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ปรัชญา
คุณธรรมนำ�ความรู้ มุ่งสู่สากล
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ด้านอาหาร การท่องเที่ยว และ
พัฒนาองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำ�
ความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยคำ�นึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่
4. น้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สารอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของท้องถิ่นที่ดำ�เนินการ
ตามภารกิจหลักสำ�คัญ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้ความสำ�คัญกับการผลิตบัณฑิต โดยตระหนักดีว่า “การสร้างคนเป็นพื้นฐาน
ของการสร้างชาติ” เพราะถ้าบัณฑิตดี มีความรู้ มีคุณธรรม ย่อมนำ�ความรู้ไปพัฒนาตนเองและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นอกจาก
นี้ยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการวิจัยและการบริการวิชาการ จนมีผลงานดีเด่นในระดับชาติและนานาชาติตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ขอขอบคุณและเป็นกำ�ลังใจให้กับผู้บริหาร คณบดี และบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมมือร่วมใจ
กันปฏิบัติหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาท้องถิ่น บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
โปรดระลึกเสมอว่า “นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา. แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี” งานทุกอย่างจะสำ�เร็จได้ ด้วยความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความสามัคคี ที่นำ�ความสำ�เร็จมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของพวกเราทุกคน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
1. สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่ตำ�บลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูกสิกรรม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2468 และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาในปี พ.ศ.2547 ได้มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 คณะวิชาในสังกัดจำ�นวน 8 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะพยาบาลศาสตร์
2. การจัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการเรียนการสอนเป็น 4 ระดับการศึกษา
คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ใน 19 หลักสูตร คือ 1) ครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) 2) วิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.) 3) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
5) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 6) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 7) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 8)
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 9) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 10) แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 11) นิเทศ
ศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 12) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 13) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) 14)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 15) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 16) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
17) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 18) วิทยาศาสตมหาบัณฑิต (วท.ม.) และ 19) วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (วศ.ม.)
3. นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาทั้งหมด 7,576 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 7,065 คน ภาค
นอกเวลา 301 คน ระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต 107 คน ป.โท 103 คน เป็นนักศึกษาใหม่ จำ�นวน 1,855
คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1,806 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 49 คน มีผสู้ �ำ เร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2563 จำ�นวน 1,966 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1,667 คน นอกเวลา 150 คน ระดับบัณฑิตศึกษา
ป.บัณฑิต 120 คน ป.โท 24 คน ป.เอก 5 คน
4. บุคลากร
มีจำ�นวนบุคลากรทั้งสิ้น 681 คน แบ่งเป็นสายวิชาการจำ�นวน 368 คน สายสนับสนุน จำ�นวน 289 คน
5. งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
จำ�นวน 698,907,200 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 501,540,000 บาท และงบประมาณเงินรายได้
197,367,200 บาท
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ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา
กว่า 90 ปี โดยเริ่มมีหลักฐานการก่อตั้งครั้งแรกที่ตำ�บลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม
ประจำ�จังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ. 2469 ต่อมาจึงได้มีหลัักฐานยืนยันว่าได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2468 ณ
พื้นที่วัดท่าโค (ร้าง) ริมฝั่งนำ�้แม่กลอง ตำ�บลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี ่ จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามลำ�ดับดังนี้
พ.ศ.2470 ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตำ�บลบ้านหม้อ อำ�เภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี และรับนักศึกษาเข้าฝึกหัดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
พ.ศ.2476 ยกฐานะขึน้ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมลู และเปลีย่ นชือ่ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู ประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี
ในปีตอ่ มา
พ.ศ.2481 ย้ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตำ�บลท่าราบ อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2485 เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล เพชรบุรี
พ.ศ.2491 ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
พ.ศ.2506 ย้ายมาตั้งอยู่ที่ตำ�บลนาวุ้ง อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ 200 ไร่เศษ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง
ปัจจุบัน
พ.ศ.2512 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูเพชรบุรีเมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ.2519 ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เมือ่ วันที่ 14
กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538
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พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยเพชรบุรี
วันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะ “สถาบันราชภัฏ” เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก เมื่อ  มีผลทำ�ให้สถาบันราชภัฏเพชรบุรี มี
ฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”  โดยสมบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 คือ “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ส่งเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบำ�รุงรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง” ทำ�การ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี   ทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และ
ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู มีภาระหน้าที่ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได้มีการพัฒนาด้านอาคาร
สถานที่อย่างต่อเนื่อง มีการก่อสร้างอาคารสำ�คัญ ทั้งจากการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อยก
ระดับมาตรฐานการให้บริการทางการศึกษาและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ� เช่น  
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการจัดการ สูง 8 ชั้น
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก่อสร้างอาคารเรียนและอเนกประสงค์ สูง 2 ชั้น  (หอประชุมใหญ่)  
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร สูง 6 ชั้น
4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำ�นวน 2 หลัง และอาคารชุดที่พักบุคลากร
จำ�นวน 2 หลัง
5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ก่อสร้างอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสระว่ายน้ำ�
มาตรฐานพร้อมอัฒจันทร์มีหลังคา
6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต สูง 10 ชั้น
7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร
ราชพฤกษ์) สูง 7 ชั้น
8. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (คณะพยาบาลศาสตร์) สูง 8 ชั้น และ
อาคารปฏิบัติการอาหาร (โรงเรียนอาหารนานาชาติ) สูง 6 ชั้น
9. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก่อสรา้งอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สูง 5 ชั้น
อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ สูง 8 ชั้น อาคารชุดที่พักบุคลากร 1 หลัง และอาคารหอพัก
นักศึกษา 2 หลัง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ก้าวไกล
1. สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่ตำ�บลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัด
ครูกสิกรรม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2468 และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาในปี พ.ศ.2547 ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คณะ
วิชาในสังกัดจำ�นวน 8 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะพยาบาลศาสตร์
2. การจัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการเรียนการสอนเป็น 4 ระดับการศึกษา คือ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ใน 19 หลักสูตร คือ 1) ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) 2) วิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.) 3) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 5) นิติ
ศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 6) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 7) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 8) บัญชีบณ
ั ฑิต
(บช.บ.) 9) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 10) แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 11) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
12) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 13) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) 14) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(ป.บัณฑิต) 15) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 16) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 17) รัฐประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต (รป.ม.) 18) วิทยาศาสตมหาบัณฑิต (วท.ม.) และ 19) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
3. นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาทั้งหมด 7,576 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 7,065 คน ภาคนอก
เวลา 301 คน ระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต 107 คน ป.โท 103 คน เป็นนักศึกษาใหม่ จำ�นวน 1,855 คน ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ 1,806 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 156 คน มีผสู้ �ำ เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำ�นวน
2,241 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1,888 คน    นอกเวลา 15 คน ระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต 73 คน ป.โท
39 คน ป.เอก 3 คน
4. บุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรมี บี คุ ลากรจำ�นวนทัง้ สิน้ 681 คน แบ่งเป็น อาจารย์
ประจำ� 85 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 283 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 200 คน พนักงาน
ราชการ 28 คน ข้าราชการพลเรือน 12 คน ลูกจ้างประจำ� 5 คน พนักงานสัญญาจ้าง 44 คน
5. งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รบั การจัดสรรงบประมาณในการดำ�เนินงาน ทัง้
สิน้   698,907,200 บาท เป็นเงินงบประมาณ   501,540,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 71 งบรายได้   197,367,200  
บาท คิดเป็นร้อยละ 29 โดยภาพรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำ�นวน 89,015,500 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 3.20
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ราชภัฏสัญลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน
นาม "ราชภัฏ" และตราประจำ�มหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ และเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความว่า เป็นคนของพระราชา" ตราสัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจำ�พระองค์รชั กาลปัจจุบนั เพือ่ กำ�หนดรูปแบบสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่งมีรายละเอียดที่สมควร
นำ�มากล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้คือเป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำ�เนิดสถาบันเป็นรูปแบบที่เป็นก
ลาง เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตั้ง ธรรมชาติ และความสอดคล้องกับชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับพระราชทาน สีของตรา
ประจำ�มหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้
สีนำ�้เงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำ�เนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย
"ต้นตาล" (Sugar Palm Tree) หรือตาลโตนด เป็นพืชเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเพชรบุรี
แทนค่า ความมานะ อดทน ยืนหยัด มั่นคงของบุคลากร ความสูงส่งและเก่าแก่ ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย
สีประจำ�มหาวิทยาลัย “เขียว-เหลือง”
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ปรัชญา ปณิธาน คติพจน์
ปรัชญา : คุณธรรมนำ�ความรู้ มุ่งสู่สากล
ปณิธาน : พลังปัญญาของท้องถิ่น
คติพจน์ : นฺตถิปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี”
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำ�ความรู้ เป็นพลเมืองดี
ในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต         โดยคำ�นึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่
4. น้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการ
วิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
5. เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
อัตลักษณ์  : “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”
เอกลักษณ์ : “มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว”
ค่านิยมองค์กร
"ทำ�งานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สำ�นึกนำ�ความรับผิดชอบ กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว"
(PBRU :Proactive  Benefit  Responsibility Unity)
P : Proactive
หมายถึง ทำ�งานเชิงรุก
B : Benefit
หมายถึง สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม
R : Responsibility
หมายถึงสำ�นึกนำ�ความรู้ผิดชอบ
U : Unity
หมายถึง กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว
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โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศ าสตร์

