ำใชเอง
4) จัดอบรมการทำผลิตภัณฑจากสัตวน้ำแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
100,000 บาท 1) รวบรวมองคความรูและนำเสนอยังแหลง
เรียนรูประจำชุมชน
2) จัดกิจกรรมระดมความคิดภายในชุมชน
- ระดมสมอง สรุปองคความรู
- วิพากษรปู แบบการนำเสนอ
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9) การเลีย้ งสัตวน้ำแบบเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม
11) ถายทอดความรดู า นการแปรรูปผลิตผลการ
เกษตรและจัดตัง้ ศูนยเรียนรดู า นการแปรรูป
ผลิตผลการเกษตรใหแกสมาชิกสหกรณ
ดอนขุนหวยในพระราชประสงค
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ผลการดำเนินงาน

85,000 บาท จัดการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
จำนวน 3 เรือ่ ง สำหรับสมาชิกสหกรณดอนขุนหวย
ในพระราชประสงคและผสู นใจทัว่ ไป

หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จำนวน 16 โครงการ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

64

งบประมาณ

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

1) การไฟฟานำความรสู ชู มุ ชน

80,000 บาท 1) นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจำนวน 45 คน
2) ประชาชนในพืน้ ทีใ่ หบริการจำนวน 55 คน

2) การอบรมเชิงปฏิบตั การหลักสูตร “ผคู วบคุม
หมอไอน้ำ” รนุ ที่ 10

60,000 บาท 1) จำนวนอาจารยรว มโครงการ 7 คน
2) จำนวนนักศึกษารวมโครงการ 45 คน
3) บุคคลภายนอก 15 คน

3) อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและจั ด การแข ง ขั น
“Robot Lego Mindstorm”

80,000 บาท 1) จำนวนผเู ขารวมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จำนวน
30 คน
2) จำนวนทีมทีเ่ ขารวมแขงขัน 10 ทีม
3) สถานศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ 5 สถานศึกษา

4) การออกแบบและเขียนแบบดวยโปรแกรม
AutoCAD 2006 3D

40,000 บาท 1) จำนวนอาจารยรว มโครงการ 7 คน
2) จำนวนนักศึกษารวมโครงการ 13 คน
3) บุคคลภายนอก 10 คน

5) การจัดการแหลงเรียนรูชุมชนเพื่อการทอง
เที่ยวเชิงเกษตร

80,000 บาท 1) ไดแหลงการเรียนรชู มุ ชน ไดแหลงการเรียน
รชู มุ ชน 1 แหลง
2) มีผเู ขารวมโครงการ 50 คน ผเู ขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจระดับมาก

6) อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การประยุกตใชงานชุด
ทดลองอินเตอรเฟส”

50,000 บาท 1) จำนวนผเู ขารวมอบรมเชิงปฏิบตั ิ 20 คน
2) คณะทำงานโครงการ 10 คน
3) สถานศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ 5 แหง

7) อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สำหรับงานสำนักงานสำหรับพระเลขานุการ
ระดับตาง ๆ ของคณะสงฆจงั หวัดเพชรบุรี

70,000 บาท อบรมพระเลขานุการระดับตาง ๆ ของคณะสงฆ
จ.เพชรบุรี 82 รูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

8) ซ อ มบำรุ ง อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร โ รงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขต สพท.เพชรบุรี เขต 1
9) อบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาโครงการของ
วัสดุกลมุ เหล็ก

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

20,000 บาท 1) โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต สพท. เพชรบุรี
เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน
2) นักศึกษาไดรบั ประสบการณในการซอม
50,000 บาท 1) ครู-อาจารยเขารับการอบรม 30 คน
2) บุคลากรภาคอุตสาหกรรม 10 คน

10) อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเขียนแบบและออก
แบบดวยโปรแกรม Solid Edge
11) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑเพือ่ เพิม่ มูลคาแกผลิตภัณฑทอ งถิน่

50,000 บาท 1) บุคลากรจากสถานศึกษา 20 คน
2) บุคคลทัว่ ไป 15 คน
61,200 บาท จำนวนผเู ขาอบรม 30 คน

