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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของทองถิ่นไดดําเนินการตาม
ภารกิจหลักสําคัญคือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาอยางตอเนื่อง
ในชวงป 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิต โดยตระหนักดีวา “การสรางคนเปน
พื้นฐานของการสรางชาติ” เพราะถาบัณฑิตดี มีความรู มีคุณธรรม ยอมนําความรูไปพัฒนาตนเองและทองถิ่นไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ยังสงเสริมการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการวิจัยและการบริการวิชาการ จนมีผลงานดีเดนในระดับชาติและนานาชาติ
อาทิ อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร เรื่องทักษะแหงความสําเร็จในการทํางานในศตวรรษที่ 21 ลงนามความรวมมือกับ อปท. คู
ความรวมมือและเครือขาย เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ลงนามความรวมมือโครงการพัฒนาศักยภาพและความไดเปรียบ
ในการแขงขันของประเทศ กับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท แพคกอน จํากัด ลงนามความรวม
มือกับวิสาหกิจชุมชนไรมะขามเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑขาวและขับเคลื่อนชุมชนรูปธรรม การประกาศเจตจํานงการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่นี่ไมโกง การประชุมสภาอุตสาหกรรมเพชรบุรีเพื่อนําเสนอแผนพัฒนาการผลิตบัณฑิตสูสถาน
ประกอบการ จัดอบรมเสริมความรูการปฏิบัติงานอาจารยรุนใหม คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความ
รวมมือทางวิชาการระหวางกองทัพไทย กับ มหสวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดานคณิตศาสตรวิทยาศาสตร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอบรมครู โรงเรียน ตชด. พัฒนาการ
เรียนการสอน คณิต-วิทย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การเปดและสงมอบศูนยกะเหรี่ยงศึกษา เพื่อรวบรวมขอมูลองคความ
รู ศิลปวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยว ในชุมชนหนองหญาปลอง และการเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปน คณะ
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วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกาวหนาและพัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง
จากผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมายอมเปนที่ประจักษและเมื่อถายทอดสูรายงานประจําป ยอมเปนฐานขอมูล
สําคัญที่จะทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดมีขอมูลเชิงประจักษเปนกระจกเงาที่จะสะทอนจุดเดน จุดดอย เพื่อทบทวนและ
วางแผนการดําเนินงานในปตอไปไดอยางรอบคอบและสมบูรณ
ซึ่งปนี้เปนปทองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดวยรากฐานที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องโดยมุงเนนการยกระดับการศึกษา
และพัฒนาทองถิ่น พรอมนอมนําพระราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ
อยางจริงจัง
ขอขอบคุณและเปนกําลังใจใหกับผูบริหาร คณบดี และบุคลากร ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ที่รวมมือรวมใจ
กันปฏิบัติหนาที่ในการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาทองถิ่น บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
โปรดระลึกเสมอวา “นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา. แสงสวางเสมอดวยปญญา ไมมี” งานทุกอยางจะสําเร็จได ดวยความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความสามัคคี ที่นําความสําเร็จมาสูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของพวกเราทุกคน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ปรัชญา
คุณธรรมนําความรู มุงสูสากล
วิสัยทัศน
“ภายในป 2562 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดดเดนดานอาหาร
และการทองเที่ยว”
พันธกิจ

1. สรางเอกลักษณดานอาหารและการทองเที่ยวใหไดรับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพรอมทํางาน สรางอัตลักษณใหเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและ
สังคม โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
3. วิจัยและพัฒนาองคความรูที่จําเปนและประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนและ
ประเทศโดยใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อแกปญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
4. ใหบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. สืบสาน สงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
ชุมชน และสังคม
6. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทอง
ถิ่นและของชาติ เพื่อใหเกิดความตระหนักในคุณคาของการอนุรกั ษและเผยแพรสูสากล
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced Execution Premium) โดยมี
คณะกรรมการหรือสํานักบริหารยุทธศาสตรเปนกลไกดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ริ่มกอตัง้ ครั้งแรกทีต่ าํ บลอูเรือ จังหวัดราชบุรี จากการเปน
โรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2468 และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาในป พ.ศ.
2547 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพ
ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คณะวิชาในสังกัดจํานวน 8 คณะ ไดแก คณะ
ครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณะพยาบาลศาสตร
2. การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการเรียนการสอนเปน 4 ระดับการศึกษา คือ ปริญญา
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ใน 18 หลักสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) วิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) นิติ
ศาสตรบัณฑิต (น.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) บัญชี
บัณฑิต (บช.บ.) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) แพทยแผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) นิเทศศาสตร
บัณฑิต (นศ.บ.) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รป.ม.) วิทยาศาสตมหาบัณฑิต (วท.ม.) และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
3. นักศึกษา
ในปการศึกษา 2561 มีนกั ศึกษาทัง้ หมด 11,283 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 10,413
คน ภาคนอกเวลา 615 คน ระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต 94 คน ป.โท 154 คน ป.เอก 7 คน
เปนนักศึกษาใหม จํานวน 2,849 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2,431 คน ภาคนอกเวลา 269
คน ระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต 102 คน ป.โท 47 คน มีผสู าํ เร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560
จํานวน 2,126 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2,126 คนนอกเวลา 238 คน ระดับบัณฑิตศึกษา
ป.บัณฑิต 73 คน ป.โท 39 คน ป.เอก 3 คน
4. บุคลากร
มีจาํ นวนบุคลากรทัง้ สิน้ 691 คน แบงเปนสายวิชาการจํานวน 427 คน สายสนับสนุนจํานวน
264 คน
5. งบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได จํานวน 811.0273 ลานบาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน 596.9695 ลานบาท และ
งบประมาณเงินรายได 214.0578 ลานบาท
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สารบัญ
สารอธิการบดี
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
โครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
งบประมาณ
หลักสูตรที่เปดสอน
ขอมูลนักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา
ภาวะการมีงานทําบัณฑิต
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
ขอมูลขอมูลบุคลากร
ขอมูลอาคารสถานที่
ขอมูลการวิจัย
ขอมูลการบริการวิชาการ
ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
รางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองคกรระดับชาติและนานาชาติ
ประมวลกิจกรรม
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ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนสถาบันการศึกษาเกาแกมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบ ันเปนเวลา
กว า 90 ป โดยเริ่มมีห ลักฐานการกอตั้งครั้งแรกที่ตํา บลอูเรือ จังหวัดราชบุรี จากการเปนโรงเรีย นฝก หัดครู กสิ กรรม
ประจํา จังหวัดราชบุรี ในป พ.ศ. 2469 ตอ มาจึงไดมีหลัักฐานยืนยันวาไดกอ ตั้ง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2468 ณ
พื ้นที่วัดทา โค (ราง) ริมฝง นําแ มกลอง ตํา บลอูเรือ จังหวัดราชบุรี ่ จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามลําดับ ดังนี้
พ.ศ.2470 ยายมาอยูในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน (วังบานปน) ตําบลบานหมอ อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุร ี และรับ นักศึก ษาเขาฝกหัดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ.2476 ยกฐานะขึน้ เปนโรงเรียนฝกหัดครูมลู และเปลี่ยนชือ่ เปนโรงเรียนฝกหัดครู ประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี
ในปตอ มา
พ.ศ.2481 ยายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2485 เปดสอนนักเรียนฝก หัดครูประชาบาลและเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝก หัดครูม ูล เพชรบุรี
พ.ศ.2491 ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ย นชื่อ เปนโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรี
พ.ศ.2506 ยายมาตั้งอยูที่ตํา บลนาวุง อําเภอเมือง จัง หวัดเพชรบุร ี บนเนื้อที่ 200 ไรเศษ ซึ่ง เป นสถานที ่ตั ้ง
ป จจุ บั น
พ.ศ.2512 เปดสอนในระดับประกาศนีย บัตรวิช าการศึกษาชั้นสูง และยกฐานะเปน วิทยาลัยครูเ พชรบุ รีเ มื ่อ
วันที ่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ.2519 ยกฐานะขึ้นเปนสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญ ญัติวิท ยาลัยครู พ.ศ. 2518
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เมือ่ วันที่ 14
กุมภาพันธ
พ.ศ.2538 ยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538
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พัฒนาสูมหาวิทยาลัยเพชรบุรี
วันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาโปรดกระหมอมยกฐานะ “สถาบันราชภัฏ” เปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 23 ก เมื่อ มีผลทําใหสถาบันราชภัฏเพชรบุรี มี
ฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” โดยสมบูรณ มีวัตถุประสงคตามมาตรา 7 คือ “ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่สงเสริมพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น
สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง” ทําการ
สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู มีภาระหนาที่ตามวัตถุประสงคการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และไดมีการพัฒนาดานอาคาร
สถานที่อยางตอเนื่อง มีการกอสรางอาคารสําคัญ ทั้งจากการใชเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อยก
ระดับมาตรฐานการใหบริการทางการศึกษาและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา เชน
1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กอสรางอาคารคณะวิทยาการจัดการ สูง 8 ชั้น
2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กอสรางอาคารเรียนและอเนกประสงค สูง 2 ชั้น (หอประชุมใหญ)
3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร สูง 6 ชั้น
4. ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กอสรางอาคารหอพักนักศึกษา จํานวน 2 หลัง และอาคารชุดที่พักบุคลากร
จํานวน 2 หลัง
5. ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กอสรางอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสระวายนํา
มาตรฐานพรอมอัฒจันทรมีหลังคา
6. ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กอสรางอาคารศูนยการเรียนรูและพัฒนาทักษะชีวติ สูง 10 ชั้น
7. ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร
ราชพฤกษ) สูง 7 ชั้น
8. ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กอสรางอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร (คณะพยาบาลศาสตร) สูง 8 ชั้น และ
อาคารปฏิบัติการอาหาร (โรงเรียนอาหารนานาชาติ) สูง 6 ชั้น
9. ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กอสรางอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สูง 5 ชั้น
อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ สูง 8 ชั้น อาคารชุดที่พักบุคลากร 1 หลัง และอาคารหอพัก
นักศึกษา 2 หลัง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่กาวไกล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุงมั่นที่ “จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดดเดนดานอาหารและการทอง
เที่ยว ในป พ.ศ. 2565” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปดหลักสูตรปริญญาตรี รวม 59 หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษา รวม 6 หลักสูตร สัดสวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา คิดเปน 91 : 9 มีการบริหารหลักสูตรตาม
กลุมสาขาวิชา 7 กลุมสาขาวิชา และมีจุดเนนตามลําดับ ดังนี้
1. กลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว ไดแก เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร อาหารและ
โภชนาการประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว (โรงแรม)
การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว (ทองเที่ยว) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
2. กลุม สาขาวิชาวิชาชีพครู ไดแก การศึกษาปฐมวัย ไดแก พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏยดุรยิ างคศาสตร
(นาฏยการแสดง) นาฏยดุริยางคศาสตร (ดนตรีไทย) นาฎยดุริยางคศาสตร (ดนตรีสากล) สังคมศึกษา ศิลปศึกษา
คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชีววิทยา เกษตรศาสตร คอมพิวเตอร
3. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร
4. กลุมสาขาวิชาธุรกิจและการสื่อสาร ไดแก นิเทศศาสตร (สื่อสารการแสดง) นิเทศศาสตร (วิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน) การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) การบริหารธุรกิจ (การตลาด) การบริหารธุรกิจ (การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย) คอมพิวเตอรธุรกิจ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจคาปลีก) การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ) การบัญชี ภาษาอังกฤษธุรกิจ
5. กลุมสาขาวิชาการเมือง การปกครองและกฎหมาย ไดแก นิตศิ าสตร รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทอง
ถิ่น) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
6. กลุมสาขาวิชาภาษา และวัฒนธรรม ไดแก ภาษาไทยในฐานะภาษาตางชาติ สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร ภาษาจีน ศิลปและการออกแบบ
7. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน คอมพิวเตอรประยุกต
(เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) ความมั่นคงคอมพิวเตอรและไซเบอร (วิศวกรรมเครือขายและความมั่นคงปลอดภัย
คอมพิวเตอร) วิทยาการคอมพิวเตอร การเพาะเลี้ยงสัตวนํา สัตวศาสตร เกษตรศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
วิศวกรรมเครื่องกล สถาปตยกรรมภายใน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฟสิกส) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เคมี)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ชีววิทยา)
และเพื่อสรางจุดเดนดานอาหารและการทองเที่ยวตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยจะมีพัฒนาพื้นที่โปรงสลอด
ใหเปนแหลงเรียนรูและบริการดานอาหารและการทองเที่ยว โดยดําเนินการในลักษณะวิสาหกิจภายใตกํากับของ
มหาวิทยาลัย รวมทัง้ จัดกิจกรรมเพือ่ หารายไดสนับสนุนเปนทุนการศึกษาสําหับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย เชน จัด
แขงขันกอลฟประเพณีชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯน สยามบรมราชกุมารี โดยสมาคมศิษยเกา
ราชภัฏเพชรบุรีและ กองทัพบก การแขงขันกีฬามาการกุศล (สนามกีฬาสนามมานางเลิ้ง) ผาปาการกุศลจัดตั้งกองทุน
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสกอตั้งครบ 90 ป
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ราชภัฏสัญลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทาน
นาม "ราชภัฏ" และตราประจํามหาวิทยาลัย นับเปนพระมหากรุณาธิคณ
ุ และเกียรติยศสูงสุดแกชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความวา เปนคนของพระราชา" ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจําพระองครชั กาลปจจุบันเพือ่ กําหนดรูปแบบสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และไดรับพระราชทานมาเปนตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่งมีรายละเอียดที่สมควร
นํามากลาวถึงไว ณ ที่นี้คือเปนรูปแบบที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย ผูใหกําเนิดสถาบันเปนรูปแบบที่เปนก
ลาง เกี่ยวของกับทองถิ่นที่ต้งั ธรรมชาติ และความสอดคลองกับชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ไดรบั พระราชทาน สีของตรา
ประจํามหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้
สีนําเงิน แทนคา สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนคา แหลงที่ตั้งในแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สวยงาม
สีทอง แทนคา ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา
สีสม แทนคา ความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
สีขาว แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
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ตนไมประจํามหาวิทยาลัย
"ตนตาล" (Sugar Palm Tree) หรือตาลโตนด เปนพืชเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวเพชรบุรี
แทนคา ความมานะ อดทน ยืนหยัด มั่นคงของบุคลากร ความสูงสงและเกาแก ทรงคุณคาของมหาวิทยาลัย
สีประจํามหาวิทยาลัย

“เขียว-เหลือง”
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ปรัชญา ปณิธาน คติพจน
ปรัชญา : คุณธรรมนําความรู มุงสูสากล
ปณิธาน : พลังปญญาของทองถิ่น
คติพจน : นฺตถิปฺญา สมาอาภา “แสงสวางใดเสมอดวยปญญาไมมี”
วิสัยทัศน
“ภายในป 2562 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว”
พันธกิจ

1. สรางเอกลักษณดานอาหารและการทองเที่ยวใหไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. ผลิตบัณฑิตที่มคี ณ
ุ ภาพพรอมทํางาน สรางอัตลักษณใหเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม โดยคํานึงถึง
หลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
3. วิจัยและพัฒนาองคความรูที่จําเปนและประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนและประเทศโดยใหความ
สําคัญกับการวิจัยเพื่อแกปญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนําไปใชประโยชนได
อยางแทจริง
4. ใหบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. สืบสาน สงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชนและ
สังคม
6. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
เพื่อใหเกิดความตระหนักในคุณคาของการอนุรักษและเผยแพรสูสากล
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขัน้ สูง (Advanced Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือ
สํานักบริหารยุทธศาสตรเปนกลไกดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ เอกลักษณ
อัตลักษณ : “ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู”
เอกลักษณ : “มหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับดานอาหารและการทองเที่ยว”
คานิยมองคกร
"ทํางานเชิงรุก สรางประโยชนสุขที่เปนธรรม สํานึกนําความรับผิดชอบ กอปรกิจเปนหนึ่งเดียว"
(PBRU :Proactive Beneﬁt Responsibility Unity)
P : Proactive
หมายถึง ทํางานเชิงรุก
B : Beneﬁt
หมายถึง สรางประโยชนสุขที่เปนธรรม
R : Responsibility
หมายถึงสํานึกนําความรูผิดชอบ
U : Unity
หมายถึง กอปรกิจเปนหนึ่งเดียว
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โครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
คณะกรรมการวินยั อุทธรณ และรองทุกข
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สภาคณาจารยและขาราชการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หนวยงานตรวจสอบภายใน

คณะครุศาสตร

สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานคณบดี

กองกลาง
กองนโยบายและแผน

คณะวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี

กองพัฒนานักศึกษา

สํานักงานคณบดี

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะมนุษ ยศาสตรแ ละสังคมศาสตร

สํานักงานผูอํานวยการ

สํานักงานคณบดี

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัด การ

สํานักงานผูอํานวยการ

สํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
สํานักงานผูอํานวยการ

สํานักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรแ ละเทคโนโลยีอุต สาหกรรม

คณะพยาบาลศาสตร*
สํานักงานคณบดี

สํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี*

สํานักงานคณบดี
* หนวยงานภายในจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ป 2558-2562
1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว
1.1 เปาประสงค กาวสูความเปนเลิศดานอาหารและการทองเที่ยว
1.2 ตัวชี้วัด
1.2.1 ผลงานวิจัยสรางสรรคและนวัตกรรมดานอาหารและการทองเที่ยวตออาจารยประจํากลุมสาขาวิชาอาหาร
และการทองเที่ยว
1.2.2 จํานวนหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
1.2.3 รอยละของนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
1.2.4 รอยละของบัณฑิตสาขาดานอาหารและการทองเที่ยวที่มีงานทําภายใน 1 ป
1.2.5 ผลการจัดอันดับระดับประเทศ สาขาวิชาดานอาหารและการทองเที่ยว
1.3 กลยุทธ
1.3.1 เพิ่มศักยภาพการวิจัยดานอาหารและการทองเที่ยวและบูรณาการกับการเรียนการสอน
1.3.2 เพิ่มหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว
1.3.3 ปรับปรุงระบบการรับและรักษานักศึกษาใหอยูในระบบจนสําเร็จการศึกษา
1.3.4 สรางชื่อเสียงใหไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานอาหารและการทองเที่ยว
2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
2.1 เปาประสงค ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ “พรอมทํางาน”
2.2 ตัวชี้วัด
2.2.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานTQF
2.2.2 รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
2.2.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
2.2.4 เงินเดือนตั้งตนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (บาท)
2.2.5 รอยละของบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในปแรก
2.2.6 จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการและวิชาชีพ ทั้ง
ในระดับประเทศหรือนานาชาติ
2.2.7 รอยละของนักศึกษาที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน นําเสนอ
เผยแพร แลกเปลี่ยนผลงาน
2.2 กลยุทธ
2.2.1 ยกระดับคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรใหมใหไดรับการยอมรับ และรับรองตามมาตรฐาน TQF
2.2.2 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning)
2.2.3 พัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีความแข็งแกรงทางวิชาการที่สอดรับกับกระบวนการจัดการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ
2.2.4 พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตใหถึงพรอมดวยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ รวมทั้งคุณธรรมสามารถดํารงตน
และชวยเหลือเกื้อกูลสังคมได
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3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค
3.1 เปาประสงค ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
3.2 ตัวชี้วัด
3.2.1 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น
3.2.2 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติ และนานาชาติตออาจารย
ประจํา
3.2.3 รอยละของอาจารยและนักวิจัยใหมที่ไดรับการพัฒนาทักษะการทําวิจัย
3.2.4 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับ
ชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
3.2.5 รอยละของโครงการวิจัยที่สงมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ) ภายในกําหนดสัญญาตอโครงการวิจัย
ทั้งหมด
3.2.6 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร
3.3 กลยุทธ
3.3.1 สรางระบบบริหาร และสนับสนุนการวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนและประเทศ
3.3.2 พัฒนาระบบบมเพาะนักวิจัย
3.3.3 สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สามารถนําไปใชประโยชนตามพันธกิจเพื่อสราง
ความเขมแข็งของทองถิ่น ชุมชน และประเทศสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบสูง
4. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : เรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น
4.1 เปาประสงค กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยรับผิดชอบตอสังคม
4.2 ตัวชี้วัด
4.2.1 รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน/อุตสาหกรรมตอนักศึกษาและ
บุคลากรทั้งหมด
4.2.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการดานการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ตอ
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
4.2.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และสรางความเขม
แข็งของทองถิ่น
4.2.4 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ หรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
4.3 กลยุทธ
4.3.1 ใหบริการวิชาการที่รับผิดชอบตอสังคม ตอบสนองความตองการของทองถิ่น เปนศูนยรวมความคิด
(Think Tank) ใหแกสังคม
4.3.2 สรางคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของทองถิ่นผานกระบวนการเรียนการสอนการวิจัย
4.3.3 ยกระดับภูมิปญญาไทยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขีดความสามารถในการแขงขัน
4.3.4 สรางคลังปญญาทองถิ่น ที่มีองคความรูวิทยาการผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น
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5. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : สรางความเปนสากล
5.1 เปาประสงค พัฒนาเพื่อกาวเขาสูความเปนสากล
5.2 ตัวชี้วัด
5.2.1 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ
5.2.2 รอยละของนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
5.2.3 รอยละของอาจารยที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ
5.2.4 รอยละของนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด
5.3 กลยุทธ
5.3.1 พัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรนานาชาติ
5.3.2 เพิ่มขีดความสามารถดานภาษาของบุคลากรและนักศึกษา
5.3.3 สรางเครือขายความรวมมือที่หลากหลายและใชประโยชนจากเครือขายในการเพิ่มจํานวนอาจารยและ
นักศึกษาชาวตางประเทศ
6. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง
6.1 เปาประสงค องคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง
6.2 ตัวชี้วัด
6.2.1 รอยละความสําเร็จตามแผนจัดการความรู (KM) ของทุกหนวยงาน
6.2.2 จํานวนหนวยงานนํารองที่นําเกณฑคุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
6.2.3 คะแนนการประเมินการบริหารเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
6.2.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย
6.2.5 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)
6.3 กลยุทธ
6.3.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกลยุทธสูการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Advanced Execution Premium) ซึ่งมีระบบการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
6.3.2 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรดวยกระบวนการจัดการความรู
6.3.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุงสูสังคมดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University
6.3.4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหนาอยู มุงสูการเปน Green and Clean University
6.3.5 สงเสริมการนํากลยุทธการตลาดอุดมศึกษาเพื่อสรางรายไดและภาพลักษณขององคกร