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำานักงานอธิการบดี

สำานักงานคณบดี

กองกลาง
กองนโยบายและแผน

คณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

กองพัฒ นานักศึกษา

สำานักงานคณบดี

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์

สำานักงานผู้อำานวยการ

สำานักงานคณบดี

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัด การ

สำานักงานผู้อำานวยการ

สำานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำานักงานผู้อำานวยการ

สำานักงานคณบดี
คณะวิศ วกรรมศาสตร์แ ละเทคโนโลยีอุต สาหกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์*
สำานักงานคณบดี

สำานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร*ี

สำานักงานคณบดี
* หน่วยงานภายในจัด ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
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** จัดตั้งตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

-งานบริหารทั่วไป
-งานกิจกรรมนักศึกษา
-งานบริการและสวัสดิการ

กองพัฒนานักศึกษา

-งานบริหารทั่วไป
-งานนโยบายและยุทธศาสตร์
-งานวิเทศสัมพันธ์

กองนโยบายและแผน

-งานบริหารทั่วไป
-งานบริหารงานบุคคล
-งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
-งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภค
-งานประชุมและการประชาสัมพันธ์

กองกลาง

สำานักงานอธิการบดี

-งานบริหารทั่วไป
-งานวิชาการและบริการ

สำานักงานคณบดี

สำานักงานคณบดี
-งานบริหารทั่วไป
-งานวิชาการและบริการ

คณะพยาบาลศาสตร์**

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

-งานบริหารทั่วไป
-งานวิชาการและบริการ

-งานบริหารทั่วไป
-งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
-งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำานักงานผู้อำานวยการ

-งานบริหารทั่วไป
-งานเทคนิคและบริการสารสนเทศ
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำานักงานผู้อำานวยการ

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำานักงานผู้อำานวยการ
-งานบริหารทั่วไป
-งานวิชาการและบริการ

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

-งานตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

โรงเรียนสาธิตฯ **

สำานักงานคณบดี

สำานักงานคณบดี
-งานบริหารทั่วไป
-งานวิชาการและบริการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-งานบริหารทั่วไป
-งานวิชาการและบริการ
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฯ

สำานักงานคณบดี

สำานักงานคณบดี
-งานบริหารทั่วไป
-งานวิชาการและบริการ
- ศูนย์ภาษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-งานบริหารทั่วไป
-งานวิชาการและบริการ

สำานักงานคณบดี

สำานักงานคณบดี
-งานบริหารทั่วไป
-งานวิชาการและบริการ
-ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

กลุ่มวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-งานบริหารทั่วไป
-งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
-งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

สำานักงานผู้อำานวยการ

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กลุ่มบริหาร/บริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2560-2564
กลยุทธ์

KPI

หน่วย

60

61

62

63

64

โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ กลุ่มสาขาวิชาเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยวได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาขาวิชาอาหาร
และการท่องเที่ยว โดยเน้น
การปฏิบัติร่วมกับสถาน
ประกอบการภาครัฐและ
เอกชน

1. หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร
ด้านอาหารและการท่อง
เทีย่ วร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ

-

-

1

-

1

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรโดย
เน้นการปฏิบัติด้านอาหารและการ
ท่องเที่ยว

2. รายได้จากหลักสูตร
ระยะสั้นด้านอาหารและ
การท่องเที่ยวและการ
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์

ล้านบาท

0.15

0.175

2.00

2.50

3.00

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้นด้านอาหารและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการ 3. ร้อยละงานวิจัยที่เผย
วิจัยด้านอาหารและการท่อง แพร่ในระดับชาติหรือ
เที่ยวโดยบูรณาการกับการ
นานาชาติ
เรียนการสอนหรือการพัฒนา
ท้องถิ่น

ร้อยละ

50

50

60

70

80

3. โครงการสนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรม และเผยแพร่งานวิจัย
ด้านอาหารและการท่องเที่ยว

4. จำ�นวนบุคลากรและ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล/
การยอมรับในระดับ
ชาติหรือนานาชาติด้าน
อาหารและการท่องเที่ยว
หรือที่เกี่ยวข้อง

คน

5

10

15

20

25

4. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
และวิชาชีพด้านอาหารและการ
ท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ

5. จำ�นวนมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับด้านอาหาร
และการท่องเที่ยวหรือที่
เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน

-

-

1

2

3

5. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็น
เลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว
6. โครงการยกระดับมาตรฐาน
อาคารปฏิบัติการเพชรน้ำ�หนึ่ง
7. โครงการสื่อสารเพื่อการสร้าง
PBRU Food and Tourism
Branding

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพ 1. ร้อยละของหลักสูตร
หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับรองมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ.2558) และเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ

70

75

80

85

90

1. โครงการพัฒนาปรับปรุงบู
รณาการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
สมรรถนะอาจารย์ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2. ร้อยละของอาจารย์ที่
มีตำ�แหน่งทางวิชาการต่อ
จำ�นวนอาจารย์ประจำ�

ร้อยละ

-

30

40

50

60

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางวิชาชีพ

3. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ต่ออาจารย์ประจำ�

ร้อยละ

-

40

50

60

70

3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่าง
ประเทศของ
อาจารย์และบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างชื่อเสียงด้าน
อาหารและการท่องเที่ยวให้
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคุณภาพพร้อมทำ�งาน
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กลยุทธ์

KPI

หน่วย

60

61

62

63

64

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
และสมรรถนะบัณฑิตให้พร้อม
ทำ�งานด้วยวิชาการ วิชาชีพ
และอัตลักษณ์

4. ร้อยละของบัณฑิต
ที่มีสมรรถนะเป็นที่พึง
พอใจของสถานประกอบ
การ ระดับ 3.51 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

-

-

80

85

90

5. ร้อยละความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยของผู้สำ�เร็จการ
ศึกษาระดับปริญญา
ตรีเมื่อทดสอบตาม
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น