12) โครงการจัดทำเว็บไซตเพือ่ เผยแพร
เทคโนโลยีอนั เนือ่ งมาจากพระราชดำริ

12,000 บาท เว็บไซตเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1 เว็บไซต 200 หนา

13) ฝกอบรมเสริมสรางประสบการณการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดานการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ มผช.
14) ฝกอบรม 5 ส (พืน้ ฐานการบริหารอุตสาหกรรม
ในครั ว เรื อ น) ให กั บ กลุ ม อาชี พ เสริ ม ใน
ชุมชนตำบลดอนขุนหวย

76,500 บาท จำนวนผเู ขาอบรม 35 คน

15) สืบสานโครงการจัดสรรทีด่ นิ ตามพระราชประสงคดอนขุนหวย

75,700 บาท จำนวนเอกสารประชาสัมพันธ 2,000 ฉบับ

16) การฝกอบรมการถายทอดเทคโนโลยีการให
น้ำแบบหยด

63,800 บาท เกษตรกรในโครงการพระราชดำริ ดอนขุนหวย
35 คน

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

79,500 บาท จำนวนผเู ขาอบรม 35 คน

หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 โครงการ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม
1) การออกแบบและการผลิตบทเรียนสำหรับ
เรียนดวยตนเองดวยออเธอรแวร

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

80,000 บาท จำนวนผู เ ข า อบรมจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จำนวน 52 คน

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม
1) การอบรมอาหารไทย

กองนโยบายและแผน

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

30,000 บาท จำนวนนักศึกษาและผทู สี่ นใจทีเ่ ขาอบรม 30 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 19 โครงการ
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66

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

2) การฝกอบรมปฏิบตั กิ ารการนวดแผนไทยเพือ่
สุขภาพ

90,000 บาท จำนวนผเู ขาประชุมปฏิบตั กิ าร 50 คน

3) การอบรมการจัดดอกไมสด

20,000 บาท จำนวนนักศึกษาและผทู สี่ นใจเขาอบรม 30 คน

4) การอบรมการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ สิ น ค า
OTOP
5) การวิเคราะหคุณภาพน้ำทะเลชายฝงเพื่อการ
เพาะเลีย้ งสัตวน้ำ ต.บางตะบูน อ.บานแหลม
จ.เพชรบุรี

20,000 บาท ผเู ขารับการอบรมมีความรเู รือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ และ
สามารถออกแบบบรรจุภณ
ั ฑได 30 คน
30,000 บาท ผลการวิเคราะหน้ำทะเลใชเปนขอมูลทีใ่ ชในการ
ปรับคุณภาพน้ำทะเล

6) การประชุมปฏิบตั กิ าร การเขียนโครงการวิจยั
ทางวิทยาศาสตรและการเขียนรายงานวิจยั

70,000 บาท จำนวนผเู ขาประชุมปฏิบตั กิ าร 50 คน

7) อบรมสถิตเิ บือ้ งตนเพือ่ การวิจยั

30,000 บาท จำนวนผเู ขาอบรม 30 คน

8) การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการสอนวิทยาศาสตร
บูรณาการสิง่ แวดลอมศึกษา ชวงชัน้ ที่ 3-4
9) การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการสอนวิทยาศาสตร
บูรณาการสิง่ แวดลอมศึกษา ชวงชัน้ ที่ 2

40,000 บาท จำนวนผเู ขาอบรม 30 คน

10) การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการสอนวิทยาศาสตร
บูรณาการสิง่ แวดลอมศึกษา

40,000 บาท จำนวนผเู ขาอบรม 35 คน

11) อบรมปฏิบตั กิ ารการทำผลิตภัณฑสมุนไพร

50,000 บาท จำนวนผเู ขาอบรม 30 คน

12) อบรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละดิ จิ ทั ล พื้ น ฐาน
สำหรับครูมธั ยมศึกษา

40,000 บาท จำนวนผเู ขาอบรม 30 คน

13) การสร า งบทเรี ย นคณิ ต ศาสตร โดยใช
Software Adobe Captivate

40,000 บาท จำนวนผเู ขาอบรม 35 คน

14) อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครู
คณิตศาสตรชว งชัน้ ที่ 1-2 และชวงชัน้ ที่ 3-4