รายงานประจําป 2561
ANUAL REPORT 2018

18

รายงานประจําป 2561
ANUAL REPORT 2018

19

รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. พลเอกสุรยุทธ จุลานนท
นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ผศ.อารีย วชิรวราการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ดร.ดิเรก พรสีมา
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
4. นายสมพร ใชบางยาง
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
5. นายพงศศักดิ์ จิรชัยประวิตร กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
6. ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
7. นายพิชัย ขําเพชร
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
8. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
9. นายวสันต กิตติกุล
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
10. นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
11. ผศ.สนิท ชุนดี
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
12. นายแสวง เอี่ยมองค
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
13. ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดี
14. พลเอกสุรินทร พิกุลทอง
ประธานคณะกรรมการสงเสริมฯ
15. อาจารยสขุ ุม หลานไทย
ประธานสภาคณาจารยฯ
16. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
17. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
18. ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
19. อาจารยจรรยาพร บุญเหลือ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา
20. ผศ.ดร.ปาณิศา แกวสวัสดิ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา
21. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา
22. อาจารย ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา
23. ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ
รองอธิการบดี เลขานุการสภาฯ
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รายนามคณะผูบริหารปจจุบัน
1. ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
2. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง
3. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
4. ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ
5. อาจารยปยวรรณ คุสินธุ
6. ผศ.พจนารถ บัวเขียว
7. ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว
8. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
9. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี
10. ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล
11. อาจารย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี
12. ผศ.วิเชียร เข็มเงิน
13. ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ
14. อาจารย ดร.พูนศิริ ทิพยเนตร
15. ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
16. ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน
17. อาจารยณัทกวี ศิริรัตน
18. นายสะอาด เข็มสีดา
19. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ
20. อาจารยอภิรัตน วงศศภุ ชาติ
21. อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม
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อธิการบดีี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
รักษาการผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

21

งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน ทั้งสิ้น
811,027,300 บาท เปนงบแผนดิน 596,969,500 บาท คิดเปนรอยละ 73.61 งบรายได 214,057,800 บาท คิด
เปนรอยละ 26.39 โดยภาพรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 27,685,100 บาท คิดเปนรอยละ 3.30
ดังรายละเอียด ตอไปนี้
เปรียบเทียบงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561
งบประมาณรายจาย ป 2560

เงินงบประมาณ
เงินรายได
รวม
งบประมาณรายจาย ป 2561 เงินงบประมาณ
เงินรายได
รวม
เพิ่ม/ลด รอยละ

614,461,400
224,251,000
838,712,400
596,969,500
214,057,800
811,027,300
-3.30

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

838,712,400

614,461,400

811,027,300

596,969,500

224,251,000

เงินงบประมาณ

เงินรายได

214,057,800

รวม

เงินงบประมาณ

งบประมาณรายจาย ป 2560

เงินรายได
งบประมาณรายจาย ป 2561
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ปงบประมาณ
2560
เงินงบ
ประมาณ
งบแผนดิน
บ.กศ.

15.01
67.68
6.56
9.14
1.61

5,193,000
-

100.00

100.00

7,666,400 214,057,800 811,027,300
0.95
26.39
100.00

48,482,200

2,473,400

90,147,300
90,147,300

48,482,200

2,473,400

11.12

55.44

5,193,000 150,175,200 449,619,600
56,710,900 67,495,600
46,683,100 304,283,400
- 29,492,100
39,536,800 41,104,100
7,244,400
7,244,400

33.45

-

รวม

รวมทั้งสิ้น
จํานวนเงิน
รอยละ

15,400,400 271,260,400

เงินรายได
กศ.บป.
บัณฑิต

269,525,000
255,860,000 15,400,400
1. รายการบุคลากรภาครัฐ (รายจาย
บุคลากร)
463,405,800
299,444,400 125,849,100 19,133,100
2. งบประมาณตาม Function (รายจายพื้น
ฐาน)
94,593,200
10,784,700 40,056,800 11,461,100
2.1 รายจายพื้นฐานที่จําเปน
2.2 รายจายลงทุน
285,656,000 257,600,300 46,255,500
427,600
33,108,500
29,492,100
2.3 รายจายตามภารกิจหนวยงาน
39,775,400
1,567,300 39,536,800
2.4 รายจายหนวยงานจัดตั้งภายใน
10,272,700
2.5 รายการคาใชจายตามแผนงานฉุกเฉิน
- 7,244,400
105,781,600
41,665,100
43,636,300
2,372,500
3. งบประมาณตามยุทธศาสตร/บูรณาการ
(ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงบประมาณ)
105,781,600
41,665,100
43,636,300
2,372,500
3.1 รายจายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น
838,712,400 596,969,500 184,885,800 21,505,600
รอยละ
100.00
73.61
22.80
2.65

กลุมงบประมาณ/รายจาย

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แสดงงบประมาณรายจานภาพรวม จําแนกตามรายจาย
3. งบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ
(ประเด็นยุท ธศาสตร์/
แผนงบประมาณ),
90,147,300 , 11%
1. รายการบุคลากร
ภาครัฐ (รายจ่าย
บุคลากร),
271,260,400 , 34%

2. งบประมาณตาม
Functi on (รายจ่าย
พืนฐาน),
449,619,600 , 55%

แสดงงบประมาณรายจาย เงิยรายไดจําแนกตามรายจาย
1. รายการบุคลากร
ภาครัฐ (รายจ่าย
บุคลากร),
15,400,400 , 7%

3.1 รายจ่ายตาม
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิท ยาลัย,
48,482,200 , 23%

2.1 รายจ่ายพืนฐาน
ทีจําเป็ น,
56,710,900 , 27%
2.5 รายการ
ค่าใช จ่้ ายตาม
แผนงานฉุกเฉิน,
7,244,400 , 3%

2.4 รายจ่าย
หน่วยงานจัดตัง
2.3 รายจ่ายตาม
ภารกิจ หน่วยงาน, ภายใน,
39,536,800 , 18%
, 0%
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46,683,100 , 22%
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามหนวยงาน
ลําดับ

คณะ/สํานัก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ครุศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตรฯ
พยาบาลศาสตร
มนุษยศาสตรฯ
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักสงเสริมฯ
สถาบันวิจัยฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
งบกลาง
รวม

เงินงบประมาณ
จัดสรร
%
1,720,840
0.29
7,996,237
1.34
14,690,600
2.47
10,264,563
1.72
11,035,960
1.85
4,134,200
0.69
6,766,800
1.14
3,381,400
0.57
7,171,700
1.20
3,702,400
0.62
1,643,700
0.28
4,790,100
0.80
1,381,700
0.23
517,051,800
86.79
595,732,000 100.00

เงินรายได
จัดสรร
%
2,642,400
1.49
3,299,900
1.87
3,969,400
2.24
11,317,176
6.40
8,925,000
5.05
2,583,700
1.46
3,392,100
1.92
2,911,050
1.65
7,551,400
4.27
4,041,050
2.29
2,220,000
1.26
4,962,800
2.81
6,494,400
3.67
112,522,800
63.63
176,833,176 100.00
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รวม
จัดสรร
4,363,240
11,296,137
18,660,000
21,581,739
19,960,960
6,717,900
10,158,900
6,292,450
14,723,100
7,743,450
3,863,700
9,752,900
7,876,100
629,574,600
772,565,176

%
0.56
1.46
2.42
2.79
2.58
0.87
1.31
0.81
1.91
1.00
0.50
1.26
1.02
81.49
100.00
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คณะ/สํานัก

ครุศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรม ศาสตรฯ
พยาบาลศาสตร
มนุษยศาสตรฯ
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
สถาบันวิจัยฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
งบกลาง
รวม

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เงินงบประมาณ
จัดสรร
ใชจาย
1,720,840
1,537,253.16
7,996,237
7,044,282.92
14,690,600 14,236,663.40
10,264,563
7,888,240.42
11,035,960
7,990,346.92
4,134,200
3,826,580.73
6,766,800
6,564,173.04
3,381,400
3,275,716.72
7,171,700
6,719,237.21
3,702,400
3,277,679.31
1,643,700
1,520,441.79
4,790,100
2,974,531.30
1,381,700
1,380,752.86
517,051,800 507,384,224.16
595,732,000 575,620,123.94
%
จัดสรร
89.33 2,642,400
88.09 3,299,900
96.91 3,969,400
76.85 11,317,176
72.40 8,925,000
92.56 2,583,700
97.01 3,392,100
96.87 2,911,050
93.69 7,551,400
88.53 4,041,050
92.50 2,220,000
62.10 4,962,800
99.93 6,494,400
98.13 112,522,800
96.62 176,833,176

เงินรายได
ใชจาย
2,221,901.00
1,991,412.43
2,609,352.80
8,594,339.47
6,263,120.02
1,640,532.00
3,121,591.18
2,326,885.10
6,416,061.74
3,891,441.60
2,078,286.33
2,922,425.36
4,578,701.99
104,513,802.24
153,169,853.26
%
จัดสรร
84.09
4,363,240
60.35 11,296,137
65.74 18,660,000
75.94 21,581,739
70.18 19,960,960
63.50
6,717,900
92.03 10,158,900
79.93
6,292,450
84.97 14,723,100
96.30
7,743,450
93.62
3,863,700
58.89
9,752,900
70.50
7,876,100
92.88 629,574,600
86.62 772,565,176

ผลการเบิกจายรายไตรมาสและสะสมของงบประมาณรวมทั้งหมด ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รวม
ใชจาย
3,759,154.16
9,035,695.35
16,846,016.20
16,482,579.89
14,253,466.94
5,467,112.73
9,685,764.22
5,602,601.82
13,135,298.95
7,169,120.91
3,598,728.12
5,896,956.66
5,959,454.85
611,898,026.40
728,789,977.20

%
86.2
79.9
90.3
76.4
71.4
81.4
95.3
89.0
89.2
92.6
93.1
60.4
75.6
97.2
94.3
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หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2561
ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเปดสอนระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร 57 สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
5 หลักสูตร 6 สาขาวิชา
สรุปจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2560
1.
2.
3.
4.

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป
ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ป
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปริญญาโท
รวม

สาขาวิชา
44
14
1
6
65

จํานวนหลักสูตร
11
1
1
5
18

หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2560
หลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
1. ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาอังกฤษ
1.3 สังคมศึกษา
1.4 นาฏยดุริยางคศาสตร(ดนตรีไทย)
1.5 นาฎยดุรยางคศาสตร(ดนตรีสากล)
1.6 นาฏยดุริยางคศาสตร (นาฏยการแสดง)
1.7 ศิลปศึกษา
1.8 การศึกษาปฐมวัย
1.9 พลศึกษา
1.10 เคมี
1.11 ชีววิทยา
1.12 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.13 คอมพิวเตอร
1.14 คณิตศาสตร

รวม
58
14

คศ.
2
2

คณะ
กษ. วศท. ทส. วท.
4
5
5
6
1
4
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มส.
17
7








วก. พบ.
10 4
-

หลักสูตร/สาขาวิชา
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

รวม

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)
อาหารและโภชนาการประยุกต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
เกษตรศาสตร
การเพาะเลี้ยงสัตวนํา
สัตวศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอรประยุกต(วิศวกรรมเครือขาย
และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร)
คอมพิวเตอรประยุกต(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรสํานักงาน)
คอมพิวเตอรประยุกต(เทคโนโลยีเว็บ
มัลติมีเดีย)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน
เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (แขนงฟสิกส
เคมี ชีววิทยา)
สุขภาพและความงาม
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)
การพัฒนาชุมชน
ศิลปะและการออกแบบ
สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม
(แขนงวิชาการทองเที่ยว แขนงวิชาการ
โรงแรม)
ภาษาจีน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
ระหวางประเทศ

17

คศ.
-

คณะ
กษ. วศท. ทส. วท.
4
3
6
3












มส.
-

วก. พบ.
1







7

-
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-

-

-

7









29

-


-

หลักสูตร/สาขาวิชา
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.
5.1
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
8.
8.1
9.
9.1
10.
10.1
11.
11.1
11.2

รวม

บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากร
มนุษย)
การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจคา
ปลีก)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการสถาน
พยาบาล)
นิตศิ าสตรบัณฑิต(น.บ.)
นิติศาสตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
วิศวกรรมพลังงาน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถิ่น)
รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารงานภาค
รัฐและเอกชน)
บัญชีบณ
ั ฑิต(บช.บ.)
การบัญชี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.)
พยาบาลศาสตร
แพทยแผนไทยบัณฑิต(พท.บ.)
การแพทยแผนไทย
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.)
นิเทศศาสตร (สื่อสารการแสดง)
นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน)

7

คศ.
-

คณะ*
กษ. วศท. ทส. วท.
-

มส.
-

วก. พบ.
8








1

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

2

-

-

3



-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

2

-
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-

-

-

-

-

-

2



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2



30

1

1

-

หลักสูตร/สาขาวิชา
12. สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.)
12.1 สถาปตยกรรมภายใน
13. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.)
13.1 สาธารณสุขศาสตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
14. ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
14.1 บริหารการศึกษา
14.2 หลักสูตรและการสอน
15. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)
15.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
16. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม.)
16.1 รัฐประศาสนศาสตร
17. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)
17.1 การบริหารธุรกิจ
18. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)
18.1 วิศวกรรมเครื่องกล
รวม

รวม

คณะ*
ทส. วท.
-

คศ.
1

-

กษ.
-

ทอ.
-

-

-

-

-

-

-

0
-

1
-

0
-

0
-

2
-

1
-

1

2
2


-

1

0
-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

64

4

4

1

8

1

-

7

7

19

11

4

1
1
6
2
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มส.
-

วก. พบ.
-

-

ขอมูลนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2561 จําแนกตามคณะวิชา โดยมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 11,283 คน โดยในระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติ จํานวน 10,413 คน ภาคนอกเวลาปกติ จํานวน 615 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 94 คน
ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท จํานวน 154 คน ปริญญาเอก จํานวน 7 คน
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามคณะวิชา
คณะ
ครุศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
พยาบาลศาสตร
รวม
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคนอก
ภาคปกติ
ป.บัณฑิต ป.โท
ป.เอก
เวลา
745
5
94
79
0
657
0
0
0
0
753
6
0
10
0
538
1042
4323
1629
726
10413
11,028
97.74

15
0
298
231
60
615

0
0
0
0
0
94
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0
46
19
0
154
255
2.26
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0
0
7
0
0
7

รวม

รอยละ
923
657
769

8.18
5.82
6.82

553
1042
4674
1879
786
11283
11,283

4.90
9.24
41.43
16.65
6.97
100.00

แผนภาพแสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จําแนกตามคณะวิชาและภาคการศึกษา
พยาบาลศาสตร, 786,
7%

ครุศาสตร, 750, 7%

เทคโนโลยีการเกษตร,
657, 6%
วิศวกรรมศาสตรฯ,
759, 7%

วิทยาการจัดการ,
1860, 17%

เทคโนโลยีสารสนเทศ,
553, 5%
วิทยาศาสตรฯ, 1042,
9%

มนุษยศาสตรฯ,
4621, 42%

แผนภาพแสดงจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามคณะวิชา
วิทยาการจัดการ,
19, 7%
ครุศาสตร, 173, 68%

มนุษยศาสตรฯ, 53,
21%

วิศวกรรมศาสตรฯ,
10, 4%
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561 จําแนกตามคณะวิชาและระดับการศึกษา
คณะ
ครุศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พยาบาลศาสตร
รวม
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคนอก ประกาศนียบัตร ปริญญา ปริญญา
ภาคปกติ
เวลา
บัณฑิต
โท
เอก
147
0
102
24
0
935
159
0
23
0
436
80
0
0
0
213
0
0
0
0
166
0
0
0
0
203
0
0
0
0
156
0
0
0
0
175
30
0
0
0
2431
269
102
47
0
2,700
149
94.77
5.23
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รวม
273
1,117
516
213
166
203
156
205
2,849

รอยละ
2.38
7.50
4.13
1.43
1.21
1.36
1.02
1.60
100.00

แผนภาพแสดงจํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561
พยาบาลศาสตร,
172, 8%

ครุศาสตร, 125, 6%

วิทยาการจัดการ,
367, 17%

เทคโนโลยีการเกษตร
, 129, 6%
วิศวกรรมศาสตรฯ,
177, 8%
เทคโนโลยีสารสนเทศ
, 118, 5%
วิทยาศาสตรฯ, 144,
6%

มนุษยศาสตรฯ, 979,
44%

แผนภาพแสดงจํานวนนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2561
วิทยาการจัดการ,
8, 13%

มนุษยศาสตรฯ,
17, 28%

ครุศาสตร, 36,
59%
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ผูสําเร็จการศึกษา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 2,126 คน โดยในระดับปริญญาตริ จํานวน 2,126
คน ภาคนอกเวลาปกติ จํานวน 238 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 73 คน ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท
จํานวน 39 คน ปริญญาเอก จํานวน 3 คน
ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 จําแนกตามคณะวิชาและระดับการศึกษา
คณะ
ครุศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พยาบาลศาสตร
รวม
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคนอก
ภาคปกติ
ป.บัณฑิต ป.โท
ป.เอก
เวลา
177
45
73
27
884
108
5
2
239
80
2
216
3
73
95
5
1
127
77
1,888
238
2,126
98.02

73
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39
115
1.98
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1
3

รวม

รอยละ

249
999
321
219
73
101

11.48
46.06
14.80
10.10
3.37
4.66

130
77
2,169

5.99
3.55

แผนภาพแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 จําแนกตามคณะวิชา
เทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร์,
77, 4%
สารสนเทศ, 130,
6%

ครุศาสตร์, 249,
11%

วิศวกรรมศาสตร์ฯ,
101, 5%
เทคโนโลยีการเกษ
ตร, 73, 3%

วิทยาศาสตร์ฯ,
219, 10%

มนุษ ยศาสตร์ฯ,
999, 46%

วิทยาการจ ัดการ,
321, 15%

แผนภาพแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 จําแนกตามระดับการศึกษา
ป.โท, 40, 2%