ร้อยละ

-

-

60

65

70

4. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ให้พร้อมทำ�งานด้วยวิชาการ
วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21
5. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
6. โครงการบ่มเพาะบัณฑิตใหม่
ทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Startup)
7. โครงการพัฒนาสุขภาวะของ
นักศึกษา
8. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่าง
ประเทศของนักศึกษา
9. โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
และจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา
10. โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติและสร้างความร่วมมือ
กับสถานประกอบการและเครือ
ข่าย
11. โครงการปฏิรูปสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์
12. โครงการพัฒนาสมรรถนะฝีมือ
แรงงานด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา

6. ร้อยละการได้งานทำ�/
ประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้สำ�เร็จการศึกษาภายใน
1 ปี เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
และสมรรถนะบัณฑิตครูให้
พร้อมทำ�งานด้วยวิชาการ
วิชาชีพและทักษะในศตวรรษ
ที่ 21

1.
ร้อยละของ
บัณฑิตครูที่สอบผ่าน
มาตรฐานใบประกอบ
วิชาชีพครู

ร้อยละ

80

85

90

95

100

1. โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้ได้
มาตรฐานทางวิชาชีพ

2. ระดับความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์ (ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทาง
ความสามารถทางภาษา
อังกฤษ TOEIC (คะแนน
450) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20

ร้อยละ

-

-

20

30

40

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บัณฑิตครูให้พร้อมทำ�งานด้วย
วิชาการ วิชาชีพและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
3. โครงการพัฒนาความรู้
ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษ
ที่ ๒๑ สำ�หรับนักศึกษาครูใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กลยุทธ์

KPI

หน่วย

60

61

62

63

64

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
สมรรถนะอาจารย์ครุศาสตร์
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
วิชาชีพ พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนเน้นการเรียน
รู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับ
โรงเรียน

3. ร้อยละของอาจารย์
ที่เป็นต้นแบบความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้
รับการยอมรับ

ร้อยละ

-

-

40

50

60

4. โครงการพัฒนาอาจารย์เป็น
อาจารย์ต้นแบบด้านการศึกษา
5. โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนเน้นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียน
เครือข่ายในท้องถิ่น
6. โครงการศูนย์พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา
โรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้น
แบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

4. จำ�นวนรงเรียนในท้อง
ถิ่นที่มีการนำ�นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสาธิตไปใช้
ประโยชน์

โรงเรียน

2

4

6

8

10

7. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนานวัตกรรม
การวิจัยการเรียนการสอน
และระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
เครือข่ายในท้องถิ่น

5. ผลงานวิจัยทางการ
เรียนการสอนที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
หรือนำ�ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิต
และพัฒนาครูเพิ่มขึ้น

เรื่อง

2

4

6

8

10

8. โครงการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลสนับสนุนการผลิตและ
พัฒนาครู
9. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนเน้น
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ร่วมกับโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการยอมรับในระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนและ
บริหารจัดการงานวิจัย และ
พัฒนากลไกการสร้างสรรค์
องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
เป็นต้นแบบ

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย บุคลากร
เครือข่ายและหน่วยวิจัยใน
ทุกระดับ

1. จำ�นวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่นำ�ไปใช้
เพื่อเป็นต้นแบบหรือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศ

จำ�นวน

8

8

8

10

10

1. โครงการพัฒนางานวิจัย
สร้างสรรค์องค์ความรู้ และ
นวัตกรรม เพื่อเป็นต้นแบบหรือนำ�
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

2. ระดับความสำ�เร็จใน
การปรับปรุงระบบและ
กลไกการบริหารงานวิจัย

ระดับ

3

3

3

3

3

2. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความ
สามารถสมรรถนะนักวิจัยทุก
ระดับ

3. ร้อยละโครงการวิจัย /
ชุดโครงการวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก

ร้อยละ

10

10

10

15

20

3. โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะ
ทางและแสวงหาแหล่งทุนจาก
ภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม
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โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกลไกและ
บริหารจัดการผลงานวิจัย องค์
ความรู้และนวัตกรรมและให้
มีการนำ�ไปใช้ประโยชน์และ
สื่อสารสังคม

4. จำ�นวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
รับการจดทะเบียนสิทธิ
บัตรหรืออนุสิทธิบัตร

เรื่อง

3

3

3

3

4

4. โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

5. จำ�นวนผลงาน/
นวัตกรรม จากการ
วิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
(Value Creation ) สู่เชิง
พาณิชย์/ อุตสาหกรรม
หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ชิ้น

3

3

4

5

6

5. โครงการพัฒนางานวิจัย
นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
(Value Creation) สู่เชิงพาณิชย์
/ อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

6. ร้อยละของผลงานวิจัย ร้อยละ
และงานสร้างสรรค์ ที่เผย
แพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์
ประจำ�

30

30

30

35

40

6. โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

7. จำ�นวนของบทความ
วิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ใน Refereed  
journal หรือในฐาน
ข้อมูลระดับ ชาติและ
นานาชาติต่ออาจารย์
ประจำ�

เรื่อง

5

5

5

5

6

1. จำ�นวนโครงการ
ที่บูรณาการพันธกิจ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และการศึกษา

โครงการ

-

-

10

10

10

1. โครงการสนับสนุนการบูรณา
การพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

2. จำ�นวนองค์กรภาครัฐ
เอกชน ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วย/
ชุมชน

-

-

5

5

5

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนโดยใช้ศาสตร์พระราชา

3. ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ของประชาชนกลุ่มเป้า
หมายที่เข้าร่วมโครงการ

-

-

5

5

5

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และระดับรายได้ชุมชนฐานราก

4. จำ�นวนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/ ผู้ประกอบการ
ใหม่ในชุมชน

กลุ่ม

-

-

5

5

5

4. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่
5. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

5. จำ�นวนชุมชนต้นแบบ
ที่นำ�ศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูป
ธรรม

ชุมชน

-

-

2

2

2

6. โครงการสร้างชุมชนต้นแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ น้อมนำ�ศาสตร์พระราชาพัฒนาชุมชนต้นแบบ
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่ง
แวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม
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โครงการ

6. จำ�นวนเทคโนโลยีที่
สามารถตอบสนองการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชิ้น

-

-

2

2

2

7. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

7. จำ�นวนฐานข้อมูล
กลางของชุมชน

ฐาน

-

-

2

2

2

8. โครงการรวบรวมข้อมูลพื้น
ฐานชุมชนของพื้นที่บริการ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจใน

8. รายได้ของประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่ม
ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
15 ต่อปี

ร้อยละ

-

-

15

20

25

9. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ศาสตร์พระราชาในกลุ่ม มรภ. เขต
ภูมิภาคตะวันตก

9. จำ�นวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
มูลค่า 5 ผลิตภัณฑ์ :
1จังหวัด

ชิ้น

-

-

10

10

10

10. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน

10. จำ�นวนชุมชนที่นำ�
โครงการพระราชดำ�ริ
ไปดำ�เนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 10 ตำ�บล
: จังหวัด และ 100 คน
: ตำ�บล

คน

-

-

2,000

2,000

11. นักเรียนระดับการ
ร้อยละ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงชั้น
ที่ 1) ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถอ่านออกเขียนได้
ตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 85 เป็นจำ�นวน 20
โรงเรียน : จังหวัด

-

-

85

85

85

12. จำ�นวนระบบฐาน
ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

ฐาน

-

-

2

2

2

2,000 11. โครงการ ส่งเสริม ความรัก
ความสามัคคี ความเป็นระเบียบ
วินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่น

12. โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
เป้าประสงค์ ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้นำ�รุ่นสู่
รุ่นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
องค์กร

1. ร้อยละของผู้บริหารที่
ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

30

40

50

60

70

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารมือ
อาชีพ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความ
ก้าวหน้าในสายวิชาชีพของ
บุคลากร

2. ร้อยละของผู้ผ่านการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ร้อยละ

50

60

70

80

90

2. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนมืออาชีพ

3. ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์

ร้อยละ

50

50

70

80

90
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4. บุคลากรได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานทั้ง
ภายและภายนอก