60,000 บาท จำนวนผเู ขาอบรม 35 คน

15) อบรมปฏิบตั กิ ารชีววิทยา

40,000 บาท จัดอบรมใหครูผเู ขารับการอบรม 30 คน

16) อบรมการประดิษฐสอื่ การสอนทางวิทยาศาสตร
สำหรับครูประถมศึกษา

50,000 บาท จำนวนผเู ขาอบรม 30 คน

17) การจัดการขยะอันตรายในชุมชนสำหรับ
องคการบริหารสวนทองถิน่

40,000 บาท เจาหนาทีจ่ ากองคการบริหารสวนทองถิน่ 40 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

40,000 บาท จำนวนผเู ขาอบรม 35 คน

กองนโยบายและแผน

18) การมี ส ว นร ว มกั บ ชุ ม ชนในการจั ด ขยะ
มูลฝอยตามโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิง่ แวดลอม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
19) การบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะตามแนว
พระราชดำริ

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

82,500 บาท เจาหนาทีอ่ งคการบริหารสวนตำบล 80 คน และ
นักศึกษาเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม 17 คน

32,500 บาท เจาหนาทีจ่ ากองคการบริหารสวนทองถิน่ 50 คน

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 21 โครงการ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

1) อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การทอผาดวยกีม่ อื ไมไผ
เพือ่ สรางของทีร่ ะลึกเสริมรายไดใหแกชมุ ชน”

90,000 บาท จะมี ผู ส นใจเข า อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร 25 คน
ไดผา ทอ 25 กี่ และไดของทีร่ ะลึก 10 ชนิด

2) การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการทำเครือ่ งประดับ
คริ ส ตั ล ในขั้ น สู ง เพื่ อ เสริ ม อาชี พ ชุ ม ชน
(ตอยอดโครงการ)
3) การจัดการอบรมสัมมนาเรื่อง “การปกครอง
ทองถิ่นกับการพัฒนาประเทศ”
4) การอบรมการบริหารและการจัดการการเงิน
การคลังในองคกรปกครองสวนทองถิน่

50,000 บาท ผเู ขาอบรมทีม่ คี วามรพู นื้ ฐานในการอบรม ครัง้ ที่ 1
แลวไมต่ำกวา 30 คน ไดชนิดเครื่องประดับ
6 ชนิด คัดผเู ขาอบรมทีม่ คี วามรูพนื้ ฐานแลว
40,000 บาท ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี และผเู ขารวม
การสัมมนา จำนวน 200 คน
60,000 บาท บุคลากรสังกัดองคกรปกครองทองถิน่ ในจังหวัด
เพชรบุ รี และใกล เ คี ย งเข า รั บ การอบรมตาม
โครงการ จำนวน 1 รนุ จำนวน 60 คน
60,000 บาท ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี และใกลเคียงเขา
รวมการสัมมนา จำนวน 250 คน

5) การจัดการอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพรความรู
เรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมือง โดยการ
ตอตานการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง
ทุกระดับ”
6) อบรมภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน สำหรับ
บุคคลทั่วไป
7) อบรมความรูดานไวน บาร และเครื่องดื่ม
ในงานโรงแรม

กองนโยบายและแผน

30,000 บาท การดำเนินการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ดานการผสมเครื่องดื่ม การเพิ่มความรู ทักษะ
ดานการผสมเครื่องดื่มของผูที่ไดรับการอบรม
จำนวน 30 คน
40,000 บาท จำนวนผเู ขารับการอบรม 40 คน
เยาวชนตัวแทนจากโรงเรียนแตละกลมุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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8) พี่ พ าน อ งท อ งเที่ ย วเพชร...ตามรอยมรดก
อาเซียน...ตามหาเสนทางมรดกโลก (อุทยาน
แหงชาติแกงกระจาน-พระนครคีรี-พระราม
ราชนิเวศน-วัดใหญสวุ รรณาราม)

40,000 บาท จำนวนผเู ขารับการอบรม 30 คน
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ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

9) อบรมความรดู า นการทองเทีย่ วทองถิน่

40,000 บาท การดำเนินการอบรมซึง่ จะรับจำนวน 50 คน

10) พัฒนาความรแู ละทักษะการใชภาษาอังกฤษ
จีน และญีป่ นุ ของพนักงานโรงแรมรีสอรท
สปา และเกสตเฮาส