ป.เอก, 3, 0%

ภาคนอกเวลา,
238, 11%

ภาคปกติ, 1,888,
87%

รายงานประจําป 2561
ANUAL REPORT 2018

37

ภาวะการมีงานทําบัณฑิต
รายงานการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จในการศึกษา 2559-2560 (ปงบประมาณ พ.ศ.2561)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีงัตถุประสงคเพื่อติดตามผลภาวะหางานทําและการประกอบอาชีพอิสระ การมีรายได และ
การไดงานทําตรงตามสาขา ผลการสํารวจ พบวา
1. การมีงานทําของบัณฑิตในปการศึกษา 2559-2560 (ปงบประมาณ พ.ศ.2561) ทํางานแลวรอยละ 78.0 โดยบัณฑิตภาค
ปกติ ทํางานแลว รอยละ 77.4 และยังไมไดทํางานและมิไดศึกษาตอ รอยละ 22.6 สวนบัณฑิตภาคนอกเวลาปกติ ทํางาน
แลว รอยละ 87.7 และยังไมไดทํางานและมิไดศึกษาตอ รอยละ 12.3 เมื่อพิจารณาการมีงานทําภาคปกติเปนรายคณะ
พบวา คณะวิทยาการจัดการ ทํางานแลว (รอยละ 87.4) รองลงมา คือ คณะครุศาสตร (รอยละ 83.9) คณะเทคโนโลยี
การเกษตร (รอยละ 81.8) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอยละ 77.5) คณธมุนษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 75.2)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 74.9) คณะพยาบาลศาสตร (รอยละ73.8) และคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (72.4) ตามลําดับ
2. ประเภทงานทีท่ าํ ของบัณฑิต สวนใหญเปนพนักงานบริษทั /องคกรธุรกิจเอกชน (รอยละ 44.6) รองลงมา คือ ขาราชการ/
เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ (รอยละ 34.7) ดําเนินธุรกิจอิสระ/เขาของกิจการ (รอยละ 12.8) อืน่ ๆ เชน รับจางเหมา/องคกร
การกุศล/ธุรกิจครอบครัว (รอยละ 5.6) รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 2.1) และพนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ (รอย
ละ 0.2) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในแตละประเภท พบวา
2.1 บัณฑิตภาคปกติ ประเภทงานที่ทํา สวนใหญเปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน (รอยละ 44.9) รองลงมา คือ
ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ (รอยละ 35.2) ดําเนินธุรกิจอิสระ/เขาของกิจการ (รอยละ 12.1) อื่น ๆ เชน รับจาง
เหมา/องคกรการกุศล/ธุรกิจครอบครัว (รอยละ 5.4) รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 2.1) และพนักงานองคการตางประเทศ/ระหวาง
ประเทศ (รอยละ 0.2) ตามลําดับ
2.2 บัณฑิตภาคนอกเวลาปกติ ประเภทงานที่ทํา สวนใหญเปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน (รอยละ 40.9) รองลง
มา คือ ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ (รอยละ 28.0) ดําเนินธุรกิจอิสระ/เขาของกิจการ (รอยละ 21.5) อื่น ๆ เชน
รับจางเหมา/องคกรการกุศล/ธุรกิจครอบครัว (รอยละ 7.5) และรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 2) ตามลําดับ
3. บัณฑิตที่ไดงานทําแลว ไดงานหลังจากสําเร็จการการศึกษา รอยละ 93.5 ไดงานระหวางศึกษา/มีงานทําอยูแลว รอยละ
6.5 โดยภาคปกติ ไดงานหลังจากสําเร็จการศึกษา รอยละ 95.8 ไดงานระหวางศึกษา/มีงานทําอยูแลว รอยละ 4.2 ภาค
นอกเวลาปกติ ไดงานหลังจากสําเร็จการศึกษา รอยละ 63.4 ไดงานระหวางศึกษา/มีงานทําอยูแลว รอยละ 36.6
4. บัณฑิตที่ไดงานทําแลว ไดรับเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน 13,450.25 บาท โดยภาคปกติไดรับเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน
13,236.20 บาท ภาคนอกเวลาปกติ ไดรับเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน 16,072.90 บาท
5. บัณฑิตที่ไดงานทําแลว ทํางานตรงตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ 92.9 โดยภาคปกติ ทํางานตรงตามสาขา รอยละ
90.7 สวนบัณฑิตภาคนอกเวลาปกติ ทํางานตรงตามสาขา รอยละ 92.9
ปการศึกษา สําเร็จการศึกษา ตอบแบบสอบถาม
2560
2559
2558
2557

2,126
1,948
1,773
1,083

1,681
1,510
1,402
820
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มีงานทําและศึกษาตอ
(รอยละ)
78.0
88.6
91.4
88.0
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ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
รายงานการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จในการศึกษา 2559-2560 (ปงบประมาณ พ.ศ.2561)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีงัตถุประสงคเพื่อติดตามผลภาวะหางานทําและการประกอบอาชีพอิสระ การมีรายได และ
การไดงานทําตรงตามสาขา ผลการสํารวจ พบวา
1. การมีงานทําของบัณฑิตในปการศึกษา 2559-2560 (ปงบประมาณ พ.ศ.2561) ทํางานแลวรอยละ 78.0 โดยบัณฑิตภาค
ปกติ ทํางานแลว รอยละ 77.4 และยังไมไดทํางานและมิไดศึกษาตอ รอยละ 22.6 สวนบัณฑิตภาคนอกเวลาปกติ ทํางาน
แลว รอยละ 87.7 และยังไมไดทํางานและมิไดศึกษาตอ รอยละ 12.3 เมื่อพิจารณาการมีงานทําภาคปกติเปนรายคณะ
พบวา คณะวิทยาการจัดการ ทํางานแลว (รอยละ 87.4) รองลงมา คือ คณะครุศาสตร (รอยละ 83.9) คณะเทคโนโลยี
การเกษตร (รอยละ 81.8) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอยละ 77.5) คณธมุนษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 75.2)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 74.9) คณะพยาบาลศาสตร (รอยละ73.8) และคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (72.4) ตามลําดับ
2. ประเภทงานทีท่ าํ ของบัณฑิต สวนใหญเปนพนักงานบริษทั /องคกรธุรกิจเอกชน (รอยละ 44.6) รองลงมา คือ ขาราชการ/
เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ (รอยละ 34.7) ดําเนินธุรกิจอิสระ/เขาของกิจการ (รอยละ 12.8) อื่น ๆ เชน รับจางเหมา/องคกร
การกุศล/ธุรกิจครอบครัว (รอยละ 5.6) รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 2.1) และพนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ (รอย
ละ 0.2) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในแตละประเภท พบวา
2.1 บัณฑิตภาคปกติ ประเภทงานที่ทํา สวนใหญเปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน (รอยละ 44.9) รองลงมา คือ
ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ (รอยละ 35.2) ดําเนินธุรกิจอิสระ/เขาของกิจการ (รอยละ 12.1) อื่น ๆ เชน รับจาง
เหมา/องคกรการกุศล/ธุรกิจครอบครัว (รอยละ 5.4) รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 2.1) และพนักงานองคการตางประเทศ/ระหวาง
ประเทศ (รอยละ 0.2) ตามลําดับ
2.2 บัณฑิตภาคนอกเวลาปกติ ประเภทงานที่ทํา สวนใหญเปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน (รอยละ 40.9) รองลง
มา คือ ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ (รอยละ 28.0) ดําเนินธุรกิจอิสระ/เขาของกิจการ (รอยละ 21.5) อื่น ๆ เชน
รับจางเหมา/องคกรการกุศล/ธุรกิจครอบครัว (รอยละ 7.5) และรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 2) ตามลําดับ
3. บัณฑิตที่ไดงานทําแลว ไดงานหลังจากสําเร็จการการศึกษา รอยละ 93.5 ไดงานระหวางศึกษา/มีงานทําอยูแลว รอยละ
6.5 โดยภาคปกติ ไดงานหลังจากสําเร็จการศึกษา รอยละ 95.8 ไดงานระหวางศึกษา/มีงานทําอยูแลว รอยละ 4.2 ภาค
นอกเวลาปกติ ไดงานหลังจากสําเร็จการศึกษา รอยละ 63.4 ไดงานระหวางศึกษา/มีงานทําอยูแลว รอยละ 36.6
4. บัณฑิตที่ไดงานทําแลว ไดรับเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน 13,450.25 บาท โดยภาคปกติไดรับเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน
13,236.20 บาท ภาคนอกเวลาปกติ ไดรับเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน 16,072.90 บาท
5. บัณฑิตที่ไดงานทําแลว ทํางานตรงตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ 92.9 โดยภาคปกติ ทํางานตรงตามสาขา รอย
ละ 90.7 สวนบัณฑิตภาคนอกเวลาปกติ ทํางานตรงตามสาขา รอยละ 92.9

รายงานประจําป 2561
ANUAL REPORT 2018

40

รายงานประจําป 2561
ANUAL REPORT 2018

41

ขอมูลบุคลากร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 691 คน แบงเปน อาจารยประจํา
90 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 310 คน พนักงานชั่วคราวสายวิชาการ 27 คน ขาราชการพลเรือน 12 คน ลูกจาง
ประจํา 10 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 199 คน พนักงานราชการ 16 คน พนักงานชั่วคราว 27 คน (ฐานขอมูล
บุคลากร มหาวิทยลัยราชภัฎเพชรบุรี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทและหนวยงาน
หนวยงานที่สังกัด
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
อาคารเพชรนําหนึ่ง
ศูนยสงเสริมกีฬาและสุขภาพ
หนวยงานตรวจสอบภายใน
รวม

สายวิชาการ
ขรก.

สายสนับสนุน

พมล. พชค. ขรก. ลปจ. พมล. พรก. พชค.

รวม

9
13
13

16
13
38

7
0
1

0
1
1

0
0
0

7
8
5

0
2
3

1
1
0

40
38
61

16
15
13
11
0
0
0
0

92
25
37
17
54
0
0
0

11
4
1
0
2
0
0
0

1
1
1
0
0
5
0
1

0
0
0
1
0
7
2
0

8
7
19
6
4
92
11
20

1
1
0
1
1
6
0
0

0
0
0
0
6
8
0
0

129
53
71
36
67
118
13
21

0
0

0
18

0
1

1
0

0
0

7
2

0
1

3
0

11
22

0
0
0
0
90

0
0
0
0
310

0
0
0
0
27

0
0
0
0
12

0
0
0
0
0
0
0
3
10 199

0
0
0
0
16

3
4
1
0
27

3
4
1
3
691
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามประเภทและหนวยงาน
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รวม
รอยละ

ประเภทบุคลากรสายวิชาการ (คน) รอยละ
ขรก. พมล. พชค. รวม
9
16
7
32
7.49
13
13
0
26
6.09
13
38
1
52 12.18
16
92
11 119 27.87
15
25
4
44 10.30
13
37
1
51 11.94
11
17
0
28
6.56
0
54
2
56 13.11
0
18
1
19
4.45
90
310
27 427 100.00
21.08 72.60 6.32 100.00

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามระดับคุณวุฒิและหนวยงาน
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รวม
รอยละ

วุฒิการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ (คน)
ตรี
โท
เอก
รวม
รอยละ
0
17
15
32
7.49
0
11
15
26
6.09
0
37
15
52
12.18
1
83
35
119
27.87
0
30
14
44
10.30
0
30
21
51
11.94
0
17
11
28
6.56
1
49
6
56
13.11
7
11
1
19
4.45
9
285
133
427 100.00
2.11 66.74 31.15
100
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงวิชาการและหนวยงาน
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รวม
รอยละ

ประเภทบุคลากรสายวิชาการ (คน)
รอยละ
อาจารย ผศ.
รศ.
รวม
24
7
1
32
7.49
17
8
1
26
6.09
41
9
2
52 12.18
102
29
38
19
54
19
343
80.33

16
15
13
9
1
0
78
18.27
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119 27.87
0
44 10.30
0
51 11.94
0
28
6.56
1
56 13.11
0
19
4.45
6
427 100.00
1.41 100.00
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามประเภทและหนวยงาน
หนวยงาน
ขรก.
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
อาคารเพชรนําหนึ่ง
ศูนยสงเสริมกีฬาและสุขภาพ
หนวยงานตรวจสอบภายใน
รอยละ
รอยละ

0
1
1
1
1
1
0
0
5
0
1
1
0
0
0
0
0
12
12

ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน (คน)
ลูกจาง พมล. พรก. พชค. รวม รอยละ
ประจํา
0
7
0
1
8
3.03
0
8
2
1
12
4.55
0
5
3
0
9
3.41
0
8
1
0
10
3.79
0
7
1
0
9
3.41
0
19
0
0
20
7.58
1
6
1
0
8
3.03
0
4
1
6
11
4.17
7
92
6
8
118 44.70
2
11
0
0
13
4.92
0
20
0
0
21
7.95
0
7
0
3
11
4.17
0
2
1
0
3
1.14
0
0
0
3
3
1.14
0
0
0
4
4
1.52
0
0
0
1
1
0.38
0
3
0
0
3
1.14
10 199
16
27
264
10 199
16
27 100.00
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ขอมูลอาคารสถานที่
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีอาคารทั้งสิ้น 51 อาคาร เปนอาคารเรียนและปฏิบัติการ

จํานวน 26 หลัง นอกจากนี้ยังมีอาคารประกอบ และอาคารอื่นๆ ดังตารางตอไปนี้
ตารางแสดงขอมูลอาคารเรียนและปฏิบัติการ และอาคารประกอบ
ที่

ชื่ออาคาร

อาคารเรียนและปฏิบัติการ
1. อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรฯ
2. อาคาร 2 ศูนยสาธิตและบริการการแพทย
แผนไทย
3. อาคาร 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาคาร 4 คณะวิทยาศาสตรฯ
5. อาคาร 5
6. อาคาร 6 สํานักวิทยบริการฯ 1
7. อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตรฯ
8. อาคาร 8 คณะพยาบาลศาสตร
9. อาคาร 9 คณะครุศาสตร
10. อาคาร 10 ศูนยฝกวิชาชีพการโรงแรม
(โรงแรมเพชรนําหนึ่ง)
11. อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
12. อาคาร 14 อาคารวิทยาภิรมย
13. อาคาร 16 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14. อาคาร 17 อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร
15. อาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ
16. อาคาร 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบ พระชนมพรรษา (คณะเทคโนโลยี
การเกษตร)
17. อาคาร 22 อาคารอเนกประสงค (หอ
ประชุม)
18. อาคาร 23 อาคารมนุษยศาสตร
19. อาคาร 25 ศูนยการเรียนรูและพัฒนา
ทักษะชีวิต (Student Union)

ลักษณะ

หอง
ปฏิบตั ิการ
บรรยาย

หองพัก
อาจารย

สํานักงาน

หอง
ประชุม

อื่นๆ

คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น

6
4

12
3

8
1

1
1

3
-

1
3

คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 4 ชั้น

2
6
1
1
6
5
8
-

1
5
1
4
1
2
6

2
1
1
2
3
3
7
-

2
2
2
1
2
2
1
4

3
2
1
4
1
1
1

11
2
2
10
3
5
2
22

คสล. 4 ชั้น

9

2

3

1

1

-

คสล. 9 ชั้น
คสล. 5 ชั้น

26
15

2
16

6
10

11
2

4
3

12
1

คสล. 4 ชั้น

11

6

6

6

10

1

คสล. 8 ชั้น
คสล. 5 ชั้น

20
11

12
25

10
9

1
1

3
2

24
-

คสล. 2 ชั้น

3

1

-

2

2

14

คสล. 7 ชั้น
คสล. 10 ชั้น

2

22

15

4

2

39

1

2

14
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ที่
20.

ชื่ออาคาร

อาคาร 26 อาคารราชพฤกษ
21. อาคาร 27 โรงเรียนอาหารนานาชาติ
22. อาคาร 28 อาคารปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
23. อาคาร 29 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร (คณะพยาบาล)
24. อาคาร 33 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
ศิลปกรรมและการออกแบบ
25. อาคารเทคโนโลยีไฟฟา
26. อาคารเทคโนโลยีสถาปตยกรรมภายใน
27. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28. อาคารวิศวกรรมเครื่องกล
29. อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
(อเนกประสงค)
30. อาคารศิลปะ
31. อาคารดนตรี
32. อาคารคหกรรมศาสตร
อาคารประกอบ
33. อาคาร 13 อาคารบรรณราชนครินทร
(สํานักวิทยบริการฯ 2)
34. อาคาร 15/A อาคารชุดที่พักอาจารย
35. อาคาร 15/B อาคารชุดที่พักอาจารย
36. อาคาร 15/C อาคารชุดที่พักบุคลากร
37. อาคาร 20 หอพักเพชรไพลิน
38. อาคาร 21 หอพักเพชรสายรุง
39. อาคาร 30/D อาคารชุดที่พักบุคลากร
40. อาคาร 31 หอพักเพชรนิวาสรัตน
41. อาคาร 32 หอพักเพชรหรรษานิเวศน
42. โรงอาหารชั่วคราว
43. อาคารเรือนไทย
44. อาคารหอวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ
45. อาคารสํานักวิทยาเขตโปงสลอด
46. อาครศูนยวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต
47. อาคารนวเกษตร
48. บานพักอธิการ 1 หลัง

ลักษณะอาคาร

หอง
ปฏิบตั ิการ
บรรยาย

หองพัก
อาจารย

สํานักงาน

หอง
ประชุม

1

2

อื่นๆ

คสล. 6 ชั้น
คสล. 6 ชั้น
คสล. 5 ชั้น

15

7

4

2

12

6

คสล. 7 ชั้น

28

6

13

3

3

คสล. 8 ชั้น

28

8

6

5

1

คสล. 1 ชั้น
คสล. 1 ชั้น
คสล. 1 ชั้น
คสล. 1 ชั้น
คสล. 1 ชั้น

1
1
1
1
1

3
3
3
6
6

1
1
1
1
2

1
1
1
1
1

-

-

คสล. 2 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 2 ชั้น

4
3
1

3
5
2

1
2
1

-

-

2

คสล. 6 ชั้น

-

-

-

2

3

23

คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 5 ชั้น
คสล. 5 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 7 ชั้น
คสล. 7 ชั้น
คสล. 1 ชั้น
อาคารไมใตถุนสูง
คสล. 1 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 4 ชั้น

3

25

16

1
1
2

1
1
1
3

36
36
36
100
100
36
156
156
5
3
6
17

คสล. 2 ชั้น
บานพัก 2 ชั้น

2
-

4
-

1
-

1
-

-

2

22
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4

-

ที่
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

ชื่ออาคาร
บานพักรับรอง 1 หลัง
บานพักบุคลากร 77 หลัง
บานพักบุคลากร 4 หลัง
อาคารหอพักชาย 3 หลัง
อาคารหอพักหญิง 2 หลัง
เพชรคลินิก (คลีนิครักษาสัตว)
อาครศูนยวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต 3 หลัง
อาคารนวเกษตร 2 หลัง

ลักษณะอาคาร
บานพัก 2 ชั้น
บานพัก 2 ชั้น
บานพัก 1 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
อาคารไม 1 ชั้น
คสล. 4 ชั้น
คสล. 2 ชั้น

หอง
ปฏิบตั ิการ
บรรยาย
-

-

หองพัก
อาจารย
-

-

หอง
ประชุม
-

-

-

สํานักงาน

อื่นๆ

วิทยาเขตโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
ที่ตั้ง วิทยาเขตโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร เนื้อที่รวม 1,306 ไร มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ
เชิงเขา สภาพถนนในพื้นที่เปนถนนดิน โดยแบงเปน
โซนที่ 1 แหลงนํา 300 ไร
โซนที่ 2 พื้นที่เพาะปลูก 200 ไร
โซนที่ 3 พื้นที่ปาอนุรักษ 200 ไร
โซนที่ 4 พื้นที่อยูอาศัย 100 ไร
โซนที่ 5 พื้นที่อาคารสําหรับการศึกษา 500 ไร
อาคารของวิทยาเขต : อาคารสํานักงาน 1 หลัง และ อาคารเอนกประสงค(ชั่วคราว) 1 หลัง
ระบบบริการสาธารณูปโภค : อางเก็บนํา 1 แหง (เนื้อที่ 30 ไร) ระบบไฟฟา ระบบระบายนํา ระบบนําดื่มและเพื่อการ
บริโภค รัว้ รอบบริเวณเพือ่ การรักษาความปลอดภัยและการบุกรุกของคนและสัตวความสามารถในการใหบริการในปจจุบนั
เปนสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สนามกีฬากลาง(สนามฟุตบอล,ลูวิ่งและลานกรีฑา)
มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงสนามกีฬากลางเดิม โดยปรับปรุงเปนสนามกีฬากลางมาตรฐาน พรอมลูวิ่งมาตรฐาน
เพื่อรองรับ นักศึกษามีความสนใจในกีฬาฟุตบอล กีฬาประเภทลูและลานเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ใชเปนสถาน
ที่พัฒนาทักษะดานการกีฬาแกนักศึกษา ใชเปนสถานที่การแขงขันกีฬาระดับอุดมศึกษา และบุคลากรในอนาคต และใช
เปนสถานที่จัดการแขงขันระดับภูมิภาค จังหวัด และทองถิ่น
สระวายนํามาตรฐานพรอมอัฒจันทรมีหลังคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการเปดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย โดยเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การกีฬา และหลักสูตรพลศึกษาและนันทนาการ มีนักศึกษาเรียนครบทุกชัน้ ป การเรียนการสอนบางรายวิชา เชน วายนํา
ตองไปอาศัยสระวายนําของเอกชนซึ่งเปนสระขนาดเล็กไมไดมาตรฐาน จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ที่มหาวิทยาลัยควรมีสระ
ที่ไดมาตรฐาน เพื่อใชในการเรียนการสอน การฝกซอมของนักกีฬา การใหบริการตอบุคลากร และนักศึกษาอื่น ๆ รวม
ทั้งชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปนศูนยกลางทางดานการกีฬาของจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกลเคียงตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ที่เปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มคี ณ
ุ ภาพและเปนศูนยกลางการบริการวิชาการแกสังคม เปนคลังปญญาของ
ทองถิ่นและเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลในชุมชน
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ขอมูลการวิจัย
ในปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยไดมกี ารจัดสรรทุนวิจยั จากแหลงทุนทัง้ ภายในและภายนอกรวม 25,225,600
บาท เปนแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 2,014,000 บาท ไดแก ทุนนักวิจัยรุนใหม รุนที่ 5 760,000 บาท ทุนอุดหนุนวิจัย
รายไดมหาวิทยาลัย 1,177,900 บาท ทุนอุดหนุนวิจัยอาเซียน 4,000,000 บาท แหลงทุนภายนอก 6,713,465 บาท ไดแก
ทุนอุดหนุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 5,000,000 บาท ทุนทุนอุดหนุนวิจัยกระทรวงวิทยาศาสตร
200,000 บาท และทุนอุดหนุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1,997,165 บาทมีโครงการวิจัยไดรับ
อนุมัติจํานวน 57 โครงการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
สรุปโครงการดานการวิจัย ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่
1
2
3
4

ประเภททุนวิจัย
ทุนงบประมาณแผนดิน(วช.)
ทุนรายไดมหาวิทยาลัย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเพชรบุรี
รวมทุนวิจัยประจําป 2561

จํานวนทุน
43
26
1
1
71

รวมทุนทั้งหมด
19,286,600
2,014,000
1,800,000
2,125,000
25,225,600

แผนภาพแสดงสัดสวนของงบประมาณดานการวิจัยจําแนกตามแหลงทุน ในปงบประมาณ 2561

8%

8%
15%

77%

วช.