คน

1

2

3

4

5

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว

5. ได้รับการจัดอันดับ
เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว 1 ใน 10 ของ
ประเทศไทย

อันดับ

-

-

8/10

5/10

3/10

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสู่สถาบัน
แห่งการเรียนรู้

6. จำ�นวนองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่นำ�ไปใช้
ประโยชน์

ชิ้น

1

2

3

4

5

7. มหาวิทยาลัย คณะ
สำ�นัก สถาบัน สาขาวิชา
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในระดับดี

หน่วย

13

13

13

13

13

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา
กระบวนการสื่อสารและการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

8. ระดับการยอมรับ
ของบุคลากรภายในและ
ภายนอกต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

ระดับ

-

-

4

4

4.5

5. โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดี
ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล

9. ระดับความพร้อมใช้
ของเทคโนโลยีดิจิทัล

ระดับ

-

-

4

4

4

6. โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล

10. ระดับความรอบรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
นักศึกษาและบุคลากร

ระดับ

-

-

4

4

4

11. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการผ่านระบบ
ดิจิทัล

ระดับ

-

-

4

4

4

ระดับ

-

-

4

4

4

กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุง / พัฒนา 12. ระบบบริหารจัดการ
ระบบบริหารจัดการให้มี
ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ประสิทธิผล
มีธรรมาภิบาล กับสถานะ
มหาวิทยาลัยในกำ�กับ

3. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
สีเขียว

4. โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู้

7. โครงการการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศ
8. โครงการขับเคลื่อนระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่บริการ ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชาในกลุ่ม มรภ. เขต
ภูมิภาคตะวันตก
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รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข
2. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม
3. รศ.ดร.เทื้อน  ทองแก้ว
4. นายธานินทร์  ถิตตยานุรักษ์
5. ศ.ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล
6. นางปิยะมาน  เตชะไพบูลย์
7. นายพิชัย  ขำ�เพชร
8. ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง
9. นายยุทธนา  หยิมการุณ
10. นายวิชา  จุ้ยชุม
11. นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์
12. ดร.สฤษฎเกียรติ  แจ่มสมบูรณ์
13. ผศ.อารีย์  วชิรวราการ
14. พลเอกสุรินทร์  พิกุลทอง
15. ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์
16. ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน
17. ผศ.พจนารถ  บัวเขียว
18. ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา
19. ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช
20. ดร.กฤษฎา  สุริยวงศ์
21. ผศ.ทัศนัย  ทั่งทอง
22. นายภาคย์  พราหมณ์แก้ว
23. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน
24. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ
25. นายสะอาด  เข็มสีดา
26. นางกอบกาญจน์  ศิริธนาวงศ์

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ
ประธาน กก.ส่งเสริมกิจการฯ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร  
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. พลเอกสุรินทร์  พิกุลทอง
2. ดร.โฉมยง  โต๊ะทอง
3. นายปริญญา  อุดมทรัพย์
4. นางสาวจินดา  กาญจน์กีรติ
5. นายชวลิต  จงเจริญชัยสกุล
6. ดร.รุ่งโรจน์  สีเหลืองสวัสดิ์
7. ดร.สมฤทธิ์  สนขาว
8. นายปริญญา  สุนทรวาทะ
9. ดร.ไพบูลย์  เกตุแก้ว
10. นายฉลอง  พลับทอง
11. นายวัชรินทร์  จันทร์เดช
12. นายสัมฤทธิ์  กองเงิน
13. นางกัลยารัตน์  นิลอ่อน
14. นายธานินทร์  ถิตตยานุรักษ์
15. นางสาวอารี  โชติวงษ์
16. นายวสันต์  กิตติกุล
17. นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์
18. นายบุญยืน  พูลลาภ
19. ดร.เลิศจันฑา  สีเหลืองสวัสดิ์
20. นายสุวัฒน์  นิพันธวงศ์กร
21. จ่าอากาศเอกอภิชาติ  แก้วโกศล
22. นายวิเชียร  อ้นเปี่ยม
23. นายโสภณ  เกตุแก้ว
24. ดร.เมธาวิน  สาระยาน
25. นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์
26. นางกอบกาญจน์  ศิริธนาวงศ์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชน พบ.
ประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชน ปข.
หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัดประจวบฯ
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พบ.
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบ.
ประธานชมรมนายก อบต. จังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมเชฟชะอำ�-หัวหิน
ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสหสมาคม-มูลนิธิชาวจีน 7 คณะ
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ/กรรมการ
ประธานสภานักศึกษา/กรรมการ
นายกองค์การบริหารนักศึกษา/กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายนามคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม
2. รศ.ดร.พยุง  มีสัจ
3. รศ.ดร.นรินทร์  สังข์รักษา
4. รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร
5. รศ.ดร.นนทวิทย์  อารีย์ชน
6. รศ.ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย
7. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  โรจน์นิรุตติกุล
8. นายสืบพงศ์  เกตุนุติ
9. ผศ.ดร.อภิชาติ  เลนะนันท์
10. ผศ.ดร.อัญชนา  พานิช
11. ดร.ญาณพัฒน์  พรมประสิทธิ์
12. ผศ.ดร.โสภาพร  กล่ำ�สกุล
13. ผศ.นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ์
14. ดร.สราวุธ  แผลงศร
15. ผศ.ดร.วันชัย  ซันประสิทธิ์
16. ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ
17. ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา
18. นางกอบกาญจน์  ศิริธนาวงศ์

ประธาน กก.สภาวิชาการ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจากคณะครุศาสตร์
ตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ
ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายนามคณะผู้บริหารปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม
อธิการบดี
              
2. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       
รองอธิการบดี
3. ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน           
รองอธิการบดี
4. ผศ.ดร.กฤตชน  วงศ์รัตน์            รองอธิการบดี
5. อาจารย์ ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี
6. รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ์
ที่ปรึกษาอธิการบดี
7. รศ.กาญจนา  บุญส่ง
ที่ปรึกษาอธิการบดี
8. อาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์
ที่ปรึกษาอธิการบดี
9. ผศ.ดร.วิภวานี  เผือกบัวขาว
ผู้ช่วยอธิการบดี
            
10. อาจารย์ ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล       ผู้ช่วยอธิการบดี
             
11. อาจารย์ ดร.ทัดทอง  พราหมณี     ผู้ช่วยอธิการบดี
                        
12. อาจารย์เมธาวิน  สาระยาน          ผู้ช่วยอธิการบดี
                        
13. ผศ.ดร.ปัญญา  ทองนิล           คณบดีคณะครุศาสตร์
             
14. ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
15. ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร    
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
16. รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ์   
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                           
17. อาจารย์ ดร.วิวิศน์  สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
18. ผศ.ดร.ปาณิศา  แก้วสวัสดิ์           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                    
19. ผศ.สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ            
20. ผศ.ดร.สุขศิริ  ประสมสุข
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
             
21. ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ            ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน            
22. อาจารย์แสนประเสริฐ   ปานเนียม ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
23. อาจารย์อภิรัตน์  วงศ์ศุภชาติ    ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24. ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
25. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ์  ทรัพย์นาวิน
กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ�        
26. ผศ.ทัศนัย  ทั่งทอง
กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ�                 
27. อาจารย์ภาคย์  พราหมณ์แก้ว       กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ�                         
28. อาจารย์กฤษฎา  สุริยวงศ์      กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ�                        
29. นายสะอาด  เข็มสีดา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี          
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ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

-งบประมาณ
-หลักสูตร
-นักศึกษา
- ผ ู ้ ส ำ � เร ็ จ ก า ร ศ ึ ก ษ า
-บุคลากร
-อาคารสถานที่
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งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำ�เนินงาน ทั้งสิ้น  
698,907,200 บาท เป็นเงินงบประมาณ   501,540,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 71 งบรายได้   197,367,200  บาท คิด
เป็นร้อยละ 29 โดยภาพรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำ�นวน 89,015,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.20 ดัง
รายละเอียด ต่อไปนี้
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