60,000 บาท จำนวนผเู ขาอบรม 40 คน

11) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู ทักษะ
ภาษา และการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครู
ในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

60,000 บาท ครู ผู ส อนภาษาอั ง กฤษระดั บ ประถมศึ ก ษา
ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เขาอบรม
ภาคเรียนละ 50 คน (โรงเรียนละ 1 คน)

12) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร

80,000 บาท 1) ครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนประถม
ศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี 50 คน
2) ครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ 10 คน

13) อบรมการทำผลิตภัณฑเปเปอรมาเชให
กับทองถิน่ เพือ่ เสริมอาชีพชุมชน

50,000 บาท จำนวนคนในทองถิน่ ใหมคี วามรู
ความสามารถในการสรางผลิตภัณฑ
เปเปอรมาเช ซึง่ ไดจำนวน 20 คน

14) อบรมศิลปะสำหรับเด็กเพือ่ เสริมสรางความ
มีสุนทรียภาพและอัจฉริยภาพทางอารมณ
ใหกบั เยาวชนในทองถิน่ ครัง้ ที่ 2

40,000 บาท เยาวชนในท อ งถิ่ น ได รั บ การฝ ก อบรมศิ ล ปะ
สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน และไดผลงานศิลปะ
ทั้ ง หมด จำนวน 75 ชิ้ น เพื่ อ ให เ กิ ดเยาวชน
ผู มี สุ น ทรี ย ภาพ และอั จ ฉริ ยภาพทางอารมณ
จำนวนเพิม่ ขึน้

15) อบรมละครชาตรีและออกแบบ
เครือ่ งแตงกายละครชาตรี

60,000 บาท ผูเขารับการอบรมซึ่งเปนเยาวชน
และผทู สี่ นใจทัว่ ไป จำนวน 20 คน

16) นำรองพัฒนาคุณภาพชีวติ ผสู งู อายุ

60,000 บาท จัดกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ผสู งู อายุ
60 คน 4 ครัง้

17) การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การจัดทำฐานขอมูล
ภูมปิ ญ
 ญาชุมชน

60,000 บาท บุคลากรจากองคกรสวนทองถิน่ จำนวน 50 คน
ไดเขารวมอบรม 1 ครัง้ เพือ่ ไดรวบรวมขอมูล
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่

18) วันภาษาไทย “รักษภาษาไทยรวมใจใชภาษาไทย
ใหถกู ตอง”

78000 บาท ครู นักศึกษา นักเรียนและผสู นใจ จำนวน 100 คน

19) การทำนุบำรุงวรรณกรรมทองถิน่ เมืองเพชร

65,800 บาท เยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 500 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

20) เรียนรตู ามรอยพอ
21) การจั ด อบรมสั ม มนาเพื่ อ เผยแพร ค วามรู
เรือ่ ง “การถายโอนภารกิจดานการศึกษาดาน
สาธารณสุขและดานความเรียบรอย ใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ”

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

100,000 บาท ครู อาจารย เยาวชน และกลมุ ผนู ำเยาวชน
80 คน
80,000 บาท ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรแี ละใกลเคียง
เขารวมการอบรมสัมมนาจำนวน 160 คน

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 โครงการ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

1) การสรางและพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 100,000 บาท ผปู ระกอบการธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรี
แกผปู ระกอบการธุรกิจ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ 2 รนุ รนุ ละ 40 คน

หนวยงาน : สำนักสงเสริมวิชาการ และงานทะเบียน จำนวน 1 โครงการ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม
1) พัฒนาคุณภาพ : สุขภาพอนามัยในวัยทอง

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

80,000 บาท ผเู ขารวมโครงการ 200 คน

หนวยงาน : สถาบันวิจยั และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 9 โครงการ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม
1) การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารงานประดิ ษ ฐ จ าก
ใบตองชุดงานประเพณี