7%

ทุนรายได

อปท. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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อปท. จังหวัดเพชรบุรี

โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหลงทุน : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

ชื่อโครงการ
ผูวิจัย/คณะผูวิจัย
งบประมาณ
การเจริญเติบโตของไมสักในพื้นที่ตนแบบวนเกษตรชุมชนบาน อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส
80,000
ถําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ความหลากหลายชนิดของพรรณไมพื้นลางและการใช
ผศ.นันทนภัส สุวรรณสินธุ 150,000
ประโยชนผลผลิตจากปาชุมชนบานถําเสือ อําเภอแกงกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี
การสํารวจสภาพแวดลอมในวนเกษตรชุมชนบานถําเสือ
ดร.สุดารัตน ไชยเฉลิม
70,000
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวในพื้นที่วน
อ.สํารวย มะลิถอด
55,000
เกษตรชุมชนบานถําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
การสํารวจสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบานถําเสือ
ดร.ศิริวรรณ แดงฉํา
62,000
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ความสุขของชุมชนบานถําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัด
ดร.มนัญญา ปริยวชญภักดี
60,000
เพชรบุรี
การศึกษาเพื่อการอนุรักษเรือนไทยพื้นถิ่นเพชรบุรี
ดร.สุรชัย ทรัพยเพิ่ม
759,200
การพัฒนาเอกลักษณอาหารทองถิ่นเพชรบุรีดวยการจัด
อ.อารี นอยสําราญ
742,700
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยการใชการมีสวน
รวมของชุมชน เพื่อสรางศักยภาพทางการทองเที่ยว จังหวัด
เพชรบุรี
การพัฒนา Dot-blot Hybridization เพื่อการตรวจหาเชื้อซัล
ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย
925,300
โมเนลลาในเนื้อสุกร
การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุนระดับเบื้องตนแบบออนไลน
ผศ.ดร.กมลทิพย พลบุตร
354,300
ผสมระดับปริญญาตรี
การพัฒนาแบบเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับสะเต็ม
ผศ.ดร.สุทัศน นาคจั่น
725,000
ศึกษาและ การคิดวิเคราะหเพื่อการสรางสรรคสาํ หรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
การใชพลังงานแสงอาทิตยในกังหันเติมอากาศดวยมอเตอร 3
อ.อนุรักษ เกษวัฒนากุล
732,100
เฟสสําหรับฟารมเลี้ยงกุงขาวในจังหวัดเพชรบุรี
การผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหารและนําทิ้งจากชุมชน
อ.จุติพร อินทะนิน
819,200
บริเวณปากแมนําเพชรบุรี
การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อ.กฤษณ ไชยวงศ
1,600,000
ผลผลิตและประหยัดพลังงานสําหรับฟารมกลวยหอมทองดวย
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
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โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหลงทุน : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) (ตอ)
ที่
ชื่อโครงการ
15 การพัฒนานวัตกรรมสมารทฟารมโดยใชเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
สําหรับฟารมมะนาว จังหวัดเพชรบุรี
16 โครงการการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพภาษาอังกฤษ
เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี
17 การทํานาเกลือสมุทรเพื่อการแขงขันเชิงพาณิชย
18 การพัฒนาระบบควบคุมการทํางานของสมารทโฟนผานดวงตา
สําหรับผูพิการทางแขน
19 โครงการนวัตกรรมอัจฉริยะชวยเหลือเกษตรกรในการปลูก
และดูแลกลวยหอมทองในพื้นที่เพาะปลูกกลวยหอมทอง
ปลอดสารพิษเพื่อการสงออก
20 โครงการระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอน
รวมกับ อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนจากพลังงานชีวมวล
21 โครงการการพัฒนาวัสดุเปลงแสงของแข็งสีแดงชนิดใหมจาก
แกวบอโรซิลิเกต
22 โครงการรูปแบบการพัฒนาผูนําวิสาหกิจชุมชนดานอาหาร
โดยการมีสวนรวม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัด
เพชรบุรี
23 โครงการการทดลองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา
โดยใหผูเรียนประยุกตใชตัว แบบยุทธศาสตรการพัฒนาเชิง
ระบบ
24 โครงการการพัฒนาระบบแจงเตือนโรคเพลี้ยกระโดดสีนําตาล
ในนาขาว โดยใชอากาศยานไรคนขับรวมกับเทคนิคการ
ประมวลผลภาพ
25 โครงการการผลิตเกลือสมุทรปลอดภัยโดยใชตาขายลอผลึก
และวัสดุปูนจากธรรมชาติ
26 โครงการการพัฒนาและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากปลาทูเพื่อ
เปนสูตรตนแบบของจังหวัดเพชรบุรี
27 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑกลวยหอมทองเพื่อเพิ่มมูลคา
28 เทคโนโลยีชุมชนเกษตรอัจริยะ
รวม
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ผูวิจัย/คณะผูวิจัย
งบประมาณ
นายบัณฑิตพงษ ศรีอํานวย 1,000,500
อ.แสงดาว ถิ่นหารวงษ

200,000

ดร.จุฑามาศ ทะแกลวพันธุ
อ.ธิดารัตน ปนทอง

964,000
660,000

ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง

944,700

อ.ปองพล รักการงาน

556,800

ดร.สรวิศิษฏ รักพาณิชย

697,600

ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

685,000

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

892,500

อ.วรวุทธิ์ ยิ้มแยม

1,034,000

รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ

857,300

ผศ.สุภทั รา กลําสกุล

1,120,200

ผศ.ประกาศ ชมภูทอง
ดร.ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ

1,155,000
1,872,600
19,775,000

โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหลงทุน : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ที่
1

2
3

หนวยงาน/ชื่อโครงการ
คณะครุศาสตร
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรจุครูในทองถิ่นกับ
บรรจุตางถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
"ผลการเสริมสมุนไพรเชิงตํารับเครื่องตมยําในอาหารไกเนื้อตอ
สมรรถภาพ
(ควรนําผลการวิจัยงบ วช. 59 มาพัฒนาสูเชิงพาณิชย)"
การพัฒนาผลิตภัณฑ PBRU BRAND

4

ผูวิจัย/คณะผูวิจัย

งบประมาณ

รศ.ดร.กาญจนา บุญสง

100,000

ผศ.ดร.มหิศร ประภาสะ
โนบล

50,000

อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญ
ภักดี
ผศ.ดร.รุงกานต กลาหาญ

930,000

"นวัตกรรมวิตามินซีจากผลไมและเศษเหลือทางการเกษตร
สําหรับอาหารสัตวนํา
(ผลิตภัณฑที่พัฒนาสูเชิงพาณิชย)"
5 "การประเมินทรัพยากรปูมา และการมีสวนรวมของชุมชน ใน
อ.ทิพยสุดา ชงัดเวช
การอนุรักษทรัพยากรปูมาจังหวัดเพชรบุรี
(คูมือรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษปูมา)"
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ชุดโครงการแอปพลิเคชั่นสําหรับการทองเที่ยว (สั่งซื้อสินคา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
PBRU พระราชดําริ เกษตร) เชิงวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
7 แอปพลิเคชั่นเพื่อการอนุรักษภาษาถิ่นบานลาด
อ.ดร.พฤกษไพร เพ็งพารา
8 การพัฒนาระบบฐานขอมูลปญหาและความตองการของ
อ.สุกัญชลิกา บุญมาธรรม
ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษาอําเภอบานลาด (บานลาด
โมเดล)
9 โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อสอนภาษาอังกฤษสําหรับไอที โดยใช
อ.ดร.สุกุมา อวมเจริฐ
STEM Education
10 ระบบจัดการฐานความรูและระเบียนสุขภาพนวดกดจุด
อ.อัสนีวลั ย อินทรขํา
สะทอนฝาเทาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
11 การพัฒนาตนแบบระบบผูเชี่ยวชาญทางการแพทยวินิจฉัยโรค อ.ดร.พีรศุษย บุญมาธรรม
ทั่วไปผานแอปพลิเคชั่นบนสมารทโฟน
คณะวิทยาการจัดการ
12 การพัฒนาคูมือสําหรับการปรับตัวของสื่อพื้นบานรําวงยอนยุค
อ.กฤษดา สุริยวงศ
เพชรบุรี
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80,000
80,000

180,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

40,000

โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหลงทุน : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (ตอ)
13 การประยุกตใชตนทุนฐานกิจกรรมในการคํานวนตนทุนตอหัว
ผศ.ณัฐธัญ พงษพานิช
ของการผลิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14 รูปแบบการสงเสริมการจัดการกองทุสวัสดิการชุมชนตําบลยาง ผศ.ดร.โสภาพร กลําสกุล
หยอง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี
15 กลยุทธทางการตลาดขาวเกรียบงาในจังหวัดเพชรบุรี
อ.กัลยา สมมาตย
16 รูปแบบการสงเสริมการทองเที่ยวทะเลงาม หาดเจาสําราญ
อ.คงขวัญ ศรีสอาด
จังหวัดเพชรบุรี
(รูปแบบการปองกันภัยทางทะเลของนักทองเที่ยว....)
17 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและความคาดหวังของนักทอง
อ.ดร.จิธิวดี วิไลลอย
เที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดตองชม จังหวัดเพชรบุรี
คณะพยาบาลศาสตร
18 ระดับภาวะซึมเศราและพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาวะ
อ.เผา อนันจิ๋ว
ซึมเศราของผูสูงอายุ ในโครงการพัฒนาชุมชนตนแบบการดูแล
สุขภาวะซึมเศราของผูสูงอายุอยางยั่งยืน เทศบาลตําบลหาด
เจาสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
19 การพัฒนาคูมือและเสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
อ.ดร.กรกมล ธนะโรจน
(สกุลชางเมืองเพชร) จีน-อังกฤษ-ไทย
รุงเรือง
20 การพัฒนาคูมือภาษาเกาหลีเพื่อการรองรับในอุตสาหกรรม
อ.ธิดา รุงธีระ
การทองเที่ยวและบริการ ในเขตอําเภอชะอําและหัวหิน ใน
ฐานะแหลงทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติ
21 การสรางสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
อ.กมลทิพย รักเกียรติยศ
และชาติพันธุ ในรูปแบบภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย อําเภอ
หนองหญาปลอง
22 การพัฒนาคูมือผานแอปพลิเคชั่น สําหรับผูใหบริการสถาน
อ. ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท
ประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบภาษาจีน-อังกฤษไทย
23 การพัฒนาตนแบบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจากมะพราวใน ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว
เขตอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ
24 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาแผน
อ.ณัชชานุช พิชิตธนารักษ
ประมงพื้นบาน ในจังหวัดเพชรบุรี
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120,000
50,000
30,000
30,000
30,000

50,000

70,000
50,000
50,000
50,000
120,000
100,000

โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหลงทุน : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (ตอ)
ที่
ชื่อโครงการ
25 การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุนชั้นตนแบบออนไลนผสม
สําหรับผูเรียนระดับอุดมศึกษา
26 การพัฒนาชุดแบบฝกเพื่อสรางจิตสํานึกตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชหลักคิดเชิงระบบ สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
27 การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญในจังหวัด
เพชรบุรี
(เสนทางทองเที่ยว 9 วัด ตามอําเภอ รวมกับนโยบายการทอง
เที่ยวของมหาวิทยาลัย)
28 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการดานการทอง
เที่ยวชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี
29 แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมชุมชนหัวบาน
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
30 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาว M67
31 ปริมาณเมทิลไกลออกซอลในตนขาวออนที่ทําใหเครียดดวย
สภาพอากาศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32 การผลิตไฟฟาดวยพลังงานไอนําความดันตําสําหรับหมอนํา
แบบความรอนไหลผานทางเดียว (จดอนุสิทธิบัตร)
33 การพัฒนากลไกการหั่นซอยตะไครสดดวยวิธไี ฟไนตเอลิเมนต
(เพิ่มประโยชนการใชสอยใหครบวงจรเพื่อใชเปนตนแบบได)
34 การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหขั้น
ตอนการผลิตชิ้นงานกอนการผลิตจริง เพื่อลดชิ้นงานเสียและ
แกปญหาความชํานาญของธุรกิจโรงกลึง
35 การบูรณาการการใชระบบสูบนําเซลลแสงอาทิตยชนิดตอตรง
รวมกับการเกษตร
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ผูวิจัย/คณะผูวิจัย
ผศ.ดร.กมลทิพย พลบุตร

งบประมาณ
80,000

ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี

35,500

ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษยสรศักดิ์

50,000

อ.ดร.ดารัณ พราหมณแกว

140,000

ผศ.ดร.วิภวาณี เผือกบัวขาว

67,000

อ.วริษา ปานเจริญ
ผศ.บุษกร อุยวงษ

30,000
50,000

รศ.ดร.อุทัย ผองรัศมี

100,000

อ.ประเสริฐ ปราชญประยูร

120,000

อ.ชลาลัย วงเวียน

120,000

ผศ.กังสดาล สกุลพงษมาลี

100,000

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานวิจยั ไดรบั การตีพมิ พเผยแพร จํานวน 153 เรือ่ ง คิดเปนรอยละ 39.43 ของอาจารย
ประจํา โดยผลงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการตีพิมพสูงที่สุด รอยละ 25.49 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รอยละ 20.26 และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอยละ 17.65 ตามลําดับ (ระบบ
สารสนเทศออนไลน เพื่อการจัดการงานวิจัยภายใน สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
สรุปโครงการดานการวิจัย ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพ
5
22
12
14
39
31
27
3
153
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รอยละ
3.27
14.38
7.84
9.15
25.49
20.26
17.65
1.96
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะครุศาสตร

คณะครุศาสตร

คณะครุศาสตร

คณะครุศาสตร

คณะครุศาสตร

การศึกษาวิเคราะหและพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อลดการใชสาร
เคมีในการผลิตพืชอาหาร ปลอดภัยดวกระบวนการแบบมีสวนรวม
ของเกษตรกรตําบลดอนไผ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

การศึกษาคุณภาพเนื้อกวางปลดระวางจากการตัดเขาออนของกวาง

การพัฒนาหลักสูตรไอศกรีมตามธาตุเจาเรือน

การพัฒนาผลิตภัณฑกวยเตี๋ยวเสนปลา

การเปรียบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอกับตัวอยางเลือดและเปลือกไข
นกตอประสิทธิภาพการตรวจเพศนกดวยปฏิกิริยาลูกโซพีซีอาร

การประเมินทัศนคติการผลิตพืชอาหารปลอดภัยของเกษตรกร ตําบล
ศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

กลองควบคุมการผลิตตนปทุมมาอัตโนมัติ

การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุยชีวภาพในพื้นที่ตําบลบาน
ในดง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

การผลิตและปรับปรุงลักษณะของฟลมเจลาตินจากหนังปลานิลที่เติม
กลีเซอรอล

แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช การคิดเชิงระบบกับความ
สามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร.

การจัดการเรียนรูตามสภาพจริงในชั้นเรียนคณิตศาสตร

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวย
งานภาครัฐ

การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย รูปแบบเอกซทีม

การบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
ของโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

ผลงานวิชาการอื่นๆ

บทความวิจัย

บทความวิจัย

12/3/2561

12/4/2561

12/3/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/3/2561

12/4/2560

12/2/2561

12/11/2561

9/3/2561

7/2/2561

12/6/2560

12/4/2561

9/7/2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการระดับชาติประจําป 2561 ม.แมโจ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานขอมูลITA

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ทาเรือนํา
ลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษตอการเปลี่ยนแปลง
กาญจนบุรี"

โครงการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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15

16
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21
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25
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28

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Mobile Robot Control by Tangible programming for Developmenting of Computer Scientist Thinking skill in Elementary School

การจัดการหวงโซอุปทานของสินคาผักเบอร 8 เพื่อยกระดับของกลุม
เกษตรกรในอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวย
งานภาครัฐ

ผลของถานชีวภาพจากซังขาวโพดรวมกับมูลไกและนาํ หมักมูลไสเดือน
ดินตอการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว

ผลของกากผงชูรสตอการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของกวางตุง
ฮองเตในระบบไฮโดรโพนิกส

สถานภาพการเลี้ยงและการคาโคเนื้อในจังหวัดเพชรบุรี

รูปแบบการทําเกษตรทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น ต.หวย
ลึก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี

ผลของเอนไซมโบรมิเลนสกัดหยาบจากเปลือกและจุกสับปะรดตอ
คุณภาพเนื้อไกพื้นเมือง

ผลของอาหารหยาบตางชนิดตอปริมาณนํานมและองคประกอบนํานม
โคในชวงทายของระยะการใหนํานม

ผลของผักตบชวาแหงเปนวัสดุรองพื้นคอกตอสมรรถภาพการผลิตไก
เนื้อ

โครงการการพัฒนาและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากปลาทูเพื่อเปนสูตร
ตนแบบของจังหวัดเพชรบุรี

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑกลวยหอมทองเพื่อเพิ่มมูลคา

ความหลากชนิดของพรรณไมพื้นลางและการใชประโยชนผลผลิต จาก
ปาชุมชนบานถําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวในพื้นที่วนเกษตร
ชุมชนบานถําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปที่ 3

บทความวิจัย

บทความวิจัย

ผลงานวิชาการอื่นๆ

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

7/1/2561

10/1/2561

12/6/2560

12/2/2561

12/2/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

2018 15th International Conference on
Electrical Engineering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 38 (TCI กลุม 1)

รายงานขอมูลITA

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 5 มรภ.เพชรบุรี
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31
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2

29

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทัศนคติ ความคาดหวัง และความวิตกกังวงของอาจารยผูสอนตอ
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต

การใชสารเคมีกําจัดแมลง การรับรูภาวะสุขภาพกับภาวะสุขภาพของ
เกษตรกรที่ทํางานสัมผัสสารเคมีกําจัดแมลง

ผลของโปรแกรมเรื่อง อาการเตือน ปจจัยเสี่ยงและการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองตอความรูและพฤติกรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุติดเตียงที่บาน: กรณีศึกษาในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

การเปรียบเทียบการเก็บความรอนของลูกประคบสมุนไพรผสมขาว
เหนียวดํา

การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุยชีวภาพในพื้นที่ตําบลบาน
ในดง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

การประยุกตทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองเพื่อสงเสริมการยก
กระดานในรายวิชาการนวดไทย ของนักศึกษาการแพทยแผนไทยชั้น
ปที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Predicting Learning organization Factors that Affect Performance by Data Mining Techniques

Time Series Analysis of Stock Prices based on Deep Learning

Tangible programming for Developmenting of Computer
Scientist Thinking Skill New Frameworks to Smart Farm in
Primary School Student

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

งานวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

12/31/2560

12/31/2560

12/3/2560

12/5/2561

5/30/2561

12/2/2561

5/17/2561

11/15/2561

12/12/2561

7/1/2561

วารสารพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม

วารสารพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการศิลปวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ BCNSP
National and International Conference 2018

การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

การประชุมการแพทยแผนไทยระดับชาติ ครั้งที่ 2

The 13th International Joint Symposium on
Artiﬁcial Intelligence and Natural Language
Processing (iSAL-NLP 2018)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2018 15th International Conference on
Electrical Engineering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
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คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

การพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยาง
มีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโดยใชรูปแบบสตีมศึกษา
และเนื้อหาความเปนทองถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ

development of english picture storybooks to promote
the reading ability of prathom suksa 6 students in phetchaburi province

การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุยชีวภาพในพื้นที่ตําบลบาน
ในดง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

กลยุทธการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเพชรบุรี บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียง

RESIDENTS INVOLVEMENT TOURISM AND COASTAL
CONSERVATION:A CASE OF BANG TA BOON VILLAGE PHETCHABURI THAILAND

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูสาระนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐาน
ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซัน

การสอนวิธีปรับแตงลิ้นคลาริเนทและแซกโซโฟน

การสอนการดูแลรักษาเครื่องลมทองเหลือง

กลยุทธการฟนฟูพลังสุขภาพจิตในผูสูงอายุ

สถานการณและการมีสวนรวมของสังคมในการบังคับใชกฏหมายเกี่ยว
กับอาชีพและการจางงานของคนพิการ

สถานการณเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายดานการบริการสุขภาพ
สําหรับคนพิการ

ประสบการณของหญิงพิการทางสายตากับการรับรูขาวสารทางดาน
การบริการสุขภาพ ศูนยฝกอาชีพของหญิงตาบอดสามพราน จังหวัด
นครปฐม

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

9/30/2561

9/30/2561

12/2/2561

8/31/2561

8/28/2561

7/2/2561

12/28/2561

12/28/2561

3/19/2561

12/31/2560

12/31/2560

12/7/2561

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

phuket graceland resort & spa phuket thailand

Journal of humanities and social Sciences
Review (JHSSR)

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat
University

วารสารสมาคมพยาบาลทหารบก

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคน
พิการ

วารสารวิชาการระดับชาติ TCI กลุมที่ 2
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คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

Face detection criminals though CCTV cameras

The Study Factors and Model Creation for Prediction Academic Achievement Using Support Vector Machine

Predicting Learning organization Factors that Affect Performance by Data Mining Techniques

Video Surveillance System Using IP Camera for Target
Person Detection

License Plate Tracking Based on Template Matching
Techique

จิตรกรรมและประติมากรรมรวมสมัยเชิงสรางสรรคสูชุมชนอาเซียน:
ความเหมือนและความแตกตางระหวางไทยกับมาเลเซีย

กรณีศึกษาจากชุมชนสูชุมชน

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของชุมชน
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวย
งานภาครัฐ

comminity participation as a tool for tourism and environmental conservation: a case of bang ta boon village
phetchaburi thailand

นาฏยประดิษฐ ชุดผาทอกะเหรี่ยง กรณีศึกษา : หมูบานยางนํากลัดใต
ตําบลยางนํากลัดใต อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ผลงานวิชาการอื่นๆ

บทความวิจัย

บทความวิจัย

11/26/2561

11/15/2561

11/15/2561

9/26/2561

9/26/2561

7/1/2561

1/1/2561

12/1/2561

12/6/2560

6/8/2561

8/7/2561

The 14th International Conference on Signal
Image Technology and Internet Based Systems
(SITIS 2018) at Hotel Reina Lsabel in Las Palmas
de Gran Canaria (Spain)

The 13th International Joint Symposium on
Artiﬁcial Intelligence and Natural Language
Processing (iSAL-NLP 2018)

18th Internaional Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2018),
Sukosol Hotel, Bangkok

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเพชรบุรี

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ?ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕"ปที่ 7 ฉบับพิเศษ
ตุลาคม ? ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายงานขอมูลITA

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
ชาติ ครั้งที่10 ถักทองานวิจัยทองถิ่น...กาวไกลสูสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายงานประจําป 2561

ANUAL REPORT 2018

63

14

15

16

17

18

19

20

21

69

70

71

72

73

74

75

76

11

66

13

10

65

68

9

64

12

8

63

67

7

62

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค
ตําบลสมอพลือ อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี สูการจัดสวัสดิการ
ชุมชนอยางยั่งยืน

การพัฒนาสมรรถนะผูประกอบการในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2558

การพัฒนารูปแบบสงเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบล
สมอพลือ อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการวัดในจังหวัดเพชรบุรี รูปแบบ
เว็บไชตบนสมารทโฟน

การพัฒนาระบบศูนยบริการนักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี

การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย รูปแบบเอกซทีม

การพัฒนาระบบงานบริหารกิจกรรมการวิ่งออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

กลยุทธทางการตลาดขาวเกรียบงาในจังหวัดเพชรบุรี

The Narrative of Hyperreality in Thai Ghost Soap Operas

The Accounting Sytem Designing for Full Time Employee
Financial Plan

Efﬁcacy and operational cost of a cold fogger sprayer for
controlling orchid midge in Thailand

เสนทางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ตําบลถํารงค อําเภอบานลาด
จังหวัดเพชรบุรี

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สงผลตอความผูกพันของ
พนักงานตอองคกรและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในเขตภูมิภาคตะวัน
ตก.

การรับรูในนวัตกรรมของสวนประสมทางการตลาดขนมหวานใน
จังหวัดเพชรบุรี

การจัดการหวงโซอุปทานที่สงผลตอความไดเปรียบทางการแขงขัน
ของผูประกอบการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเพชรบุรี

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

8/16/2561

8/16/2561

8/16/2561

8/16/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยรังสิต
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คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

ระบบจัดเก็บฐานขอมูลสารสนเทศที่จอดรถนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

ระบบจัดเก็บฐานขอมูลผูสูงอายุ กรณีศึกษาศูนยดูแลผูสูงอายุ แฮปป
โฮมชะอํา

ระบบการพัฒนาสารสนเทศจัดการสถานกีฬา กรณีศึกษาฟตเนส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระบบการพัฒนาสารสนเทศจัดการสถานกีฬา กรณีศึกษา สระวายนํ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระบบการจัดการฐานขอมูลเกษตรกรผูปลูกขาว อําเภอปากทอ

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและความคาดหวังของนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาทองเที่ยวตลาดตองชม จังหวัดเพชรบุรี

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคใน
การเลือกซื้อขาวโพดคั่ว Perfect Corn

ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑ
อาหารในจังหวัดเพชรบุรี

ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการบัญชีที่มีตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ปการศึกษา 2560

การออกแบบและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมศิลปะปูนปน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

การสรางระบบสารสนเทศ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชื่อมโยงตลาดทายนําขามภพ อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.
2557

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการลงทุนปลูก
กลวยไมตัดดอกของเกษตรกรในอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

งานวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/4/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุยชีวภาพในพื้นที่ตําบลบาน
ในดง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ตานออกซิเชั่นของสารสกัดพืชวงศกาฝาก

การสกัดแทนนินและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไมบางชนิด

การพัฒนาผลิตภัณฑกัมมี่เยลลี่มะนาวเสริมสมุนไพร

การศึกษาศักยภาพการผลิตกระดาษจากหญาคา

การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพชนิด
พันธุปลาลํานําสาขาลุมแมนําชี

การสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวดวยการพัฒนาสุตรอาหารชะลอวัย

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากหนวยงานภาครัฐของประชาชน
จังหวัดเพชรบุรี

The Model of Teenagers Internet Usage Behavior Analysis
Using Data Mining

Balanced Scorecard Quality Information Dashboards Model
for competitive Business Advantage.

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานองหนาวยงา
นภาครัฐ

ความสามารถในการสรางพันธมิตรทางธุรกิจที่สงผลตอผลการดําเนิน
งานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี

ระบบฐานขอมูลคนไรพึ่งสถานคุมครองคนไรที่พึ่งกุมสะแก จังหวัด
เพชรบุรี

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

ผลงานวิชาการอื่นๆ

บทความวิจัย

บทความวิจัย

12/2/2561

12/4/2561

12/4/2561

12/2/2561

12/4/2561

12/2/2561

12/20/2561

7/1/2561

12/19/2561

12/19/2561

12/6/2560

8/8/2561

12/4/2561

การประชุมวิชาการระดับชาคิและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่5

การประชุมวิชากรระดับชาติ

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน ปที่ 20 ฉบับที่ 2. หนา179200. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

วารสารฐานขอมูล Springer Nature SwitZerland AG
2019 (AISC, volume 807), pp.159-168

รายงานขอมูลITA

มหาวิทาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของขาวพื้นเมืองเพชรบุรี

ผลการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแบบเกมมิฟเคชันรวมกับคิวอาร
โคด กรณีศึกษาซุมฟลิปนส กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
69 (คลองหลวง).

การศึกษาประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงจากพืช

การศึกษาความผันแปรในสวน 5 upstream ของยีนมัยโอสแตตินใน
กระบือปลักไทย (Bubalus bubalis)

การผลิตถานอัดแทงจากงวงตาลโตนดผสมแกลบเพื่อเปนพลังงาน
ทดแทน

การผลิตแกสจากทางตาลโตนด

การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีของดินที่ปลูกตาลระหวางพื้นที่
สวนตาลและพื้นที่ ปลูกตามคันนา

การประยุกตใชการสอนแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง ฟสิกสอะตอม เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการสรางฐานขอมูลตนตาลเพื่อ
การอนุรักษ ในเขตพื้นที่ตําบลหนองกะปุ อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุรี

การพัฒนาผลิตภัณฑเปลือกมะนาวเชื่อมปรุงรส

การคัดแยกจุลินทรียผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดินนา ต.ทาแรงออก
อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากพืชสมุนไพร "พริกพาน" เพื่อเพิ่ม
มูลคาและสรางเอกลักษณดานอาหารทองถิ่น รวมกับกลุมชาวบาน
เยาวชนหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/4/2561

10/18/2561

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกลุม
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภํฏวลัยอลงกรณ
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คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ปริมาณเมทลไกลออกซาลในตนขาวออนทําใหเครียดดวย ความเค็ม
และความรอน

การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางความ
รูนิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยงความรูเพื่อการสรางนวัตกรรมแบบ
ประสบการณจริง

สารบริสุทธิ์จากตําแยชางและฤทธิ์ตานมะเร็งปอด

พฤกษเคมีเบื้องตนของสารสกัดกลวยเล็บมือนาง

คุณภาพนําดื่มจากเครื่องทําความเย็นในคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ความนิยมในการบริโภคอาหารทองถิ่นของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี

การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและเบตาเลนจากผลเสมา

Performance of 2-stage Darrieus-Savonius rotors in wind
turbines at low speed

Methylglyoxal Levels in Rice Seedlings (Oryza sativa L.)
under Drought Stress

อันตรกิริยาของโฟตอนในโลหะผสมเซอรโคเนียมที่พลังงาน 1 keV ถึง
105 keV

สเปกตรัมการเปลงแสงและการดูดกลืนแสง สัมประสิทธิ์การลด
ทอนเชิงมวล และ อันตรกิริยายอยของผลึกซินทิลเลเตอร ลูเทเทียม
อิตเทรียม เพอรรอฟสไกท ที่เจือดวย ซีเเรียม

ศักยภาพในการผลิตแกสชีวมวลจากกะลามะพราว

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

7/1/2561

7/1/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/4/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ป
ที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2561

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปที่7ฉบับที่2
กรกฎาคม-ธันวาคม2561

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่5
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5

131

3

129

4

2

128

130

1

127

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Impacts of a Very Small Scale Biomass Gasiﬁcation and
Small Scale Solar PV Power Plant on Power Systems

Experimental investigation and empirical modeling of ﬂow
regimes and hydrodynamic characteristics of a coneshaped bed using sand-biomass binary mixtures

Co-ﬁring of oil palm residues in a fuel staged ﬂuidized-bed
combustor using mixtures of alumina and silica sand as
the bed material

Preliminary Study of the Natural Resonant Frequencies of
Coconut (Cocos Nucifera L.) Fruit for Quality Identiﬁcation

Applications of Electromagnetic Waves to the Quality
Control of Agricultural Products

An Analytical Model for Intermidiate WDM Nodes

Tangible programming for Developmenting of Computer
Scientist Thinking Skill New Frameworks to Smart Farm in
Primary School Student

Mobile Robot Control by Tangible programming for Developmenting of Computer Scientist Thinking skill in Elementary School

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

11/28/2561

9/1/2561

11/1/2561

10/25/2561

10/15/2561

9/20/2561

7/1/2561

7/1/2561

GMSARN Int. Conf. on Energy Connectivity,
Environment, and Development in GMS, 28-30
November 2018, China

Chemical Engineering & Processing: Process
Intensiﬁcation 131

Applied Thermal Engineering. Vol. 144

2018 International Symposium on Antennas
and Propagation (ISAP), Busan, Korea (South),
23-26 Oct. 2018, pp. 1-2.

2018 IEEE Radio and Antenna Days of the Indian
Ocean (RADIO), Mauritius, 15-18 Oct. 2018, pp.
1-1.

2018 IEEE International Conference on Aerospace Electronics and Remote Sensing Technology (ICARES), Bali, Indonesia, 20-21 Sep. 2018.

2018 15th International Conference on
Electrical Engineering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)

2018 15th International Conference on
Electrical Engineering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลของโปรแกรมวิเคราะหความคลาดเคลื่อนสะสมตอประสิทธิภาพ
การผลิตชิ้นงานในธุรกิจโรงกลึง

การศึกษาระบบทําอากาศรอนเพื่อใชเปนความรอนเสริมในระบบอบ
แหงพลังงานแสงอาทิตย

การประยุกตใชระบบสูบนําเซลลแสงอาทิตยชนิดตอตรงรวมกับ
การเกษตร

การนําความรอนทิ้งกลับมาใชในกระบวนการอบผาเบรกเพื่อประหยัด
แกสแอลพีจี

การจัดเสนทางการทองเที่ยวเชิงโบราณคดีและประวัติศาสตร อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี

วงจรขยายแถบผานแถบคูเชิงกระจายตอเรียงกันสําหรับ WLAN ยาน
ความถี่ 2.4GHz/5GHz

Needle-Free Jet Injector by Impact Driven Method

Co-Combustion of Rice Husk Pellets and Moisturized Rice
Husk in a Fluidized-Bed Combustor Using Fuel Staging at a
Conventional Air Supply

Time-related bed behavior in a ﬂuidized-bed combustor
co-ﬁring pelletized cassava rhizome and eucalyptus bark: a
comparative study between conventional and alternative
bed materials

Co-combustion of pelletized cassava rhizome and eucalyptus bark for reducing NOx in a ﬂuidized-bed combustor

Co-combustion characteristics of pelletized cassava rhizome and eucalyptus bark: thermogravimetric analysis and
kinetic modeling

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

11/21/2561

12/3/2561

9/1/2561

11/4/2561

11/4/2561

11/4/2561

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่
2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 41 (EECON-41), 21-23 พฤศจิกายน 2561

The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference 3?5
December 2018, Phetchaburi, Thailand

Songklanakarin Journal of Science and Technology. Vol 40(5)

Proceedings of 6th Asian Conference on Innovative Energy and Environmental Chemical
Engineering

รายงานประจําป 2561

ANUAL REPORT 2018

70

20

21

22

23

24

25

26

27

146

147

148

149

150

151

152

153

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพสา
หรับผูสูงอายุ

การสรางรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

การควบคุมพฤติกรรมการอัดรีดขึ้นรูปอลูมิเนียมอัลลอยชนิด 6063 ที่
มีลักษณะโปรไฟลแบบผสมดวยวิธีจําลองไฟไนตเอลิเมนต

การใชสีในการออกแบบสถาปตยกรรมภายในบานพักอาศัยสาหรับผู
สูงอายุ อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

แบบจําลองระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนที่เหมาะสมสําหรับ
โหลดแบบเปนชวง

กลองควบคุมการผลิตตนปทุมมาอัตโนมัติ

การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องแบงฟลมยืดพันพาเลท

มาตรการลดมวลใบพัดมอเตอรไฟฟากระแสสลับของเครื่องปนเสน
ดายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

บทความวิจัย

9/1/2561

5/1/2561

12/1/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปที่ 12 ฉบับที่ 28
เดือนพฤษภาคม ? สิงหาคม 2561

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่
13 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ ๕, วันที่ ๒-๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑. ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ความสําเร็จในการพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่
1
2

3

4

5

6

เกณฑการใหคะแนน
อาจารยมีผลงานวิจัย ไม
นอยกวารอยละ 50

ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจํานวน
ทั้งสิ้น 388 คน มีผลงานวิจัยจํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 35.05 (ตํากวา
เกณฑการใหคะแนน)
มีทุนสนับสนุนการวิจัยตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทุนสนับสนุนการวิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา ใน
จํานวนอาจารยประจํา
แตละสาขา ดังนี้
- สาขาวิทยาศาสตรและ 1. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก คณะครุศาสตรคณะมนุษยศาสตร
เทคโนโลยี 40,000 บาท และสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และ สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลป
ขึ้นไป
วัฒนธรรม มีจํานวนอาจารยทั้งสิ้น จํานวน 199 คน ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
- สาขาวิทยาศาสตร
11,940,431.47 บาท คิดเปนทุนสนับสนุนการวิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา
สุขภาพ 30,000 บาท ขึ้น เทากับ 130,385.16 บาท
ไป
2. สาขาวิทยาศาสตร ไดแก คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร
- สาขาสังคมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะ
15,000 บาท ขึ้นไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนอาจารยทั้งสิ้น จํานวน 150.5 คน ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 18,029,996.30 บาท คิดเปนทุนสนับสนุนการวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําเทากับ 85,446.08 บาท
3. สาขาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนอาจารยทั้ง
สิ้น จํานวน 41 คน ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย 3,503,289.47 บาท คิดเปนทุน
สนับสนุนการวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ 197,598.82 บาท
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตี อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจํานวนทั้งสิ้น 388 คน มีผลงานวิจัยที่
พิมพตอจํานวนอาจารย ไดรับการตีพิมพ จํานวน 153 คน คิดเปน รอยละ 39.43
ประจํา ไมนอยกวารอย
ละ 26
ทุนวิจัยจากแหลงทุน
อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งหมด
ภายนอก ไมนอยกวา
จํานวน 33,473,717.24 บาท เปนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายใน จํานวน
รอยละ 75 ของทุนวิจัย 3,602,500 บาท และแหลงทุนภายนอก จํานวน 29,871,217.24 บาท โดยทุน
ทั้งหมด
วิจัยภายนอกคิดเปน รอยละ 89.24 ของทุนวิจัยทั้งหมด
ผลงานวิจัยที่นําไปใช
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ดําเนินการทุกเรื่องมีการนําไปใช
ประโยชน ไมนอยกวา
ประโยชนตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยมีกลุมผูนําไปใชประโยชนที่แตกตาง
รอยละ 75 ของงานวิจัย กัน และมีรูปแบบการนําไปใชประโยชนทั้ง 4 รูปแบบ ไดแก เชิงวิชาการ เชิง
ทั้งหมด
สาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย และดานอื่น ๆ
จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับ มีจํานวนงานวิจัยทั้งหมด 175 เรื่อง มีผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติ
รางวัลระดับชาติขึ้นไป ไม จํานวน 7 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 5.71
นอยกวา รอยละ 5 ของผล
งานวิจัยทั้งหมด
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ขอมูลการบริการวิชาการ
ในปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยไดมีการจัดสรรงบประมาณในพันธกิจบริการวิชาการ ในแผนงานการเรงรัด
และยกระดับการใหบริการวิชาการ รวม 12,214,400 บาท จําแนกไดดังนี้
สรุปโครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ (ภายใตแนวคิดการ
บริหาร จัดการโดยใชปญหาและความตองการของ
ชุมชนเปนตัวตั้ง)
โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนักศึกษาใหเทียบเทาระดับสากล
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และ
โรงเรียนกองทุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการใหบริการวิชาการตาม
ยุทธศาสตร
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ
โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อ
สราง
ชุมชนเขมแข็ง
โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา
จากวัตถุดิบในทองถิ่น
รวม
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หนวย : ลานบาท

เงินแผนดิน
2.2992

เงินรายได
0.4841

รวม
2.7833

1.0000
2.4438

0.00
0.00

1.0000
2.4438

1.6200
1.5673

0.00
0.00

1.6200
1.5673

1.0000

0.00

1.0000

0.8000

0.00

0.8000

0.5000

0.00

0.5000

0.2600

0.2400

0.5000

11.4903

1.2241

12.2144
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จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
และสรางความเขมแข็งของทองถิ่น
โครงการ
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ ภาย
ใตแนวคิดการบริหารจัดการโดย
เนนความตองการของชุมชนเปน
ตัวตั้ง