เงินงบประมาณ
เงินรายได้
รวม
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563 เงินงบประมาณ
เงินรายได้
รวม
เพิ่ม/ลด ร้อยละ

515,234,800
206,777,000
722,011,800
501,540,000
197,367,200
698,907,200
-3.20

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

722,011,800

515,234,800

698,907,200

501,540,000

206,777,000

เงินงบประมาณ

เงินรายได้

197,367,200

รวม

เงินงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

เงินรายได้
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563
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1. รายการบุคลากรภาครัฐ (รายจ่ายบุคลากร)
2. งบประมาณตาม Function (รายจ่ายพื้นฐาน)
2.1 รายจ่ายพื้นฐานที่จำ�เป็น
2.2 รายจ่ายลงทุน
2.3 รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงาน
2.4 รายจ่ายหน่วยงานจัดตั้งภายใน
2.5 รายการค่าใช้จ่ายตามแผนงานฉุกเฉิน
3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์/บูรณาการ    
(ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ)
3.1 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

รายจ่าย
งบประมาณ
งบแผ่นดิน
273,518,300
187,864,100
16,417,300
148,409,900  
19,671,300
3,365,600
-   
40,157,600
บ.กศ.
27,802,200
113,458,300
38,913,600
15,000,000
11,502,500
48,042,200
-   
34,013,500

100.00
100.00

ปีงบประมาณ 2563
เงินรายได้
รวมทั้งสิ้น
กศ.บป.
บัณฑิต
รวม
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
-   
-    27,802,200 301,320,500
43.11
15,484,400 6,608,800 135,551,500 323,415,600
46.27
5,464,500 6,541,600 50,919,700 67,337,000
20.82
-   
-    15,000,000 163,409,900
50.53
3,519,900
67,200 15,089,600 34,760,900
10.75
-   
-    48,042,200 51,407,800
15.90
6,500,000
-    6,500,000
6,500,000
2.01
-   
-    34,013,500 74,171,100
10.61

88,623,700 40,157,600 34,013,500
-   
-    34,013,500 74,171,100
722,011,800 501,540,000   175,274,000 15,484,400 6,608,800 197,367,200 698,907,200
100.00
71.76
25.08
2.22
0.95
28.24
100.00

282,777,300
350,610,800
62,932,800
190,911,700
39,922,700
50,270,900
6,572,700
88,623,700

ปีงบประมาณ
2562

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จำ�แนกตามรายจ่าย

3. งบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์/บูรณา
การ (ประเด็น
ยุทธศาสตร์/แผน
งบประมาณ),
74,171,100 , 11%

1. รายการบุคลากร
ภาครัฐ (รายจ่าย
บุคลากร),
301,320,500 , 43%
2. งบประมาณตาม
Function (รายจ่าย
พื้นฐาน),
323,415,600 , 46%

แสดงงบประมาณรายได้ เงินรายได้จำ�แนกตามรายจ่าย
3.1 รายจ่ายตาม
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย,
34,013,500 , 17%

1. รายการบุคลากร
ภาครัฐ (รายจ่าย
บุคลากร),
27,802,200 , 14%

2.5 รายการ
ค่าใช้จ่ายตาม
แผนงานฉุกเฉิน,
6,500,000 , 3%

2.4 รายจ่าย
หน่วยงานจัดตั้ง
ภายใน,
48,042,200 , 24%

2.1 รายจ่ายพื้นฐาน
ที่จำาเป็น,
50,919,700 , 26%
2.3 รายจ่ายตาม
ภารกิจหน่วยงาน,
15,089,600 , 8%
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2.2 รายจ่ายลงทุน,
15,000,000 , 8%
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หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร 53 สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
6 หลักสูตร 6 สาขาวิชา
สรุปจำ�นวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563
ระดับการศึกษา
1.
2.
3.
4.

จำ�นวน
หลักสูตร
12
1
1
5
19

ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
ปริญญาตรีหลักสูตร  5 ปี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปริญญาโท
รวม

สาขาวิชา
32
14
1
6
53

หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563
หลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
1. ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
1.1 การศึกษาปฐมวัย
1.2 พลศึกษา
1.3 นาฎศิลปศึกษา
1.4 ดนตรีศึกษา
1.5 ภาษาจีน  
1.6 สังคมศึกษา  
1.7 ภาษาไทย  
1.8 ภาษาอังกฤษ  
1.9 ศิลปศึกษา  
1.10 คอมพิวเตอร์
1.11 เคมี
1.12 ชีววิทยา
1.13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.14 คณิตศาสตร์

รวม
46
14

คศ.
2
2



คณะ
กษ. วศท. ทส. วท.
4
6
4
6
1
4

มส.
15
7
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วก. พบ.
6
3
-

หลักสูตร/สาขาวิชา
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)
เกษตรศาสตร์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
สัตวศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์  แขนงเทคโนโลยี
เว็บและมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สำ�นักงาน  
วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาหารและโภชนาการประยุกต์
เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)
วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
วิศวกรรมพลังงาน  (วศ.บ.)
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  
(วศ.บ.)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.)
สถาปัตยกรรมภายใน
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)
การพัฒนาชุมชน
การท่องเที่ยวและโรงแรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศิลปะและการออกแบบ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ระหว่างประเทศ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์
แขนงการบริหารงานท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและ
เอกชน

รวม
10

คศ.
-

คณะ
กษ. วศท. ทส. วท.
4
1
3
2






มส.
-

วก. พบ.
-






4

-

-

4





-

-

-

-

-

1

-

-

1


-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

5






-

-

2

-

-

-

-

-

2


-

-
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หลักสูตร/สาขาวิชา
7.
7.1
8.
8.1
9.
9.1
9.2
9.3

รวม

นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)
นิติศาสตร์
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.)
การบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากร
มนุษย์)
9.4 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์
10. นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.)
10.1 นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์)
11. พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.)
11.1 พยาบาลศาสตร์
12. แพทย์แผนไทยบัณฑิต(พท.บ.)
12.1 การแพทย์แผนไทย
13. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.)
13.1 สาธารณสุขศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
14. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
14.1 วิชาชีพครู
15. ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
15.1 บริหารการศึกษา
15.2 หลักสูตรและการสอน

คณะ
กษ. วศท. ทส. วท.
-

1

คศ.
-

มส.
1


วก. พบ.
-

1

-

-

-

-

-

-

1


-

4

-

-

-

-

-

-

4




-


1

-

-

-

-

-

-

1


-

1

-

-

-

-

-

-

-

1


1

-

-

-

-

-

-

-

1


1

-

-

-

-

-

-

-

1


7
1

3
1


0
-

1
-

0
-

0
-

2
-

1
-

0
-

2

2



-

-

-

-

-

-

-
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หลักสูตร/สาขาวิชา
16.
16.1
17.
17.1
18.
18.1
19.
19.1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)
วิศวกรรมเครื่องกล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม.)
รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)
การบริหารธุรกิจ
รวม

รวม

คณะ
กษ. วศท. ทส. วท.
1


1

คศ.
-

1

-

-

-

-

-

1


-

-

1

-

-

-

-

-

1


-

-

1

-

-

-

-

-

-

1


-

53

5

4

7

4

6

17

7

3
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มส.
-

วก. พบ.
-

ข้อมูลนักศึกษา
จำ�นวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำ�แนกตามคณะวิชา โดยมีจำ�นวนนักศึกษาทั้งสิ้น 7,576 คน  โดยในระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติ จำ�นวน 7,065 คน ภาคนอกเวลาปกติ จำ�นวน 301 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำ�นวน 107  คน
ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท จำ�นวน 103 คน (ที่มา : ฐานข้อมูลนักศึกษา สำ�นักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563)
จำ�นวนนักศึกษาจำ�แนกตามคณะวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญา ปริญญา
ภาคนอก
ป.บั
ณ
ฑิ
ต
เวลา
โท
เอก

ระดับปริญญาตรี
คณะ
1.
2.
3.
4.
5.

ครุศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. วิทยาการจัดการ
8. พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
รวม
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

ภาคปกติ
561
430
530
422
658
2986
914
564
7,065

0
0
0
27
0
139
130
5
301

107
0
0
0
0
0
0
0
107

61
0
7
0
0
25
10
0
103

7,366

210

97.23

2.77
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

729
430
537
449
658
3150
1054
569
7,576

9.62
5.68
7.09
5.93
8.69
41.58
13.91
7.51
100.00

แผนภาพแสดงจำ�นวนและสัดส่วนนักศึกษา จำ�แนกตามคณะวิชา
658 , 9%

449 , 6%
3,150 , 41%
537 , 7%

4,773 , 62%

1,054 , 14%

430 , 6%

569 , 7%
729 , 10%
ครุศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์ฯ

มนุษยศาสตร์ฯ

วิทยาการจัดการ

พยาบาลศาสตร์ฯ

แผนภาพแสดงจำ�นวนและสัดส่วนนักศึกษา จำ�แนกตามระดับการศึกษา
ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

ป.บัณฑิต

ปริญญาโท

107, 2%
301, 4%
210, 3%

7,065, 93%

103, 1%
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ตารางแสดงจำ�นวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 จำ�แนกตามคณะวิชาและระดับการศึกษา
คณะ
ครุศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
รวม
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคนอก
ปริญญา ปริญญา
ภาคปกติ
ป.บัณฑิต
เวลา
โท
เอก
121
0
0
31
0
120
0
0
0
0
140
0
0
7
0
88
126
758
217
151
1721
1806
97.36

17
0
42
26
0
85
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0
0
0
0
0
0

0
0
8
3
0
49
49
2.64

32

0
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

152
120
170

8.19
6.47
7.92

105
126
808
246
151
1855

5.66
6.79
43.56
13.26
8.14
100

แผนภาพแสดงจำ�นวนนักศึกษาใหม่จำ�แนกตามคณะวิชา

126, 7%
105, 6%
808, 43%
170, 9%

1205, 64%
246, 13%

120, 6%

151, 8%
152, 8%
ครุศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์ฯ

มนุษยศาสตร์ฯ

วิทยาการจัดการ

พยาบาลศาสตร์

แผนภาพแสดงจำ�นวนและสัดส่วนนักศึกษาใหม่จำ�แนกตามประเภท

2%
4%
3%
93%
1%

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

ป.บัณฑิต
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ปริญญาโท

ผู้สำ�เร็จการศึกษา
จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 1,966 คน โดยในระดับปริญญาตรีภาคปกติ จำ�นวน 1,667
คน ภาคนอกเวลาปกติ จำ�นวน 150 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำ�นวน 120 คน ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท
จำ�นวน 24 คน ปริญญาเอก จำ�นวน 5  คน

คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
รวม
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รวม ร้อยละ
ภาค
ภาคปกติ
ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก
นอกเวลา
89
120
11
220
11.19
704
64
11
5 784
39.88
237
48
285
14.50
178
178
9.05
86
86
4.37
138
1
2
141
7.17
83
152
37
1,667
150
1,817
92.42
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24
149
7.58

83
189
5 1,966

4.22
9.61
100.00

แผนภาพแสดงจำ�นวนและสัดส่วนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำ�แนกตามคณะวิชา

285 , 15%

86 , 4%

178
, 9%

141 , 7%
83 , 4%

413 , 21%
784 , 40%

189 , 10%
220 ,
11%

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์ฯ

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์ฯ

เทคโนโลยีการเกษตร

วิศวกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ พยาบาลศาสตร์ฯ

แผนภาพแสดงจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำ�แนกตามระดับการศึกษา