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

50,000 บาท กำหนดผเู ขารับการอบรมจำนวน 3 รนุ ๆ ละ 60 คน

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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2) การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารถวายความรพู ระสงฆ 100,000 บาท พระวิทยากร ครูวทิ ยากร จำนวน 50 รูป เขารับ
เรือ่ งการจัดคายคุณธรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการถวายความรูพระสงฆ
เรือ่ งคายคุณธรรม
3) การอบรมความรนู าฏศิลป และนาฎศิลปพนื้ เมือง 50,000 บาท ผเู ขาฝกอบรมจำนวน 30 คน
4) อบรมการประกอบอาหารวางและอาหารไทย 50,000 บาท ผเู ขารับการอบรมจำนวน 3 รนุ ๆ ละ 30 คน
พืน้ บาน
5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ 85,000 บาท จัดอบรมเชิงปฏิบตั ใิ นดานอาชีพในรูป แบบตางๆ
ชีวติ ของประชาชนในเขตโรงเรียน ตชด. ตาม
ตามความตองการของประชาชน จำนวน 40 คน
แนวพระราชดำริ
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ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

6) ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
เจาหนาที่กองทุนหมูบาน

75,000 บาท จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานบริหารจัดการดาน
การเงิน กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ 30 คน

7) การถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสูการ
พัฒนาหมบู า นเศรษฐกิจพอเพียง

51,500 บาท อบรมเชิงปฏิบัติการการถายทอดเทคโนโลยีแก
ประชาชน 40 คน

8) โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม
นักเรียนนักศึกษา จังหวัดเพชรบุรี

80,000 บาท 1) เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เขารวมอบรม
โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา
1 ครัง้ /3 วัน/6 คน
2) เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทัว่ ไป มีความรคู วามเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับ
การประกอบศาสนพิธที ถี่ กู ตองตามแบบแผน
60 คน
3) เตรียมการดำเนินการ ประเมินผล 8 เดือน
4) ความรวมมือกับหนวยงาน สถาบันการศึกษา
ทีเ่ กีย่ วของ 3 หนวยงาน

9) พัฒนาและสรางจิตสำนึกปลูกปาเฉลิมพระ
เกี ย รติ ห มู บ า นโรงเรี ย นตำรวจตระเวน
ชายแดน

50,000 บาท 1) จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแก ชุ ม ชนต น น้ำ
60 คน/2 ครัง้ /3 วัน
2) ปลูกปาตนน้ำ จัดตั้งกลุมอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ 1,000 ตน/1 กลมุ
3) ชุมชนตนน้ำมีความรูความเขาใจและเกิด
ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 150 คน

แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
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มหาวิทยาลัยมีจำนวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 5 แหลง ดังนี้
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1. หนวยงานจัดฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมประจำหมอน้ำหรือหมอตมที่ใชเปนของเหลวเปนสื่อความรอน ตาม
ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ อก 0307/4188)
2. เครือขายวิจยั การศึกษาจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ ไดรบั การแตงตัง้ จากสภาวิจยั แหงชาติ (ประกาศ ฉบับที่ 7/2549)
3. เครือขายวิจยั การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ไดรบั การแตงตัง้ จากสภาวิจยั แหงชาติ (ประกาศ ฉบับที่ 8/2549)
4. ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด ไดรบั การแตงตัง้ จากกระทรวงศึกษาธิการ
5. หนวยตรวจสอบมาตรฐานชุมชนไดรับการแตงตั้งจากกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

และสื บ สานโครงการพระราชดำริ

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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กองนโยบายและแผน
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การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประเภทโครงการ

ชือ่ โครงการ

การสงเสริมและอนุรักษ กิ จ กรรมสื บ ทอดประเพณี ล อย
ศิลปวัฒนธรรม/
กระทงของนักศึกษาคณะเทคโนภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
โลยีอตุ สาหกรรม
กิ จ กรรมสื บ ทอดประเพณี แ ห
เที ย นพรรษา ของนั ก ศึ ก ษา
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
โครงการธรรมทัศนาจร

จำนวน

หนวยนับ

หนวยงานรับผิดชอบ

350

คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

350

คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1/50

ครั้ง/คน สถาบันวิจยั

ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ศ าสนาพิ ธี
สำหรับเยาวชนและประชาชน

1/100

ครั้ง/คน สถาบันวิจยั

การเผยแพร แ ละแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรมระดับชาติ

1

ครั้ง/คน สถาบันวิจยั

การเผยแพร แ ละแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรมระดับทองถิน่