กิจกรรม
1) พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยชุมชนบานดอนหอยแครง ต.บางขุน
ไทร อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
2) จัดการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ของดีบานในดง
อ.ทายาง จ.เพชรบุรี
3) พัฒนาชุมชนตนแบบการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวเพื่อชุมชน
เกษตรสะอาดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบานบางเค็ม อ.เขายอย
จ.เพชรบุรี
4) พัฒนาสงเสริมผลิตภัณฑผาทอพื้นบาน อ.หนองหญาปลอง
จ.เพชรบุรี สูการคาเชิงพาณิชย
5) พัฒนาและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน
หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี
6) พัฒนาชุมชนสูการยกระดับเปนศูนยทองเที่ยวและแหลงศึกษาดู
งาน ชุมชนไรมะขาม อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
7) พัฒนาหมูบานตนแบบการสรางมูลคาเพิ่มจากวัตถุดิบทองถิ่นเพื่อ
ชุมชนในทองถิ่นบานหนองมะกอก อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี
8) พัฒนาชุมชนตนแบบดานสุขภาวะของผูสูงอายุอยางยั่งยืน
เทศบาลตําบลหาญเจาสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
9) พัฒนาเสนทางทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเพื่อการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตําบลบานทาน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
โครงการสืบสานโครงการอันเนื่อง 1) พัฒนากลุมเกษตรปลอดภัยชุมชนบานในดงตามแนวคิดเศรษฐกิจ
มาจากพระราชดําริ
พอเพียง
2) พัฒนาหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชา
ดานเกษตรอินทรีย บานหวยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ
โครงการสนับสนุนการใหบริการ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑจากการเกษตรสูการคาเชิงพาณิชย
วิชาการตามยุทธศาสตรจังหวัด ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ
2) การยกระดับเพื่อสรางมูลคาเพิ่มสําหรับผามัดยอมจากสีธรรมชาติ
สูเชิงพาณิชย ชุมชนหัวบาน ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ
3) พัฒนาศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชน ดานการแปรรูปอาหาร
จากมะพราว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
4) การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเวชสําอางคจากนํามันรําขาว
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โครงการ
กิจกรรม
โครงการบูรณาการการเรียนการ 1) โครงการแปรรูปเนื้อปลาเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาชุมชน บางขุนไทร
สอน การวิจัย เพื่อสรางชุมชนเขม อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
แข็ง
2) โครงการพัฒนาชุมชนหัวทุง - ทุงพราวพัฒนา สูการเปนชุมชน
ตนแบบกาจัดการขยะ “ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน”
3) โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบที่สามารถถายทอดและสงตอ
ความรูดวยนวัฒกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนไรมะขาม
อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑขาวไรเบอรี่สูผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป
โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาจาก
วัตถุดิบในทองถิ่น
กิจกรรมทั้งหมด

1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ กลุม
แปรรูปอาหารฮาลาล บานทาแรงออก
2) โครงการผลิตนําหอมจากเกสรบัวหลวงราชินี เพื่อการคา เชิง
พาณิชย ชุมชนบานหนองจอก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี
21
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รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการดานการเรียนการสอนและ
/หรือการวิจัยตอโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
หนวยงาน
กิจกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑) พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยชุมชนบานดอนหอยแครง ต.บางขุนไทร
อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
2) โครงการแปรรูปเนื้อปลาเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาชุมชน บางขุนไทร
อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
3) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑขาวไรเบอรี่สูผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป
4) สํารวจความหลากหลายของพันธสัตวนําชนิดอื่นที่ไมใชปลาที่ไดจากการทํา
ประมงบริเวณชายฝงจังหวัดเพชรบุรี
5) การสํารวจและรวบรวมการใชประโยชนจากไมผลเมือง เขตอําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
6) งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากลนมีให
เห็น
คณะวิทยาศาสตรและ
1) การพัฒนาบรรจุภัณฑทาแรงออก
เทคโนโลยี
2) ดําเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย
3) การคัดแยกจุลินทรียที่มีความสามารถผลิตเอนไซมไซลาเนสจากดินในพื้นที่
ปลูกตาล
4) ศึกษาชีววิทยาของตาล
5) ฝกอบรมนักพฤกษศาสตรรุนเยาว รุนที่ ๗
6) โครงการผลิตนําหอมจากเกสรบัวหลวงราชินี เพื่อการคา เชิงพาณิชย
ชุมชนบานหนองจอก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี
7) การสํารวจและศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินในพื้นที่
ปลูกตาล จังหวัดเพชรบุรี
8) การสํารวจทํารหัสพิกัดตนตาลในพื้นที่ ต.หนองกะปุ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
9) สํารวจเก็บรวบรวมและศึกษาลักษณะตางๆของขาวพันธุพื้นเมืองของ
จังหวัดเพชรบุรี
10) สํารวจความหลากหลายและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
11) รวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมกลวยไม
12) ปรับปรุงศูนยเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพ
คณะวิทยาการจัดการ
1) จัดการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ของดีบานในดง อ.ทายาง
จ.เพชรบุรี
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หนวยงาน
คณะพยาบาลศาสตร

กิจกรรม
1) พัฒนาชุมชนตนแบบดานสุขภาวะของผูสงู อายุอยางยั่งยืน เทศบาลตําบล
หาญเจาสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบที่สามารถถายทอดและสงตอ ความรูดวย
นวัฒกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนไรมะขาม อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ 1) การผลิตกาซชีวภาพจากวัสดุอินทรียเหลือใชเพื่อชุมชนเกษตรสะอาดตาม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
คณะมนุษยศาสตรและ 1) พัฒนาและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนหนองหญาปลอง
สังคมศาสตร
จ.เพชรบุรี
2) พัฒนาและเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตนแกบุคลากรทางการ
ศึกษา
3) การยกระดับเพื่อสรางมูลคาเพิ่มสําหรับผามัดยอมจากสี ธรรมชาติสูเชิง
พาณิชย ชุมชนหัวบาน ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ
4) บริหารจัดการและตั้งศูนยการเรียนรูเพื่อการพัฒนาปาตนนําชุมชนเขาแดน
และกลุมปาแกงกระจาน
สถาบันวิจัยและสงเสริม 1) พัฒนาความรูความสามารถเรื่องการอาน (Reading Literacy) ของ
ศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนบานหนองเขื่อน และศูนยการเรียนการรูอินทรีอาสา
2) โครงการพัฒนาชุมชนหัวทุง - ทุงพราวพัฒนา สูการเปนชุมชนตนแบบกา
จัดการขยะ “ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน”
กิจกรรม
28
กิจกรรมทั้งหมด
60
คิดเปนรอยละ
46.67
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สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดระดับโครงการปงบประมาณ 2561
ที่

1

2
3

4
5

6

7
8

โครงการ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลดําเนินการ

โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
1) ระดับความสําเร็จของการบริการ
6 ขอ
6 ขอ
อําเภอ ภายใตแนวคิดการ
วิชาการหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ
บริหารจัดการโดยเนน
2) จ านวนชุมชนหรือองคการ เปาหมาย 1 ชุมชน/ 1 ชุมชน/องคกร
ความ ตองการของชุมชน
ที่ไดรับการพัฒนาโดย หนวยงานระดับ องคกร
เปนตัวตั้ง
มหาวิทยาลัย
โครงการสืบสานโครงการ 4) มีชุมชนไดรับการขยายผลสืบสาน
2 ชุมชน/ 3 ชุมชน/องคกร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
องคกร
อันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ
โครงการอนุรักษ
5) รอยละความสําเร็จตามแผน อนุรักษ รอยละ 80 รอยละ 86.36
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ
จาก พระราชดําริฯ
6) จ านวนชุมชนที่ไดรับประโยชน จาก
2 ชุมชน
2 ชุมชน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
7) พืชทองถิ่นที่ไดรับการขยายพันธุ
3 ชนิด
3 ชนิด
โครงการพัฒนาครูและ
8) จํานวนโรงเรียนคุณภาพตนแบบที่ ได 3 โรงเรียน
4 โรงเรียน
บุคลากรทางการศึกษา
รับการพัฒนา
โครงการพัฒนาการเรียน 9) จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการ พัฒนาการ 10 โรงเรียน 25 โรงเรียน
การสอนโรงเรียน ตชด.
เรียนการสอน
และ โรงเรียนกองทุนการ 10) รอยละของผลการสอบ o-net ของ รอยละ 10
n/a
ศึกษา
โรงเรียนกองทุนการศึกษา เพิ่มขึ้น
11) รอยละของนักเรียนโรงเรียน ตชด.
รอยละ 10
n/a
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพิ่ม
ขึ้น
โครงการสนับสนุนการ
12) จํานวนชุมชน/หนวยงาน เปาหมายที่ 2 ชุมชน/ 4 ชุมชน/ หนวย
ใหบริการวิชาการตาม
ไดรับการพัฒนา
หนวยงาน
งาน
ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี
และ ประจวบคีรีขันธ
โครงการบูรณาการการ
13) จ านวนชุมชนที่ไดรับรางวัล ระดับ
1 ชุมชน
1 ชุมชน
วิจัยกับการเรียนการสอน ชาติจากการบูรณาการฯ
เพื่อ สรางชุมชนเขมแข็ง
โครงการสนับสนุนการ
14) จํานวนผลิตภัณฑที่เกิดจากการ
5 ผลิตภัณฑ 9 ผลิตภัณฑ
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่ม พัฒนาของหนวยงาน
มูลคา จากวัตถุดิบในทอง
ถิ่น
รวมทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุ 12 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 85.17
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ความสําเร็จในการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ เกณฑการใหคะแนน
ผลการดําเนินงาน
1 มีแผนการสืบสานโครงการอันเนื่องมา มีการสืบสานงานตามโครงการพระราชดําริ ภายใตแผนงานบริการ
จากพระราชดําริ
วิชาการ ป พ.ศ. 2561 ไดแก โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ และโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ
2 มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนการ มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนการสืบสานโครงการอันเนื่องมา
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระ จากพระราชดําริ จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 3,443,800.00 บาท
ราชดําริ
ไดแก โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน
1,000,000.00 บาท และโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ จํานวน 2,443,800.00 บาท
ดําเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 2
3 ดําเนินงาน/โครงการ ตามแผนการ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระ โครงการ 32 กิจกรรม มีการดําเนินงาน 23 กิจกรรม คิดเปน
ราชดําริ ไมตํากวา รอยละ 80 ของ รอยละ 71.87 ซึ่งตํากวาเกณฑการใหคะแนน
โครงการทั้งหมด
4 บรรลุเปาหมายตามแผนการสืบสาน บรรลุเปาหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวนตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100
ไมตํากวา รอยละ 80
มีชุมชนที่ไดรับการพัฒนาตนแบบจากการถายทอดเทคโนโลยี ไดแก
5 มีชุมชนที่ไดรับการพัฒนาตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา 1
ชุมชนบานไรมะขาม
ชุมชน
มีชุมชนตนแบบที่ไดรับ รางวัลในระดับชาติ ไดแก วิสาหกิจชุมชนไร
6 ชุมชนตนแบบไดรับรางวัลในระดับ
ชาติ
มะขาม
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ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยไดมีการจัดสรรงบประมาณในพันธกิจทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในแผน
งานการเรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการ รวม 2,800,000 บาท จําแนกไดดังนี้
สรุปโครงการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่
1
2
3

โครงการ
โครงการสรางศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการสงเสริม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ ครั้งที่ 7
รวม

เงินแผนดิน
0.0000
1.1000
0.0000
1.1000

หนวย : ลานบาท

เงินรายได
0.5000
0.0000
1.2000
1.7000

รวม
0.5000
1.1000
1.2000
2.8000

แผนภาพแสดงสัดสวนของงบประมาณดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจําแนกตามแหลงทุน ในปงบประมาณ 2560

23%
39%

38%

สรางศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน

ความสําเร็จในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่

เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

มีแผนการทํานุบํารุงศิลป

มีการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก โครงการ

วัฒนธรรม

สงเสริม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการมหกรรมวัฒนธรรม
อาเซียนสัมพันธ ครั้งที่ 7

2

มีการจัดสรรงบประมาณ

มีการจัดสรรงบประมาณทํานุบํารุงใหเปนไปตามแผน จํานวน

ตามแผนการทํานุบํารุงศิลป

2 โครงการ เปนเงิน 2,300,000.00 บาท ไดแก โครงการสง

วัฒนธรรม

เสริม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1,100,000.00 บาท และ
โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ ครั้งที่ 7 จํานวน
1,200,000.00บาท

3

ดําเนินงาน/โครงการ ตาม

ในปงบประมาณ 2561 สามารถดําเนินโครงการและกิจกรรม ดาน

แผนการทํานุบํารุงศิลป

อนุรักษ เผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 โครงการ/

วัฒนธรรม ไมตํา กวา รอยละ 80 กิจกรรม ซึ่งคิดเปน รอยละ 100 ของโครงการทั้งหมด 2 โครงการ/
4

ของโครงการทั้งหมด

กิจกรรม

บรรลุเปาหมายตามแผนการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปาหมายของแผนการทํานุบํารุงศิลป

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมตํา

วัฒนธรรม

กวา รอยละ 80

โดยมีวัตถุประสงคของแผน
1. เพื่ออนุรักษ ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
3. เพื่อสนับสนุน สงเสริม และเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม
และไดกาํ หนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ดังนี้
สามารถบรรลุเปาหมายการดําเนินโครงการและกิจกรรม

ดาน

อนุรักษ เผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 โครงการ/
กิจกรรม จากโครงการทั้งหมด 2 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ
100.00
5

มีการนําองคความรูดานศิลป
วัฒนธรรมไปใชพัฒนาและแก
ปญหาของทองถิ่น ไมนอ ยกวา
2 ชุมชน

6

ในปงบประมาณ 2561 ไดมีการนําองคความรูดา นศิลปวัฒนธรรม ไปใชในการแกปญหา
ของทองถิ่น จํานวน
5 ชุมชน ไดแก ชุมชนนาพันสาม ชุมชนหนองจอก ชุมชนบาน
นอย ชุมชนบานหนองแกว ไรหัวลุม วัดเขานอย ชุมชนยางนํากลัดใตซ่งึ ไดนําองคความรู
ในดานศิลปวัฒนธรรมเผยแพรองคความรูและพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่เปนรูปธรรม และ
สามารถสรางรายไดแกคนในชุมชนได

มีองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ไดมีการดําเนินการการสรางมูลคาเพิ่มสูเศรษฐกิจสรางสรรคจาก
ที่นําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มสู จํานวน 5 ชุมชน ไดแก ชุมชนนาพันสาม ชุมชนหนองจอก ชุมชน
เศรษฐกิจสรางสรรค
บานนอย ชุมชนบานหนองแกว ไรหัวลุม วัดเขานอย ชุมชนยางนํา
กลัดใต ซึ่งสามารถสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมจนสามารถ
นําไปสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑและสรางรายไดใหชุมชนได เชน
ผลิตภัณฑทองมวน ฝอยทอง
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ผลการปฏิบัตริ าชการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ในภาพรวมบรรลุเปาหมาย รอยละ 63.33 เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรการ
เรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น บรรลุเปาหมาย รอยละ 100.00 รองลงมา
ยุทธศาสตรการเพิม่ ศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค รอยละ 66.67 ยุทธศาสตรการสรางความโดดเดนดานอาหารและ
การทองเที่ยว ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพบัณฑิต และ ยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพสูง รอยละ 60.00 สวนยุทธศาสตรการสรางความเปนสากล รอยละ 25.00 ตามลําดับ
สรุปรอยละผลการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่

แผนงาน

ตัวชี้วัด

บรรลุ

1
2
3
4

สรางความเปนเลิศดานอาหารและการทองเที่ยว
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค
การเรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่น
สรางความเปนสากล
ปรับปรงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง
รวม

5
5
6
5

3
3
4
5

คิดเปน
รอยละ
60.00
60.00
66.67
100.00

4
5
28

1
3
20

25.00
60.00
63.33

5
6

แผนภาพแสดงรอยละการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561
ปรับปรงระบบบริหารจัดการฯ

60

สรางความเป็
้
นสากล

25

ยกระดับการใหบริ
้ การวิชาการฯ

100

การเพิมศักยภาพการวิจัยฯ

66.67

ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

60

ความเป็ นเลิศด ้านอาหารฯ

60
0

20

40
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ผลการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปาหมาย
หนวยนับ จํานวน

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

ผลการ
บรรลุ
ดําเนินงาน  ไมบรรลุ

1. ยุทธศาสตรการสรางความโดดเดดดานอาหารและการทองเที่ยว

[1] รอยละผลงานวิจัยสรางสรรคและนวัตกรรมดานอาหารและการทอง
รอยละ
30
32.79
เที่ยวตอผลงานวิจัยทั้งหมด

[2] จํานวนหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตร
2
2

[3] รอยละของนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น รอยละ
10
-11.94

[4] รอยละของบัณฑิตดานอาหารและการทองเที่ยวที่มีงานทําภายใน 1 ป รอยละ
96
70.83

[5] จํานวนรายไดจากกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว
ลานบาท
≥1.5
2.02
รวม
บรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด (รอยละ 60.00)
2. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพบัณฑิต
จํานวน

2

-



[2] รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิ
หลังสําเร็จการศึกษา
[3] รอยละของนักศึกษาที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู
ออกแบบ สรางสรรคงาน นําเสนอเผยแพร แลกเปลี่ยนผลงาน

รอยละ

75

100



รอยละ

75

82.5



[4] รอยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผานการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป
[5] รอยละบัณฑิตที่สอบผานภาค ก. ของ ก.พ.

รอยละ

60

90.38



รอยละ

60

-



[1] จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียน TQR

รวม

บรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด (รอยละ 60.00)

3. ยุทธศาสตรการสรางความเปนสากล
หลักสูตร

2

1



[2] รอยละของนักศึกษาผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 รอยละ

50

95



[3] รอยละของอาจารยที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ

รอยละ

80

40



[4] รอยละของนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด

รอยละ

2.5

0.49



[1] จํานวนหลักสูตรนานาชาติหรือสองภาษา

รวม

บรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด (รอยละ 25.00)

4. ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค
[1] จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
ชุมชน/ทองถิ่น
[2] จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับนานาชาตี
ที่มีคานําหนักเทากับ 1
[3] รอยละของอาจารยและนักวิจัยใหมที่ไดรับการพัฒนาทักษะการทําวิจัย
[4] รอยละของบทความที่ไดรับการอางอิง (Citation)
ใน Refereed journals หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
รายงานประจําป 2561
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ชิ้น

11

15



เรื่อง

8

2



รอยละ

55

56.3



เรื่อง

5

64



85

เปาหมาย
หนวยนับ จํานวน

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

ผลการ
บรรลุ
ดําเนินงาน  ไมบรรลุ


[5] รอยละของโครงการวิจัยที่สงมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ)
รอยละ
70
ภายในกําหนดสัญญาตอโครงการวิจัยทั้งหมด

[6] จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
ชิ้น
2
2
อนุสิทธิบัตร
รวม
บรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด จาก 6 ตัวชี้วัด (รอยละ66.67)
5. ยุทธศาสตรการเรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น
รอยละ

40

40



8

8



[3] จํานวนโรงเรียนกองทุนและโรงเรียนเครือขายที่ไดรับการพัฒนา

ชุมชน/
องคกร
โรงเรียน

25

25



[4] จํานวนชุมชนเขมแข็งรูปธรรมตนแบบ

ชุมชน

1

1



[5] จํานวนชุมชนตนแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน

1

1



[1] รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ หรือกิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด
[2] จํานวนชุมชนหรือองคกรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา

รวม

บรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด (รอยละ 100)

6. ยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง
[1] จํานวนขององคความรูที่ไดจากกระบวนการจัดการความรู
[2] จํานวนหนวยงานนํารองที่นําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนิน
การที่เปนเลิศ (EdPEx)
[3] คะแนนการประเมินการบริหารเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ
[4] ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีตอการใหบริการของ
มหาวิทยาลัย

องคความรู

5

18



หนวย

3

5



คะแนน

4

-



ระดับ

≥4.51

-




[5] ระดับผลสําเร็จในการดําเนินการตามโครงการมหาวิทยาลัยเขียว
ระดับ
3
3
สะอาด (Green and Clean University)
รวม
บรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด (รอยละ 60.00)
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด

30

รวมตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย

19

บรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ

63.33
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ผลการบรรลุเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ จํานวน

ผลการ  บรรลุ
ดําเนินงาน
 ไมบรรลุ

1. ยุทธศาสตรการสรางความโดดเดดดานอาหารและการทองเที่ยว
เปาประสงค : กาวสูความเปนเลิศดานอาหารและการทองเที่ยว

1) รอยละผลงานวิจัยสรางสรรคและนวัตกรรมดาน
รอยละ
30
32.79
อาหารและการทองเที่ยวตอผลงานวิจัยทั้งหมด

2) จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่สรางรายได
หลักสูตร
2

3) รอยละของนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาอาหาร
รอยละ
10
-11.94
และการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

4) รอยละของบัณฑิตสาขาดานอาหารและการทองเที่ยวที่ รอยละ
96
63.86
มีงานทําภายใน 1 ป

5) จํานวนรายไดจากกลุมสาขาวิชาอาหารและการทอง
ลานบาท
≥1.5
2.02
เที่ยว
รวม
บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปนรอยละ 40.00
2. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพบัณฑิต
เปาประสงค : บัณฑิตพรอมทํางาน

6) จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียน TQR
จํานวน
2

7) รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือ
รอยละ
75
100
ใบรับรองคุณวุฒิหลังสําเร็จการศึกษา

8) รอยละของนักศึกษาที่สามารถใชเทคโนโลยี
รอยละ
75
82.5
สารสนเทศในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน นํา
เสนอเผยแพร แลกเปลี่ยนผลงาน

9) รอยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผานการประกัน
รอยละ
60
90.38
คุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป

10) รอยละบัณฑิตที่สอบผานภาค ก. ของ ก.พ.
รอยละ
60
รวม
บรรลุตัวชี้วัด 3 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปนรอยละ 60.00
3. ยุทธศาสตรการสรางความเปนสากล
เปาประสงค : พัฒนาเพื่อกาวเขาสูความเปนสากล

11) จํานวนหลักสูตรนานาชาติหรือสองภาษา
หลักสูตร
1
2

12) รอยละของนักศึกษาผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ รอยละ
50
CEFR ระดับ B1

13) รอยละของอาจารยทผ่ี า นเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ
รอยละ
80
40

14) รอยละของนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด
รอยละ
2.5
0.49
รวม

บรรลุตัวชี้วัด 0 ตัว จาก 4 ตัว คิดเปนรอยละ 00.00
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ จํานวน

4. ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค
เปาประสงค : ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
15) จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น
16) จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพร
ในระดับนานาชาตีที่มีคานําหนักเทากับ 1
17) รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะการทําวิจัย
18) จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)
ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติ
19) รอยละของโครงการวิจัยที่สงมอบผลงาน (รายงาน
ฉบับสมบูรณ) ภายในกําหนดสัญญาตอโครงการวิจัย
ทั้งหมด
20) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ยื่นขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ผลการ  บรรลุ
ดําเนินงาน
 ไมบรรลุ

ชิ้น

11

15



เรื่อง

8

2



รอยละ

55

56.3



เรื่อง

5

64



รอยละ

70

-



ชิ้น

2

2



รวม
บรรลุตัวชี้วัด 4 ตัว จาก 6 ตัว คิดเปนรอยละ 66.67
5. ยุทธศาสตรการเรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น
เปาประสงค : กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยรับผิดชอบตอสังคม

21) รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
รอยละ
40
40
หรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด

22) จํานวนชุมชนหรือองคกรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา
ชุมชน/
8
8
องคกร

23) จํานวนโรงเรียนกองทุนและโรงเรียนเครือขายที่ไดรับ
โรงเรียน
25
25
การพัฒนา

24) จํานวนชุมชนเขมแข็งรูปธรรมตนแบบ
ชุมชน
1
1

25) จํานวนชุมชนตนแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน
1
1
รวม
บรรลุตัวชี้วัด 5 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปนรอยละ 100.00
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด
6. ยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคกร
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง
เปาประสงค : องคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง
26) จํานวนขององคความรูที่ไดจากกระบวนการ
จัดการความรู
27) ระดับผลสําเร็จในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
28) คะแนนการประเมินการบริหารเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ
29) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีตอ
การใหบริการของมหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หนวยนับ จํานวน

องคความรู

5

18



ระดับ

3

2



คะแนน

4

-



ระดับ

≥4.51

-



ระดับ

3

-



30) ระดับผลสําเร็จในการดําเนินการตามโครงการ
มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean
University)
รวม
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด
รวมตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ

ผลการ  บรรลุ
ดําเนินงาน
 ไมบรรลุ

บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปนรอยละ 20.00
30
15
50.00
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ความสําเร็จตามเปาหมายสําคัญของมหาวิทยาลัย
คะแนนประเด็น/เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ประเด็นที่ 1 ความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงอาหารและการทองเที่ยว
1 มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาดาน
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดยุทธศาสตร และโครงการอยางชัดเจน ภายใตแผนงานสราง
อาหารและการทองเที่ยวอยางชัดเจน
ความโดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว กํากับ ดูแล โดยอาจารย ดร.กฤษดา ตั้ง
ชวาล ผูชวยอธิการบดี ประกอบดวยโครงการหลัก จํานวน 6 โครงการ ไดแก (1)
โครงการสนับสนุนการวิจัยดานอาหารและการทองเที่ยว (2) โครงการสนับสนุนการ
สรางนวัตกรรมดานอาหารและการทองเที่ยว (3) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนกลุมสาขาดานอาหารและการทองเที่ยว (4) โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ดานอาหารและการทองเที่ยวที่ไดรับการรับรอง (License) เพื่อหารายได (5) โครงการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพดานอาหาร (6) โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานการทองเที่ยว
2 มีการดําเนินงานแผนงาน/โครงการในการ การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแผนงานสรางความโดเดนดานอาหารและการ
พัฒนาดานอาหารและการทองเที่ยว รอยละ ทองเที่ยว สามารถดําเนินการได จํานวน 6 โครงการ จากจํานวน 6 โครงการ คิด
85 ขึ้นไป
เปนรอยละ รอยละ 100
3 บรรลุเปาหมายของแผนงาน/โครงการใน
การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในการพัฒนาดานอาหารและการทองเที่ยว
การพัฒนาดานอาหารและการทองเที่ยว
สามารถบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน จํานวน 2 ตัวชี้วัด จาก
รอยละ 85 ขึ้นไป
ทั้งหมดจํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 40.00
4 ไดรับการจัดลําดับมหาวิทยาลัยดาน
-NAอาหารและการทองเที่ยว 1 ใน 10ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศ
5 ไดรับการจัดลําดับมหาวิทยาลัยดาน
-NAอาหารและการทองเที่ยว 1 ใน 5 ของของ
มหาวิทยาลัยในประเทศ
ประเด็นที่ 2 ความสําเร็จในการพัฒนาสูก ารเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University)
1 มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดยุทธศาสตร และโครงการอยางชัดเจน ภายใตแผนงาน
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ชัดเจน
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ 2,596,400.00 บาท โดย
มีผูชวยศาสตราจารยวิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี กํากับดูแล ติดตามการดําเนิน
งาน ประกอบดวยโครงการยอย ไดแก 1) รถไฟฟาขนสงมวลชนภายในมหาวิทยาลัย
2) พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว(รถไฟฟา) 3) พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (พลังงาน)
2 มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใน การดําเนินงานตามโครงการการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว สามารถดําเนินการได
การพัฒนามหาวิทยาลัย สีเขียว รอยละ
จํานวน 3 กิจกรรม จากทั้งหมด 3 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100.00
85 ขึ้นไป
3 บรรลุเปาหมายของแผนงาน/โครงการใน
บรรลุเปาหมายของโครงการการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว จํานวน 6 ตัวชี้วัด จาก
การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว รอยละ 85 ทั้งหมด จํานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00
ขึ้นไป
4 ไดรับการจัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
-NA(UI GreenMetric) ในลําดับ 1 -50 ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศ
5 ไดรับการจัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
-NA(UI GreenMetric) ในลําดับ 1 -30 ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศ
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คะแนนประเด็น/เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ประเด็นที่ 3 ความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทลั (Digital University)
1 มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาดาน
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดยุทธศาสตร และโครงการอยางชัดเจน ภายใตแผนงานปรับปรุง
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางชัดเจน
ระบบบริหารจัดการสูอ งคกรเรียนรูท ม่ี ปี ระสิทธิภาพสูง โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลพืน้
ฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยีสารสนเทศมุง สู สังคมดิจทิ ลั (Digital Economy) และ
E-University โดยมีอาจารย ดร. ทัดทอง พราหมณี ผูช ว ยอธิการบดี กํากับ
ดูแล ประกอบดวยโครงการยอย ไดแก โครงการพัฒนาฐานขอมูลปญหาและความตองการ
ของชุมชน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพือ่ การพัฒนาทองถิน่ ตามพระบรมราโชบาย
และโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2 มีการดําเนินงานแผนงาน/โครงการในการ การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
พัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล รอยละ 85 และเทคโนโลยีสารสนเทศมุงสู สังคมดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University
ขึ้นไป
สามารถดําเนินการได จํานวน 2 กิจกรรม จากทั้งหมด 2 กิจกรรม คิดเปนรอยละ
100.00
3 บรรลุเปาหมายของแผนงาน/โครงการใน
บรรลุเปาหมายของโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
การพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล รอยละ และเทคโนโลยีสารสนเทศมุงสู สังคมดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University
85 ขึ้นไป
จํานวน 5 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00
4 ไดรับการจัดลําดับ Webometrics ใน
ไดรับการจัดลําดับ Webometrics ลําดับ 11 ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําดับ 1 - 10 ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5 ไดรับการจัดลําดับ Webometrics ใน
-NAลําดับ 1 - 5 ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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รางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองคกรระดับชาติและนานาชาติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รางวัลที่ไดรับ
คณะครุศาสตร ได 4 รางวัล
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ Y.E.S .Idea Camp
ณ โรงแรมไมดา จังหวัดนครปฐม

หนวยงานที่มอบให

วันที่ไดรับรางวัล

UBI เครือขายภาคกลาง และ สกอ.

29 กันยายน – 1 ตุลาคม
2560

2. รางวัลรางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย ระดับ
อุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติประจําป 2561
“ตามรอยพระบาทพอเพื่อสานตอพระราชปณิธาน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

16 กุมภาพันธ 2561

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนธุรกิจ ระดับ
อุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติประจําป 2561
“ตามรอยพระบาทพอเพื่อสานตอพระราชปณิธาน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

15 กุมภาพันธ 2561

4. ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยเพื่อนําเสนอผลงานรอบ โครงการ “GATSBY CREATIVE AWARDS
ครั้งที่ 12
สุดทาย ประเภทออกแบบโปสเตอรโฆษณา (ART) โครงการ
“GATSBY CREATIVE AWARDS ครั้งที่ 12” ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได 10 รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันคลองโคชาย

การแขงขันคลองโค งานปศุสัตวเกษตร
กําแพงแสน ประจําป 7 ธันวาคม 2560

1) นายจิรายุทธ คนเชี่ยว

10 มีนาคม 2561

7 ธันวาคม 2560

2) นายพันชนะ ทองคลาย
3) นายธนากร เดชเพชร
4) นายภานุวัฒน บุญโพธิ์
2. รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจเกษตร

การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย 15-16 กุมภาพันธ 2561
คณบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4

1) นางสาวอรุณี พลายแกว
2) นางสาวศิริลักษณ ขาวมรดก
3) นางสาวสุภาวดี สาลี
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดนวัตกรรม
อาหาร
1) นางสาวกิตติวรรณ เชื้อบุญมี
2) นางสาววรรณวิภา บุญกาญจน
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแขงขันตอบปญหาทาง
วิชาการดานการเกษตรดาน พืชศาสตร
1) นายฐาปกรณ อารักษ

การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย 15-16 กุมภาพันธ 2561
คณบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4
การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย 15-16 กุมภาพันธ 2561
คณบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4

2) นายณัฐวุฒิ เข็มทอง

รายงานประจําป 2561
ANUAL REPORT 2018

93

รางวัลที่ไดรับ
5. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมแขงขันตอบปญหาทางวิชาการดาน
ประมง
1) นางสาวดนยา นวมศิริ
2) นายณัฐภัทร โหงวเกิด
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรองเพลงลูกทุง
- นางสาวบุญยวีร ดอนศรี

หนวยงานที่มอบให
วันที่ไดรับรางวัล
การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย 15-16 กุมภาพันธ 2561
คณบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4
การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย 15-16 กุมภาพันธ 2561
คณบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันกีฬาทักษะการเกษตร การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย 15-16 กุมภาพันธ 2561
การแขงขันแพ็คถุงปลา
คณบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4
1) นายณัฐพงษ บํารุงใจ
2) นางสาวเบญจมาศ กลาหาญ
8. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาทักษะการเกษตรการแขงขัน
การกรอกวัสดุปลูกใสถุง
1) นายพันธวริศ พันธุเถื่อน

การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย 15-16 กุมภาพันธ 2561
คณบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4

2) นางสาวพรรณลักษณ ธนาชัยจรัส
9. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาทักษะการเกษตรการแขงขัน
สะบัดแส (ชาย)

การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย 15-16 กุมภาพันธ 2561
คณบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4

- นายอธิภัทร พรสิริโชติรตั น
10. รางวัชชนะเลิศ การแขงขันกีฬาทักษะการเกษตรการแขงขัน การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย 15-16 กุมภาพันธ 2561
สะบัดแส (หญิง)
คณบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4
- นางสาวชุติมา เหงี่ยมแจม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได 9 รางวัล
1. รางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการดานการวิจัย ดีเดน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
- ดร.สราวุธ แผลงศร
2. รางวัลชมเชย การประกวดเขียนเรียงความ
ไทยพีบีเอส
17-18 กุมภาพันธ 2561
- นายอัษฎากรณ ขันดี
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันโครงการพัฒนาเครื่อง
บินบังคับวิทยุปกหมุนชนิด 4 ใบพัด รายการ “หนูนอยจาว
เวหาไทยพีบีเอส”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1) นายนที โตะมิ
2) นายเอกชัย พึ่งแยม
3) น.ส.วาสนา สุขสงวน
4) นายวาทิต บัวเทศ)
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5-6 มีนาคม 2561

รางวัลที่ไดรับ
4. รางวัลบทความระดับยอดเยี่ยม การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4

หนวยงานที่มอบให
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ไดรับรางวัล
5-6 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5-6 มีนาคม 2561

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม

วันที่ 23 กันยายน 2561

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม

วันที่ 23 กันยายน 2561

สนามกีฬาไทย-ญี่ปุน ดินแดง กรุงเทพฯ

17 กันยายน 2561

สนามกีฬาไทย-ญี่ปุน ดินแดง กรุงเทพฯ

17 กันยายน 2561

1) น.ส.อุไรรัตน เอี่ยมสะอาด
2) ดร.ปราโมทย ตงฉิน
3) ผศ.ดร. วีระชัย คอนจอหอ
5. รางวัลบทความระดับดีเดน การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4
1) น.ส.นิรชรา ชื่นใจ
2) อ.สุกัญชลิกา บุญมาธรรม
3) ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะดาน
คอมพิวเตอร การสรางการตูนแอนิเมชั่น
1) นายศรัณพงศ โยนะพันธุ
2) นายวัลลภ ผานคุม
3) นายมาวิน ไขมุก
7. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ศึกปกหมุนประลองปญญา Drone
Mission ในงาน DIGTAL THALAND BIG BANG 2018
1) นายนท โตะมิ
2) น.ส.วาสนา สุขสงวน
3) นายเอกชัย พึ่งแยม
8. รางวัลชมเชย ศึกปกหมุนประลองปญญา Drone Mission ใน
งาน DIGTAL THALAND BIG BANG 2018
1) นายธนัช ธนาประเสริฐสุข
2) นายพีระพล พิมจันทึก
3) นายมณฑล เสนานาญ)
9. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันกีฬาบุคคล ออทิสติก ครั้งที่ 1
- นายอัษฎากรณ ขันตี)

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได 5 รางวัล
1. รางวัลอันดับที่ 7 การแขงขันโอลิมปกหุนยนต 2017 (World World Robot Olympiad Association
Robot Olympiad 2017) ระดับนานาชาติ ณ เมืองซานโฮเซ
ประเทศคอสตาริกา
2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความในหัวขอ “การอนุรักษ
สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
พลังงานและพลังงานทดแทน”
3. รางวัลอันดับที่ 7 และ 12 การแขงขันโครงการสุดยอดฝมือ บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
สายสัญญาณ ป 6 (Cabling Contest 6)
(มหาชน)
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10-12
พฤศจิกายน 2560
10 ตุลาคม 2560
19 กันยายน 2561

รางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบให
4. รางวัลอันดับที่ 5 อันดับที่ 7 และอันดับที่ 12 รายการ
บริษัท แกมมาโก ประเทศไทย (จํากัด)
แขงขันโอลิมปกหุนยนต (WORLD ROBOT OLYMPIAD
2018) ภายใตแนวคิด “Food Matters” รอบชิงชนะเลิศ
ประเทศไทย ณ ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัด
ขอนแกน
5. รางวัลอันดับที่ 6 และ 7 ระดับมหาวิทยาลัย การแขงขัน Ad- กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
vance Robot Digital Bigbang ระดับประเทศไทย ประจํา
ป 2561 ที่จัดขึ้นที่เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได 15 รางวัล
1. เหรียญทอง จํานวน 1 รางวัล
แขงขันอาหารระดับนานาชาติ ในงาน
Thaifex-word
of food Asia ; Thai2. เหรียญเงิน จํานวน 3 รางวัล
land Ultimate Chef Challenge 2018
3. เหรียญทองแดง จํานวน 7 รางวัล
(TUCC)
4. รางวัลชมเชย จํานวน 9 รางวัล
5. เหรียญทองแดง จํานวน 1 รางวัล
แขงขันอาหารไทยสตรีทฟูดเมนูสรางสรรค
(Makro Innovation Thai Street Food
Challenge) ชิงถวยรางวัลพระราชทาน
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน Makro
HoReCa 2018
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 3 รางวัล
โครงการ Y.E.S. IDEA CAMP สําหรับผู
ประกอบการนักศึกษา เครือขาย UBI ภาค
7. รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล
กลางตอนลาง
8. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 2 รางวัล
แขงขันสุดยอดเชฟมือทองการปรุง
อาหารแบบ ฟรีสไตส “น็อคเอาท” แหง
ประเทศไทย
9. รางวัลชมเชย จํานวน 5 รางวัล
แขงขันสุดยอดเชฟมือทองการปรุง
อาหารแบบ ฟรีสไตส “น็อคเอาท” แหง
ประเทศไทย
10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นําเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร กลุม
พืชศาสตร ในงานประชุมวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง
ที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11. รางวัลชมเชย
นําเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร กลุม
พืชศาสตร ในงานประชุมวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง
ที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12. รางวัล popular vote
ในงานประชุมพฤกษศาสตรครั้งที่ 13
มหาวิทยาลัยสารคาม
13. รางวัลหองปฏิบัติการตนแบบดานความปลอดภัย ESPRel
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนยบริหารความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
COSHEM และสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ)
14. รางวัลนักวิจัยดีเดน ประเภทการนําเสนอผลงานวิจัย
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป
2561
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วันที่ไดรับรางวัล
31 สิงหาคม –
2 กันยายน 2561

21 กันยายน 2561

29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน
2561

22 มีนาคม 2561

1 ตุลาคม 2560
13-14 กรกฎาคม 2561
13-14 กรกฎาคม 2561
วันที่ 22-23 มีนาคม 2561

วันที่ 22-23 มีนาคม 2561

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561
วันที่ 27 เมษายน 2561

17-18 สิงหาคม 2561

รางวัลที่ไดรับ
15. รางวัลนักวิจัยดีเดน ประเภทโครงการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร ได 7 รางวัล
1. อาจารยกิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน ไดรบั รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 การนําเสนอผลงานวิจัย แบบปากเปลา (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการการแพทยแผนไทยระดับ
ชาติ ครั้งที่ 2 ประจําป 2561
2. อาจารยกิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน ไดรบั รางวัล The Best
Poster Presentation Awards of Innovation in
Healthcare/Education ในงาน BCNSP National and
International Conference 2018
3. นายรุจิสรรค ทองคํา และนายปรีดี มะมิงนักศึกษาสาขาการ
แพทยแผนไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศ วิชากายวิภาคศาสตร
4. นางสาวนลินา เหมือนมี และนางสาวรัชนีกร โยชารี นักศึกษา
สาขาการแทพยแผนไทย ไดรบั รางวัลชนะเลิศ วิชาผดุงครรภ
ไทย
5. นายอิสมาแอ เจะยอ และนางสาวปยะนาช ราชกรีย นักศึกษา
สาขาการแพทยแผนไทย ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วิชาการนวดไทย
6. นางสาวอารยา มหาดไทย และนางสาวณัฐธิดา เจริญสินชัย
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิชาเวชกรรมไทย
7. นางสาวดวงกมล ดวงศรี และนางสาวสาวิตรี เหิมสารจอด ได
รับรางวัลชมเชย วิชาเภสัชกรรมไทย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได 11 รางวัล
1. ปูเตียงประกอบจินตลีลา การแขงขันทักษะวิชาชีพดานการ
โรงแรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 จํานวน 3 คน

หนวยงานที่มอบให
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป
2561

วันที่ไดรับรางวัล
17-18 สิงหาคม 2561

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

17-18 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน
ประสงค
2561
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ 8-11 สิงหาคม 2561
มหกรรมเครือขายการแพทยแผนไทยและ
การแพทยพื้นบาน ครั้งที่ 5 “ภูมิปญญา
แพทยแผนไทย กาวไกล ใสใจสุขภาพ นํา
ชาติพัฒนา” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ 13 กุมภาพันธ 2561
ทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร รวมกับวิทยาลัยการ
โรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีศรีวิชัย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 20 มกราคม 2561

2. การแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Pranakorn Flair 2018
ประเภทการผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา จํานวน 2 คน
3. การแขงขันการนําเสนอวิสัยทัศนระดับอุดมศึกษา โครงการ
รัฐประศาสนศาสตรวชิ าการ
10 กุมภาพันธ 2561
พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 รัฐประศาสนศาสตร
วิชาการครั้งที่ 9 จํานวน 4 คน
4. นักคิดสิ่งประดิษฐรุงใหม ประจําป 2561 Thailand Inven- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 2-6 กุมภาพันธ 2561
tors’ Day 2018) ณ Event Hall 98-99 ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จํานวน 1 คน
5. การพากษทัวรลีลาการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ ไทยทรงดํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 5 เมษายน 2561
อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 8 คน
โครงการสงเสริมศักยภาพและทักษะดาน
การทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสาขาสูเอตทัคคะ
ในหัวขอSSRU Tourism Competition
2018
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รางวัลที่ไดรับ
6. ตอบปญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจําป พ.ศ.
2561 จํานวน 3 คน
7. เยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย จํานวน 1 คน