150 , 8%

120 , 6%

24 , 1%

29 , 1%

1,667 , 85%
5 , 0%

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

ป.บัณฑิต
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ป.เอก

ภาวะการมีงานทำ�บัณฑิต
รายงานการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทีส่ าํ เร็จในการศึกษา 2562 (ปง บประมาณ พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลภาวะการมีงานทําประเภทงาน รายได การไดงานทําตรงสาขา และปญหาที่
พบของผูสําเร็จการศึกษา รวมทั้งทราบความตองการศึกษาตอ ระดับการศึกษาสาขาที่ตองการศึกษาตอ และประเภทของ
สถาบันที่ตองการศึกษาตอ ผลการสํารวจ พบวา
1. การมีงานทําของบัณฑิตในปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ พ.ศ.2563) ทํางานแลวรอยละ 79.10 โดยบัณฑิต
ภาคปกติ ทํางานแลว รอยละ 80.43 และยังไมไดทํางานและมิไดศึกษาตอ รอยละ 19.57 สวนบัณฑิตภาคนอกเวลา         
ปกติทํางานแลว รอยละ 1.33 เมื่อพิจารณาการมีงานทําของบัณฑิตภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติเปนรายคณะ พบวา         
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทํางานแลว (รอยละ 96.1) รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอยละ 94.7) คณะ
ครุศาสตร (รอยละ 90.5) พยาบาลศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ (รอยละ 85.6) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (83.6) คณะวิทยาการจัดการ (รอยละ 77.5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รอยละ73.44) และคณะมนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 70.84) ตามลําดับ
2. ประเภทงานที่ทําของบัณฑิต สวนใหญเปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน(รอยละ 34.6) รองลงมา คือ
ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ (รอยละ 32.0) อื่น ๆ เชน รับจางเหมา/องคกรการกุศล/ธุรกิจครอบครัว (รอยละ
16.6) ดําเนินธุรกิจอิสระ/เขา ของกิจการ(รอ ยละ 15.1) รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 1.7) และพนักงานองคการตางประเทศ/ระหวา ง
ประเทศ (รอยละ 0.1) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในแตละภาคการศึกษา พบวา
2.1 บัณฑิตภาคปกติ ประเภทงานที่ทํา สวนใหญเปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน (รอยละ 35.7)
รองลงมา คือ ขา ราชการ/เจา หนา ทีห่ นว ยงานของรัฐ (รอ ยละ 30.3) อืน่ ๆ เชน รับจา งเหมา/องคก รการกุศล/ธุรกิจครอบครัว
(รอ ยละ 17.1) ดําเนินธุรกิจอิสระ/เขาของกิจการ (รอยละ 15.4) รัฐวิสาหกิจ (รอ ยละ 1.5) และพนักงานองคก ารตา งประเทศ/
ระหวางประเทศ (รอยละ 0.1) ตามลําดับ
2.2 บัณฑิตภาคนอกเวลาปกติ ประเภทงานที่ทํา สวนใหญเปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ
(รอยละ 52.8) รองลงมา คือ พนักงานบริษทั /องคก รธุรกิจเอกชน (รอยละ 21.3) ดําเนินธุรกิจอิสระ/เขาของกิจการ (รอ ยละ
11.2) อื่น ๆ เชน รับจางเหมา/องคกรการกุศล/ธุรกิจครอบครัว (รอยละ 10.1) รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 4.5) ตามลําดับ
3. บัณฑิตภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติทไี่ ดง านทาํ แลว ไดง านหลังจากสาํ เร็จการการศึกษามากกวา 1 ป (รอยละ
30.7) รองลงมาคือ 10 – 12 เดือน (รอยละ 15.3) 3 – 6 เดือน (รอยละ 14.4) 7-9 เดือน (รอยละ 13.7) 1-2 เดือน (รอยละ
12.4) หางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงานทันทีหลังจบการศึกษา (รอยละ 7.6) เปนงานเดิมกอนมาศึกษาหรือไดงานทํา
ระหวางศึกษา(รอยละ5.9)
4. บัณฑิตทีไ่ ดง านทาํ แลว ไดร บั เงินเดือนเฉลีย่ ตอ เดือน 14,305.81 บาท โดยภาคปกติไดร บั เงินเดือนเฉลีย่ ตอ เดือน
14,164.39 บาท ภาคนอกเวลาปกติ ไดรับเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน 16,050.56 บาท
5. บัณฑิตที่ไดงานทําแลว ทํางานตรงตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา (รอยละ 64.4) โดยภาคปกติ ทํางานตรงตาม
สาขา (รอยละ 93.3) สวนบัณฑิตภาคนอกเวลาปกติ ทํางานตรงตามสาขา (รอยละ 6.7)
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ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใ ชบ ณ
ั ฑิตตอ คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) มีวัตถุประสงค 
1) เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของผูใ ชบ ณ
ั ฑิตตอ คุณลักษณะของบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปก ารศึกษา 2562 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 5 ดา น ไดแ ก ดา นคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชเทคโนโลยี 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา2562 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 3 ดานไดแก ดานซื่อสัตย มีวินัย และใฝเรียนรูผลการสำ�รวจ พบว่า
ในปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) มีผสู าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาํ นวน 1,817 คน ปริญญา
โท จํานวน 24 คน และปริญญาเอก จํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 1,846 คน บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 1,580 คน
และที่ไดงานทําแลว 1,188 คน โดยมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิตของบัณฑิตที่ไดงานทํา
แลว ซึ่งมีผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถาม จํานวน 733 คน คิดเปนรอยละ 39.71 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต
มีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและคุณลักษณะบัณฑิตตาม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย 4.43) เมื่อพิจารณาเฉพาะคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.41)                              
สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.46) เมื่อพิจารณา
เปนรายคณะ พบวา
1. คณะครุศาสตรผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย เทากับ 4.60) เมื่อพิจารณาเฉพาะ
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด         
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.58) สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด            
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.65)  
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ 4.40) เมื่อพิจารณา
เฉพาะคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก     
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.39) คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย เทากับ 4.43)
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก (คา เฉลีย่ เทา กับ 4.43) เมือ่ พิจารณา
เฉพาะคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก     
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.41) สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.46)  
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4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ผูใ ชบณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20) เมื่อ
พิจารณาเฉพาะคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.20) สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ
4.21)
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ ชบ ณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจตอ คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.32) เมื่อพิจารณาเฉพาะคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.31) สวน
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ 4.33)
6. คณะมนุษยศาสตรแ ละสังคมศาสตรผ ใู ชบ ณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจตอ คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.45) เมื่อพิจารณาเฉพาะ
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ
4.43) สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.50)
7. คณะวิทยาการจัดการ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ (คา เฉลีย่ เทา กับ 4.51) เมือ่ พิจารณาเฉพาะคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.49) สวน
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.55)
8. คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ ผูใ ชบณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง ชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก (คา เฉลีย่ เทา กับ 4.36) เมือ่ พิจารณาเฉพาะ
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ
4.43) สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.40)
9. ขอเสนอแนะหรือความตองการที่จะใหมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม คุณสมบัติของบัณฑิต ในดานตาง ๆ ไดแก ควรเพิ่มทักษะ
และใหค วามรูด า นภาษาตา งประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพิม่ ทักษะการทาํ งานโดยการฝก ประสบการณจ ริงกอ นการปฏิบตั ิ
งาน เพิ่มความรูความสามารถของมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
ตามลักษณะอันพึงประสงค บูรณาการเรียนการสอนผานเทคโนโลยี และเพิ่มทักษะการใชเทคโนโลยีแกนักศึกษา ใหความรูเกี่ยว
กับดานธุรการ งานเอกสาร และสรางจิตสํานึก จิตอาสาใหกับนักศึกษา
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ข้อมูลบุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีบุคลากรจำ�นวนทั้งสิ้น 681 คน แบ่งเป็น อาจารย์ประจำ� 
85 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 283 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 200 คน พนักงานราชการ 28 คน
ข้าราชการพลเรือน 12 คน ลูกจ้างประจำ� 5 คน พนักงานสัญญาจ้าง 44 คน (ฐานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยลัยราชภัฎเพชรบุรี
ณ วันที่ 24 กันยายน 2563)
ตารางแสดงจำ�นวนบุคลากรจำ�แนกตามประเภทและหน่วยงาน

ประเภทบุคลากร
1. ข้าราชการพลเรือน
1.1 ข้าราชการพลเรือนสายผู้สอน
- ปฏิบัติงาน
- ลาศึกษาต่อ
1.2 ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน
2. ลูกจ้างประจำ�
3. พนักงานมหาวิทยาลัย
3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน
- ปฏิบัติงาน
- ลาศึกษาต่อ
3.2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
4. พนักงานราชการ
5. อาจารย์สัญญาจ้าง
6. อาจารย์ชาวต่างประเทศ
7. พนักงานสัญญาจ้าง
8. ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ (คน)
2559
118
106
105
1
12
19
425
262
250
12
163
24
54
8
9
11
668
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2560
117
105
104
1
12
17
444
282
271
11
162
24
35
8
7
8
660

40

2561
102
90
89
1
12
10
502
306
294
12
196
20
25
6
18
9
692

2562
102
90
90
12
10
488
290
280
10
198
22
16
6
19
12
675

2563
97
85
85
12
5
483
283
277
6
200
28
10
7
44
7
681

แผนภาพแสดงจำ�นวนและสัดส่วนจำ�แนกตามประเภทของบุคลากร

7, 1%
28, 4%
10, 2%

483, 71%

44, 6%

58, 8%

97, 14%
7, 1%
5, 1%
1. ข้าราชการพลเรือน

2. ลูกจ้างประจำา

3. พนักงานมหาวิทยาลัย

4. พนักงานราชการ

5. อาจารย์สัญญาจ้าง

6. อาจารย์ชาวต่างประเทศ

7. พนักงานสัญญาจ้าง

8. ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

แผนภาพแสดงจำ�นวนบุคลากร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
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ข้อมูลอาคารสถานที่
ในปีการศึกษา

2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีอาคารทั้งสิ้น 37 อาคาร เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ
จำ�นวน 26 หลัง นอกจากนี้ยังมีอาคารประกอบ และอาคารอื่นๆ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงข้อมูลอาคารเรียนและปฏิบัติการ และอาคารประกอบ
ที่
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.4
4.5
4.6

ชื่ออาคาร
คณะครุศาสตร์
อาคาร 9
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
อาคาร 1
อาคารดนตรี
อาคารศิลปะ
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
ศิลปกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร 16 (คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
อาคารเทคโนโลยีก่อสร้าง
อาคารเทคโนโลยีไฟฟ้า
อาคารการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อาคารวิศวกรรมเครื่องกล
อาคาร 28 อาคารปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารนวเกษตร
อาคารเทคโนโลยีการอาหาร
อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
อาคารปฏิบัติการแพลงตอน
อาคาร 19 (คณะเทคโนโลยี
เกษตร)

ลักษณะ

จำ�นวนห้อง/พื้นที่อาคาร(ตารางเมตร)
ห้องพัก
บรรยาย ปฏิบัติการ
สำ�นักงาน ประชุม ห้องน้ำ� อื่นๆ
อาจารย์