2/120

ครั้ง/คน สถาบันวิจยั

จัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนา
เนือ่ งในวันสำคัญทางศาสนาและ
เทศกาลตางๆ

7/1,400

ครั้ง/คน สถาบันวิจยั

อบรมเผยแพรความรทู างวัฒนธรรม
สาขาตางๆ แกนกั เรียน นักศึกษา
และเยาวชน

2/60

ครั้ง/คน สถาบันวิจยั

สืบสานโครงการอันเนือ่ ง ปลูกปาตนน้ำตามพระราชเสาวนีย
มาจากพระราชดำริ

2/60

ครั้ง/คน สถาบันวิจยั

พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 100/1,500 โรงเรียน/คน สถาบันวิจยั
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
“กิจกรรมคายเยาวชน”
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หมู บ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตาม
แนวพระราชดำริ

72

อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและจั ด ตั้ ง
ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตามแนว
พระราชดำริ
งานสืบสานโครงการพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

2/80

ครั้ง/คน สถาบันวิจยั

100/5 คน/ครัวเรือน สถาบันวิจยั

1

ฐานขอมูล สำนักวิทยบริการฯ

กองนโยบายและแผน

ความรวมมือกับหนวยงานในประเทศ
ความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ความรวมมือกับหนวยงานอื่น
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กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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ความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษั ท ปตท. จำกั ด (มหาชน) ได ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยในป 2551 ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อบริหาร
จัดการเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ เพียงพอในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ในการดำเนินการติดตัง้ ระบบเครือขายระยะที่ 1 ไดดำเนินการ ดังนี้
1. ติดตัง้ สายเคเบิลใยแกวเชือ่ มอาคารเรียนทัง้ หมด 20 อาคาร
2. ติดตัง้ Main Switch ทีอ่ าคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ) รนุ Cisco 4507R-E
จำนวน 1 เครือ่ ง
3. ติดตั้ง Distribution Switch ที่อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รุน Cisco 4507R-E จำนวน 1 เครื่อง
รวมมูลคาการติดตัง้ ทัง้ หมดเปนจำนวนเงิน 4,503,059.28 บาท (สีล่ า นหาแสนสามพันหาสิบเกาบาทยีส่ บิ แปดสตางค)
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ใหการสนับสนุนสถานีบริการน้ำมัน
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ปตท.สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการจัดสวัสดิการ “สถานีบริการน้ำมัน” ภายในมหาวิทยาลัย
เพือ่ อำนวยความสะดวกแกบคุ ลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ใหไดใชบริการน้ำมันเชือ้ เพลิงทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ในราคาเปนธรรม รวมทั้งการใหคำแนะนำเกี่ยวกับการใชเชื้อเพลิง เปนแหลงฝกงานและหารายไดพิเศษของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และเปนสวัสดิการเพื่อนำผลประโยชนมาใชในการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป
ความรวมมือระหวาง ปตท. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรนี ี้ นับเปนอีกมิตหิ นึง่ ของการนำแนวทาง CSR
มาผสานกับปจจัยหลักทางธุรกิจของ ปตท. อันจะทำใหการดูแลสิง่ แวดลอม สังคม และชุมชน จากความตัง้ ใจจริง
ของ ปตท. บรรลุผลอยางเปนรูปธรรม บนดุลยภาพแหงการพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนแกสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติอยางแทจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

มอบทุนการศึกษาแกนกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
นำนักศึกษา จำนวน 2 คน เขารับทุนการ
ศึกษาจากบริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
นางสาวจุฑารัตน แซเบ นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ชัน้ ปที่ 2
และนางสาวชลธิชา ยังหัตถี นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็ก
ทรอนิกส ชัน้ ปที่ 3 โดยมี คุณไชยเจริญ อติ
แพทย กรรมการผจู ดั การใหญ บริษทั พีทที ี
ไอซีที โซลูชนั่ ส จำกัด และผบู ริหารจาก
บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) ไดมอบทุน
การศึกษา จำนวน 10,000 บาท ประจำปการศึกษา 2552 ซึง่ ทาง บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) ไดใหการสนับสนุน
มาตัง้ แตป พ.ศ. 2550 รวมทัง้ ใหโอกาสนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาฝกงานดาน IT อีกดวย