หนวยงานที่มอบให
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 7
กรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

8. การประกวดรองเพลงลูกทุงถิ่นไทย และรางวัลกลาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สุนทรพจน โครงการประกวดความสามารถทางภาษาไทย วัน
มนุษยวิชาการประจําปการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม จํานวน 3 คน
9. การแขงขันทักษะวิชาชีพทางการทองเที่ยวระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
ประเภททักษะการเขียนรายการนําเที่ยวและทักษะมัคคุเทศก
จํานวน 3 คน
10. ทักษะขับรองเพลงพื้นบาน เพลงพวงมาลัยเพชรบุรี จํานวน กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
10 คน
และสมาคมเพลงพื้นบานภาคกลาง
ประเทศไทย
11. ทักษะขับรองเพลงพื้นบาน เพาะกลาพันธเกง เพลงพื้นบาน กระทรวงวัฒนธรรม ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธรและเครือขายเพลงพื้นบานและ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
คณะวิทยาการจัดการ ได 4 รางวัล
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ Y.E.S .Idea Camp
UBI เครือขายภาคกลาง และ สกอ.
ณ โรงแรมไมดา จังหวัดนครปฐม
2. รางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติประจําป 2561 “ตามรอย
พระบาทพอเพื่อสานตอพระราชปณิธาน”
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนธุรกิจ ระดับ
อุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติประจําป 2561
“ตามรอยพระบาทพอเพื่อสานตอพระราชปณิธาน”
4. ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย เพื่อนําเสนอผล
งานรอบสุดทาย ประเภทออกแบบโปสเตอรโฆษณา (ART)
โครงการ “GATSBY CREATIVE AWARDS ครั้งที่ 12” ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได 1 รางวัล
1. Carbon Neutral Certiﬁcate สําหรับองคกรที่เขารวม
กิจกรรมชดเชยคารบอนประเภทองคกร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได 1 รางวัล
2. ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการระดับดีเดน (แบบ
บรรยาย) ในการประชุมวิชาการดานประกันคุณภาพการ
ศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ไดรับรางวัล
17 สิงหาคม 2561
5 กันยายน 2561
16 มีนาคม 2561

23 กุมภาพันธ 2561
10-12 กุมภาพันธ 2561
18 - 25 กุมภาพันธ 2561

29 กันยายน – 1 ตุลาคม
2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

16 กุมภาพันธ 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

15 กุมภาพันธ 2561

โครงการ “GATSBY CREATIVE AWARDS 10 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 12

Thailand Greenhouse Management 19 กันยายน 2561
Organization องคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
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8 ธันวาคม 2560

รางวัลที่ไดรับ
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ได 4 รางวัล
1. ดานการวิจัย

หนวยงานที่มอบให

วันที่ไดรับรางวัล

- รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน ในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานการประชุม 5 ธันวาคม 2561
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
เรื่อง “การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการ
วิจัย ครั้งที่ 5”
พัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุร”ี ของ นายแสนประเสริฐ
ปานเนียม สถาบันวิจัยฯ
2. ดานการบริการวิชาการ
ชุมชนที่เปนพื้นที่บริการวิชาการของสถาบันวิจัยฯ ไดรับ
รางวัลระดับประเทศ ดังนี้
2.1 ชุมชนบานไรมะขาม ไดรับรางวัลชนะเลิศกลุมบริหาร
กรมชลประทาน
จัดการนํา
2.2 ชุมชนหัวทุง-ทุงพราวพัฒนา ไดเขารวมโครงการชุมชน
กรมสงเสริมคุณภาพและสิ่งแวดลอม
ปลอดขยะและผานระดับดีเยี่ยม เปนตัวแทนภาคตะวัน
ตก
3. ดานการทํานุและบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- การไดรับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
ลักษณะมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดานการเลนพื้นบาน
กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว (วัวเทียมเกวียน)
รวมทั้งสิ้น 71 รางวัล
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14 พฤษภาคม 2561
5 มิถุนายน 2561

25 กรกฎาคม 2561
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พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนประธานเปดโรงสีแหงความสุข ชุมชนไรมะขาม
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงสีขาวชุมชนตําบลไรมะขาม อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษรดุษดี
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี และผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลาวตอนรับ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบรี ขาราชการ และเกษตรกรในพื้นที่เขารวมในพิธี ซึ่งโรงสีแหงความสุขเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตําบลไรมะขาม อําภเอบานลาดจังหวัดเพชรบุรี เปน
แหลงปลูกพันธขาวสงขายทั่วประเทศ ตอมาประสบปญหาผลผลิตราคาตกตํา และขาดทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงเขามา
ชวยดําเนินการโดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนา การแปรรูปสินคา การพัฒนาโปรแกรมซื้อ
ขายออนไลน มีกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบและสงเสริมใหเปนแหลงศึกษาดูงานและแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรระดับชาติ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤตชน วงศรัตน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนประธานเปดโครงการตลาด
นัดแรงงาน ที่ศนู ยเตรียมความพรอมสูการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรวมกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีจัด
ขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ชั้นลาง อาคารศูนยการเรียนรูและพัฒนาทักษะชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี
คณาจารย นักศึกษา ผูประกอบการและผูสนใจทั่วไปเขารวมจํานวนมาก สําหรับโครงการตลาดนัดแรงงานในครั้งนี้ มีนายจางมา
สัมภาษณงานโดยตรงกวา 20 บริษัท มีจํานวนตําแหนงงานวางถึง 120 ตําแหนง 720 อัตรา วุฒิการศึกษาที่ตองการมากที่สุดคือ
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับประกาศวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขณะที่ตําแหนงที่ตองการ
มากที่สุดคือชางซอมบํารุง

คายแสงทองสองสวางดวยทางธรรม ป5 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤตชน
วงศรัตน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให อาจารยกฤษฎา สุริยวงศ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ เปนประธานเปดโครงการ คายแสงทองสองสวางดวยทางธรรม ปที่ 5 จัดขึ้นระหวางวันที่ 21-22 มิถุนายน
2561 ณ วัดบันไดทอง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา ฝกใหนักศึกษาเขาใจในหลักการฝกสมาธิและตระหนักความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม
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ดร.ณัฐกานต ภาคพรต ผูชวยศาสตราจารยธนกฤต ทองคลํา ผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา แพงโสม และอาจารยกาญจนา สังขผาด รวม
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จัดการอบรมและนิเทศติดตามโครงการการพัฒนาทักษะการสรางและใชสื่อ
การเรียนการสอนแอพพลิเคชั่นของครูในศตวรรษที่ 21 ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง
ประจําปงบประมาณ 2561 ณ หองประชุมตะนาวศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี ันธ เขต 1 เมื่อวันกอนนี้ โดยมีนาย
ไพรัช มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 เปนประธานเปดการอบรม ในการอบรมมีโรงเรียน
เปาหมายจํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนดานสิงขร โรงเรียนบานทุงตาแกว โรงเรียนบานดงไมงาม โรงเรียนบานปากคลอง (ราษฎรอุปกรณ)
และโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห โดยมีกิจกรรมตอเนื่องในการนิเทศติดตาม เพื่อหาวิธีการประยุกตใชใหเหมาะสมกับชั้นเรียนตามสภาพจริง
การอบรมเชิงปฏิบัติ การนําเสนอ วิพากษงานและสรางชุมชนการเรียนรู (PLC) กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสรางและใชสื่อการเรียนการสอนแอพ
พลิเคชั่นของครูในศตวรรษที่ 21

สรางฝายชะลอนําใหกับชุมชน วันเสาร ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ บานแมคะเมย อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี
อาจารยกฤษฎา สุริยวงค ที่ปรึกษาชมรม I PHOTO CLUB สังกัดกองพัฒนานักศึกษา นํานักศึกษาชมรมเขารวมกิจกรรมจิตอาสา “ I PHOTO
CLUB Spiritual Camp” สรางฝายชะลอนําใหกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงคสงเสริมใหนักศึกษาชมรม I PHOTO CLUB เปนผูมีจิตสาธารณะ
บําเพ็ญประโยชน มีนําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผเสียสละเพื่อสวนรวม และมีการฝกการถายภาพเพื่อนําความรูเรื่องการถายภาพมาใชประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตได
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เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารยปองพล รักการงาน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารยกฤษฎา สุรยิ วงศ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
นํานักศึกษาเขารวมโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ในชื่อโครงการที่วาพลังนักศึกษาแกไขปญหา
สารเสพติด พลังนิสิตสรางสรรคประเทศไทย 4.0 ในระหวางวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกาแลคซี่ ริเวอรแคว รีสอรท อําเภอ
ดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาเยาวชนของประเทศชาติใหเปนบุคคลที่มีความรูความ
สามารถมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และสงเสริมใหเปนเยาวชนที่ดขี องประเทศชาติตอไป ซึ่งเจาภาพในการจัดกิจกรรมเครือขายใน
ครั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูจัดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ หองรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผูชวยศาสตราจารย
ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต
1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี นําโดยนายสุชาติ เครือแกว ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพลเอกสุรยุทธ จุ
ลานนท นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมเปนสักขีพยานในพิธี การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรกี ับการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้ เปนการดําเนินงานรวมกันในดานบุคลากร สถานที่ วิทยากร
ขอมูลและปจจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งสนับสนุนการดําเนินการดานวิชาการ การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การพัฒนาแหลงทรัพยากร
การเรียนรู และการใหบริการวิศวกรรมไฟฟาแกองคกรและชุมชนตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
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องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระ
ราโชบาย รัชกาลที่ 10 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พรอมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในดาน
การพัฒนาทองถิ่นและการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งเปน 2 ใน 4 ดานที่สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระราชทานใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหงทั่วประเทศ ที่เรียกวา ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) โดยมีนางฉัตรพร ราษฎรดุษดี ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย พรอมดวยผูที่เกี่ยวของ
เขารวมและใหการตอนรับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดกลาวรายงาน
สรุปถึงการผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกองทุนการศึกษา
ที่ประสบปญหาการขาดแคลนครู และในโอกาสนี้ พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พรอมคณะ ไดใหเกียรติเยี่ยมชมการ
ดําเนินงานของโรงสีแหงความสุข และชมนิทรรศการจากชุมชนตนแบบในดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม
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รมช.ศึกษาธิการ ติดตามการดําเนินงานการบริการวิชาการชุมชนและการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม
2531 ณ หองประชุมรมฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม
คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
อยางเปนทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผูบริหาร
บุคลากร และนักศึกษารวมใหการตอนรับ ในการติดตามในเรื่องของการบริการวิชาการชุมชนและการพัฒนาครู โอกาสนี้ ศาสตราจารยคลินิก นาย
แพทยอุดม คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวใหโอวาทในการพัฒนาการศึกษาวา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงหวงใยชาวราชภัฏอยางมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพครูและการพัฒนาทองถิ่น เปนเปาหมายลําดับแรก
ซึ่งจากการเดินชมนิทรรศการเห็นไดวามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรที ํางานดานการพัฒนาทองถิ่นเยอะมาก แตเมื่อเทียบกับขนาดของมหาวิทยา
ลัยฯ แลว ตองขยายไปมากกวานี้ ถาหากมีผลงานออกมาอยางเปนรูปธรรมรัฐบาลก็จะเขามาสนับสนุนงบประมาณไดงา ยขึ้น ขณะที่ในดานของการ
ศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องครูเปนปญหาใหญของประเทศ ตอนนี้การปฏิรปู การศึกษาครูและอาจารยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนตัวหลัก
ในการพัฒนา ดังนั้นถาครู อาจารยมีทัศนคติไมดีกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กําลังจะเกิดขึ้น จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางไร สวนตัวเชื่อวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนรากฐานของความเปนครู
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พรอมดวยคณะผูบริหาร ใหการ
ตอนรับเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แหง ในโอกาสเดินทางมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดการความรู และเสริมพลังการ
ดําเนินงาน (สัญจร) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนทองถิ่นนาอยูโดยเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ภูมิภาค เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดรวมดําเนินโครงการภายใตชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนทิ้งถิ่นนาอยูโดยเครือ
ขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการสนันสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อวิจัยและพัฒนา
สรางองคความรูในการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง และผลการวิจัยไดรับการยอมรับทางวิชาการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองจากกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยที่สามารถนําไปประยุกตนําใชไดอยางกวางขวาง พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของชุมชุมทองถิ่นในดานการวิจัยและการนําผลการวิจัยใชในกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ตลอดจน
พัฒนารูปแบบและแนวทางการทํางานรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับชุมชนทองถิ่น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแขงขันกีฬาระหวางคณะ ครั้งที่ 32 “ดอนขังใหญเกมส” ประจําปการศึกษา 2561
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนประธานในพิธีเปดการแขงขันกีฬา
ระหวางคณะ ครั้งที่ 32 “ดอนขังใหญเกมส” ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อชวงเย็นวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผูบริหาร บุคลากร คณาจารย และนักศึกษาทั้ง 8 คณะเขารวมการแขงขัน ระหวางวันที่ 1 31 ตุลาคม 2561 มีกีฬาที่ใชในการแขงขันทั้งหมด 14 ประเภท ไดแก ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล วอลเลยบอล
ชาดหาด เซปกตะกรอ ตะกรอลอดหวง เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากรุกไทย หมากฮอต กรีฑา วายนํา ตลอดจนการ
แสดงภาคสนาม กองเชียรและลีดเดอรของแตละคณะ สําหรับการจัดการแขงขันกีฬาระหวางคณะเปนการจัดที่สอดคลองกับ
นโยบายของการศึกษาแหงชาติ ที่มุงใหนักศึกษาไดมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ แข็งแรง มีนําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความรัก และ
เกิดความสามัคคีในหมูคณะ ไดพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีความสมบูรณพรอมในทุกๆ ดาน เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณ
ทางการกีฬา กาวไปสูการเปนนักกีฬาในการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย การ
แขงขันระดับจังหวัดและระดับชาติตอไป นอกจากการเดินขบวนพาเหรดของแตละคณะแลว ยังมีการแขงขันฟุตบอลการกุศล
ระหวางทีม SINGHA ALL STAR นําทีมโดยคุณเตา สมชาย เข็มกลัด และคุณหนุม ศรราม เทพพิทักษ กับทีมบุคลากร PBRU นํา
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อหารายไดสมทบทุนการพัฒนาโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา โดยสํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี รวมยอดเงินสมทบทุนการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา 141,500 บาท
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พลเอกสุรยุทธ จุลานนท องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนประธานในการประชุมสัมมนา
ทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลับ
ราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) ณ หองประชุมบรรณาราช 2 ชั้น 6 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู
บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร คณาจารย และผูเกี่ยวของ เขารวม ในที่ประชุมไดมี
การนําเสนอภาพรวมการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตรฯ ระยะ 20 ป ผลการดําเนินงานในรอบ 4 ป และกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการตอตานการทุจริต ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลาวใหการตอนรับผูเขารวมพิธีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการ
ตอตานการทุจริต ครั้งที่ 5/2561 ที่มูลนิธิตอตานการทุจริตรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมวิทยาภิรมย 1 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีศาสตราจารยพิเศษ วิชา
มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิตอตานการทุจริต เปนประธานเปดงาน การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดาน
การตอตานการทุจริตในครั้งนี้ เปนการลงนามรวมกันระหวางมูลนิธิตอตานการทุจริตกับสถาบันการศึกษาและองคกรแนวรวม
การตอตานการทุจริตและประธานนักศึกษาแตบะสถาบัน รวม 12 สถาบัน เพื่อสงเสริม สนับสนุน เผยแพรและประสานงานให
เกิดความรวมมือกันในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันการศึกษา และองคกรตางๆ เพื่อรวม
กันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบใหหมดสิ้นไปจากสังคมไทย สนับสนุนใหมีการปรับปรุงการศึกษาใหมีองคความรูในดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาอบรมเพื่อปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกในการ
เสริมสรางทัศนคติ คานิยมในความซื่อสัตยสุจริตใหกับเยาวชนของชาติ ใหเปนคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักดี
ตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมกับราชตฤณมัยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จัดการแขงขันมา
เพื่อหาทุนการศึกษาชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ
ราชตฤณมัยสมาคม กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกสุรินทร พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พรอมดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและเจาหนาที่ เขารวม

พลเอกสุรินทร พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานเปดการแขงขัน
กอลฟการกุศลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ สนาม
กอลฟศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อหาทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเฉพาะมาตรา 9 กลาวคือ “มหาวิทยาลัย
จะปฏิเสธการรับสมัครผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติ หรือชะลอ การศึกษาของนักศึกษาผูใด ดวยเหตุเพียงผูนั้น
ขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อจายคาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ แกมหาวิทยาลัยมิได” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพยไมนอยกวา 30% ของนักศึกษาทั้งหมด หรือประมาณ 3,300 คน
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ชนะเลิศระดับชาติการบรรยายสถานที่ทองเที่ยวผานภาษาอังกฤษ (English Speaking Tour Guide) นางสาวสุทธิดา ระนบ นักศึกษา
ชั้นปที่ 4 และนายภากร สระสม นางสาววรรณิษา เกตุหอม นางสาวเกศสุนี บุตรศิริ นางสาวธนพร แกวเกิด นางสาวรุงกานดา อยูสบาย นายภานุ
พงษ ตั้นไทย นางสาวธันวารัตน พุมพันธวงคและนายธนากร พิมลพรรณสกุล นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
ระหวางประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการแขงขันการพากษทัวรลีลาของ
สถานที่ทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ “ไทยทรงดํา” อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการแนวทางสงเสริมศักยภาพและทักษะดานการทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาสาขาสูเอตทัคคะ ในหัวขอ SSRU Tourism Competition 2018 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2561 โดยมีอาจารยอรวรรณ เหมือนภักตร อาจารยณัฐกานต ผาจันทร อาจารยสุปรียา สืบสุนทร Dr. Wong Siao Fui อาจารย ดร.กฤษ
ดา ตั้งชวาล เปนผูควบคุมดูแลการฝกซอมและเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นักวิชาการศึกษา สังกัด
กองพัฒนานักศึกษา นํา นายยุรนันท เถื่อนพงษ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายอมฤทธิ์ แสนกองแกว นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขาพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แกนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ประจําป 2561 ซึ่ง
ฯพณฯ ศาสตราจารย(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ องคมนตรี เปนประธานมอบ ณ ศาลาอบรมสงฆวัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดย พุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภรางวัลความประพฤติดี เปนการยกยองเชิดชูเกียรติเยาวชนผู
ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนแบบอยางที่ดี อันจักเปนคุณประโยชนใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป
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วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ สระบัวหลวงพระราชินี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรวมกับกลุมเยาวชนรักษ
บัวหลวงพระราชินีหนองจอกและชุมชนหนองจอก จัดกิจกรรมเปดบานยานชุมชนเกาหนองจอก ครั้งที่ 2 “ใสผาไทย ขึ้นรถไฟไป
หนองจอก ชมดอกบัวหลวงพระราชินี” ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลาว
วา ชุมชนหนองจอกเปนชุมชนที่มีตนทุนทางสังคมสูง มีสถาปตยกรรมบานเรือนเกาที่มีอายุกวา 100 ป มีภูมิปญญาทองถิ่นที่ทรง
คุณคา จากการลงพื้นที่ของนักศึกษา พบวายานชุมชนเกาหนองจอกเปนแหลงกําเนิดบัวหลวงสายพันธุดั้งเดิม มีลักษณะพิเศษคือ
กานใหญ ยาวประมาณ 3 เมตร ใบบัวสีเขียวคราม ลายเสนใบบัวนับได 22 เสน ดอกบัวมีขนาดใหญ กลีบดอกโคนกวาง ปลาย
แหลม เมื่อบานเต็มที่จะมีสีชมพูเขมนาน 3 – 4 วัน จากนั้นจะคอยๆ เปลี่ยนเปนสีชมพูออน ซึ่งบัวชนิดนี้เปนที่ทรงโปรดของ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จนไดรับการขนามนามวาดอกบัวหลวงพระราชินี จึงไดรวมกันศึกษา
พันธุบัวหลวงและพัฒนาสระบัวหลวงจนมีสภาพที่ดีขึ้นอยางในปจจุบัน

การเสวนาสรางเครือขายและความรวมมือดานวิชาการ ไดแก ประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
หอการคาจังหวัดเพชรบุรี ประธานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย -เมียนมาร โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลาวตอนรับ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560
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