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)

คายเยาวชนอาสาอนุรกั ษแหลงน้ำ และปาชายเลน จังหวัดเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรวมสถาบันเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันตก 21 สถาบัน โดย
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการคาย
เยาวชนอาสาอนุรักษแหลงน้ำและ
ปาชายเลน จังหวัดเพชรบุรี อนุรักษ
และศึ ก ษาระบบนิ เ วศป า ชายเลน
ต.บางตะบูน อ.บานแหลม และตน
แมนำ้ เพชรบุรี บริเวณอุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี

นิตศิ าสตรสานสัมพันธสชู มุ ชน

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชานิตศิ าสตร จำนวน
80 คน รวมกิจกรรมสานสัมพันธชาวนิติ สรางฝายชะลอน้ำ รวมกับ
องคการบริหารสวนตำบลหวยสัตวใหญ นักศึกษาไดเรียนรแู ลกเปลีย่ น
ประสบการณและไดรว มกิจกรรมตางๆ กับชุมชน รวมพัฒนาทองถิน่
โดยใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
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บริหารทรัพยากรมนุษย ปลูกปาชายเลน
คณะวิทยาการจัดการ รวมกับ อาจารยรกั เกียรติ หงสทอง อาจารยนฤวรรณ ตราชูวนิช อาจารยพมิ ลวรรณ
พชรสิงห และอาจารยจริยา รัตนโสติ ไดเดินทางไปรวมกันปลูกปาชายเลน ในโครงการ “ความรวมมือระหวางชุมชน
กับคณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาและอนุรกั ษปา ชายเลน” ณ สถานีพฒ
ั นาทรัพยากรปา
ชายเลนที่ 6 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของวิชาภาวะผนู ำและการทำงาน
เปนทีม
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สถาบันวิจยั ฯ สนองพระราชเสาวนียป ลูกปาชุมชน
สถาบันวิจยั และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดรว มมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจยั และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม รวมกับองคการบริหารสวนตำบลเขาจาว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานเขาจาว และกองกำกับ
การตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จัดโครงการพัฒนาและสรางจิตสำนึกปลูกปาเฉลิมพระเกียรติหมูบานโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางจิตสำนึกใหเกิดแกประชาชนใหลดการตัดไมทำลายปาและรวมกัน
ปลูกปาทดแทนปาไมที่ถูกทำลายไป
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในเขต
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำรัส ระยะที่ 1
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไดรวมกับศูนยเครือขายปราชญชาวบาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มหาวิทยาลัยภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ สมุทรสงคราม และสำนักงาน เกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมราง MOU รวมกับเทศบาลตำบลปราณบุรี

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทำบันทึกขอตกลงกับเทศบาลตำบลปราณบุรี ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน
ดานวิชาการแกนักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
ดานการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมงาน งานพระนครคีร-ี เมืองเพชร
(150 ป พระนครคีรี สดุดพี ระจอมเกลา) ครัง้ ที่ 23 ป 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดจดั ขบวนแหเขารวม
ในพิธีเปดงาน ในชื่อชุด เพชรแหงวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง
การส ง ประกายทางวั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด เพชรบุ รี ใ ห
ประจักษแกสายตาชาวโลกทัง้ ดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ
และวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ เพื่อเปนการอนุรักษและสง
เสริมการทองเทีย่ วของจังหวัดเพชรบุรี

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
ควารางวัลชมเชยในการแขงขันผสมเครือ่ งดืม่ ระดับประเทศ
อาจารยสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว นำนักศึกษาเขารวมแขงขันการผสม
เครือ่ งดืม่ ระดับประเทศ ในงาน Make a mix University Challenge 2009 วันที่ 4 เมษายน 2552
ซึ่งผลการแขงขันไดรับรางวัลชมเชย เปนทุนการศึกษา 10,000 บาท พรอม Kiosk โซดาสิงห ที่มอบให
ทางมหาวิทยาลัยถือเปนการสรางศักยภาพของนักศึกษาและสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยอีกดวย

สถาบันวิจยั ฯ ขอเชิญรวมบริจาคสิง่ ของ กิจกรรม “สรางฝน ปนน้ำใจ”
สถาบันวิจยั และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดรว มกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 และองคการ
บริหารสวนตำบลศาลาลัย จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรม
“สรางฝน ปนน้ำใจ แดนอ งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผยู ากไร” และรวมกันเลีย้ งอาหารกลางวันแกนกั เรียน

ANNUAL REPORT 2 0 0 8

PTC จับมือ การจัดการรวมพัฒนาชุมชน
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บริ ษั ท เพชรบุ รี เทอร มิ นั ล จำกั ด (PTC) ร ว มกั บ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทำโครงการ
พัฒนาชุมชนในดานตางๆ โดยเฉพาะการยกระดับความรูของ
ชาวบานในชุมชน การสรางงานใหแกชาวบานในชุมชน รวมถึง
การสรางความเขมแข็งใหเกิดขึน้ แกชมุ ชนอยางยัง่ ยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551

กองนโยบายและแผน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทำโครงการสรางฝายชะลอน้ำหวยแมคะเมย
ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี รวมกับ บริษทั เพชรบุรี เทอรมนิ ลั จำกัด (PTC) โดยมีการจัดสรางฝาย
จำนวน 2 ฝาย คือ ฝายถุงปุย (ฝายแมว) และฝายปูน นอกจากนี้ยังไดรวมทำกิจกรรมใหกับนอง ๆ ในโรงเรียน
บานแมคะเมย

ประชุมความรวมมือ พัฒนาชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

นิเทศศาสตร ราชภัฏเพชรบุรี รวมกับ PTC เปดโครงการ...สรางฝายชะลอน้ำ

การประชุมความรวมมือระหวาง บริษัท
เพชรบุรเี ทอรมนิ ลั จำกัด กับคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทำรายการขุมพลัง
คนเมืองเพชร โดยออกอากาศทุกวันเสารและ
อาทิตย เวลา 15.00-16.00 น. คลื่น 99.05 MHz.
สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) จัดใหมี
การอบรมบรรณารักษ เพือ่ ใหบริการสืบคนขอมูลออนไลน ART bibliographies Modern (ABM) เปนฐานขอมูล
ที่มีชื่อเสียงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศิลปะยุคโมเดิรนและศิลปะรวมสมัยตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งรวมถึงศิลปะ
การถายภาพตัง้ แตยคุ เริม่ ตน
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กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานประจำป 2551
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมมือดานวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ ดังนี้
1. Douglas College เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานวิชาการ
โรงแรม นักศึกษาและอาจารยเรียนภาษาอังกฤษ แลกเปลีย่ นเอกสารและบุคลากร
2. University of Quangxi Nationalities (มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แลกเปลี่ยนนักศึกษาเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาจีน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเอกสารและ
บุคลากร ตลอดจนการศึกษาดูงานทัง้ ของผบู ริหารและบุคลากร
3. โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาฝกงานนานาชาติ เพือ่ การฝกงานดานเทคนิค The International
Association for the Exchange of Students for Technical Experience-LAESTE) โดยเขารวมกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4. Yunnan Nationalities University (มหาวิทยาลัยชนชาติยนู นาน) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
แลกเปลีย่ นนักศึกษาเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาจีน รวมทัง้ แลกเปลีย่ นเอกสารและบุคลากร ตลอดจน
การศึกษาดูงานทัง้ ของผบู ริหารและบุคลากร
5. Guangxi Dongfang Foreign Language College (วิทยาลัยภาษาตางประเทศตงฟาน) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลีย่ นนักศึกษาเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาจีน รวมทัง้ แลกเปลีย่ นเอกสาร
และบุคลากร ตลอดจนการศึกษาดูงานทัง้ ของผบู ริหารและบุคลากร
6. Guangxi International Business Vocational College (วิทยาลัยเทคนิคธุรกิจการคาระหวางประเทศ
กวางสี) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลีย่ นนักศึกษาเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาจีน รวมทัง้
แลกเปลีย่ นเอกสารและบุคลากร ตลอดจนการศึกษาดูงานทัง้ ของผบู ริหารและบุคลากร
7. Fontys University of Applied Sciences, Netherlands แลกเปลีย่ นอาจารยฝก สอนภาษาอังกฤษ
1 ภาคเรียน
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