คสล 3 ชั้น

8

4

2

2

2

6

-   

คสล 3 ชั้น
คสล 2 ชั้น
คสล 2 ชั้น
คสล 7 ชั้น
คสล 8 ชั้น

10
5
8
5
27

3
2
-   
24
20

7
2
1
10
-   

1
-   
-   
2
5

1
-   
-   
3
2

8
2
6
31
12

-   
-   
-   
8
26

คสล 5 ชั้น

15

16

10

2

3

12

1

คสล 1 ชั้น
คสล 1 ชั้น
คสล 1 ชั้น

5
3
2

5
3
2

1
1
2

-   
-   
-   

-   
-   
-   

1
1
1

1
1
1

คสล 2 ชั้น
คสล 5 ชั้น

14
-

14
22

7
3

-   
-

-   
-

6
6

1
20

คสล 2 ชั้น
คสล 1 ชั้น
คสล 1 ชั้น
คสล 1 ชั้น
คสล 5 ชั้น

1
1
1
1
10

3
7
-   
-   
4

3
-   
-   
-   
9

1
-   
-   
-   
2

1
-   
-   
-   
2

6
2
2
-   
15

-   
-   
1
1
39
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ที่
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
10
10.1
10.2
10.3
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

ชื่ออาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 18 (คณะวิทยาการจัดการ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 4 (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
อาคาร 7A
อาคาร 7B
อาคารคหกรรม
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกค์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 3(คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
อาคาร 5
อาคาร 26 อาคารราชพฤกษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาคาร 8
อาคาร 2 (ศูนย์สาธิตและบริการ
การแพทย์แผนไทย)
อาคาร 29 อาคารเรียนและปฏิบัติ
การวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิต
อาคาร 11
สำ�นักวิทยบริการฯ
อาคาร 6 (อาคารหอสมุดเก่า)
อาคาร 17 (ศูนย์ภาษาฯ)
อาคาร 13 สำ�นักวิทยบริการ
ส่วนกลาง
อาคาร 14 (อาคารวิทยาภิรมย์)
อาคาร 25 ศูนย์การเรียนรู้
อาคารอเนกประสงค์ฯ
ยิมเนเซียม 2 (โรงแบต)
อาคาร 27 โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติเพชรบุรี
รวมพื้นที่ทั้งหมด 37 อาคาร

ลักษณะ

จำ�นวนห้อง/พื้นที่อาคาร(ตารางเมตร)
ห้องพัก
สำ�นักงาน ประชุม ห้องน้ำ� อื่นๆ
บรรยาย ปฏิบัติการ
อาจารย์

คสล 8 ชั้น

14

9

17

1

3

16

1

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

8
3
6
3
8

-   
7
3
2
38

5
3
4
1
12

1
1
-   
-   
-   

2
-   
1
-   
2

4
6
-   
2
16

1
1
1
1
1

คสล. 3 ชั้น

11

6

9

1

3

11

1

คสล. 2 ชั้น
คสล. 6 ชั้น

2
17

-   
6

2
26

-   
3

2
2

2
26

1
49

คสล. 3 ชั้น
คสล 3 ชั้น

7
6

3
5

1
10

1
1

1
-   

4
7

-   
1

คสล 7 ชั้น

10

24

12

7

5

22

84

คสล. 4 ชั้น

14

-   

4

-   

2

16

1

คสล. 2 ชั้น
คสล 4 ชั้น
คสล. 6 ชั้น

-   
11
-   

11
6
21

2
6
1

-   
1
1

1
10
2

3
8
18

1
1
1

คสล. 10 ชั้น
คสล. 7 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 1 ชั้น
คสล 6 ชั้น

26
14
3
-

1
7
2
1
18

-   
4

8
1
7
1
-

7
2
1
2

37
21
8
2
11

1
22
4
2
38

199

173

114

22

43

215

26
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ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 67.48 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์การการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร บรรลุเป้าหมายสูงสุด ร้อยละ 84.21 รองลงมา ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
ร้อยละ 83.33 ยุทธศาสตร์การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเทีย่ ว ร้อยละ 81.82 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้อง
ถิ่น ร้อยละ 75.00 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพบัณฑิต ร้อยละ 56.67 และยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
ร้อยละ 42.11 ตามลำ�ดับ
สรุปโครงการด้านการวิจัย ปีงบประมาณ  2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่

แผนงาน

ตัวชี้วัด

บรรลุ

1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร  
และการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
รวม

11

9

คิดเป็น
ร้อยละ
81.82

30
19
12
32
19
123

17
8
10
24
16
84

56.67
42.11
83.33
75.00
84.21
67.48

2
3
4
5
6

แผนภาพแสดงร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 6

84.21

ยุทธศาสตร์ที่ 5

75.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4

83.33

ยุทธศาสตร์ที่ 3

42.11

ยุทธศาสตร์ที่ 2

56.67

ยุทธศาสตร์ที่ 1

81.82
0.00

20.00

40.00
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60.00
45

80.00

100.00

สรุปผลการดำ�เนินงานตัวชี้วัดระดับโครงการปีงบประมาณ 2563
งาน/โครงการ

ตัวช ีว้ ดั

หน่วยนับ เป ้าหมาย ผลดำ�เน นิ งาน บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี ่ 1 : การสรา้ งความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเท ีย่ ว
กิจกรรม

1

1

P

รอ้ ยละ

70

100

P

แปลง

1

1

P

ตัว

>1

1

P

10

3.5

O

5

6

P

ผ่าน

ผ่าน

O

4

-

O

5. โครงการพัฒนาทักษะการเร ยี นรู ้ 9) จำ�นวนรางวัลจากการแข่งขันด้าน
รางวัล
5
ด้านอาหารและการท่องเท ีย่ วสส่ ู ากล อาหาร และการท่องเท ีย่ วระดับชาติ
10) จำ�นวนรางวัลจากการแข่งขันด้าน
รางวัล
2
อาหาร และการท่องเท ีย่ วระดับนานาชาติ
11) นักศ กึ ษาสรา้ งภาพลักษณ์รว่ มกับ
คน
30
ภาคีเคร อื ข่าย ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวช ีว้ ดั ทั ้งหมด 11 ตัวช ีว้ ดั บรรลุ 9 ตัวช ีว้ ดั คิดเป น็ รอ้ ยละ 81.82

22

P

19

P

168

P

1. โครงการพัฒนาหลักส ตู รระยะสั น้ 1) จำ�นวนหลักส ตู รทักษะอาช พี ระยะสั น้
หลักส ตู รระยะยาว ด้านการประกอบ
2) รอ้ ยละผ เู ้ ข้าร่วมหลักส ตู ร
อาหารและการท่องเท ีย่ ว
2. โครงการฟาร์มต้นแบบเกษตร
ปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพ ยี ง
(Smart Farm)
3. โครงการพัฒนาตาลโตนดครบ
วงจร
4. โครงการยกระดับคุณภาพการ
ให้บร กิ ารด้านอาหารและการ
โรงแรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้
เคร ือ่ งหมาย PBRU Brand

3) จำ�นวนฟาร์มท ตี ่ น้ แบบเกษตร
ปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพ ยี ง
4) จำ�นวนนวัตกรรม

5) รายได้ท ีเ่ พ ิม่ ข ึ น้ ของอาคารปฏิบตั กิ าร รอ้ ยละ
เพชรน้ �ำ หน งึ ่
6) จำ�นวนผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร ือ่ งหมาย ผลิตภัณฑ์
PBRU Brand
7) มาตรฐานด้านคุณภาพอาหารและการ
ผ่าน
ให้บร กิ าร คลีนฟ ดก
ู ้ ดู เทส
8) ระดับความพ งึ พอใจของผ ู ้ ใช บ้ ร กิ าร
ระดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี ่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑ ติ
6. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักส ตู ร 1) จำ�นวนหลักส ตู รท ปี ่ รับปรุงให้
ให้ ได้มาตรฐานหลักส ตู รระดับ
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป ้าหมาย 10
อุดมศ กึ ษา
ด้าน
2) จำ�นวนหลักส ตู รป จั จุบ นั ท ี ่ ใช ม้ าแล้ว
มากกว่า 5 ป ี ได้ร บั การปรับปรุง
3) รอ้ ยละนักศ กึ ษารับเข้าเพ ิม่ ข ึ น้ จากป ี
ท ีผ่ า่ นมา
4) รอ้ ยละอัตราการออกกลางคันของ
นักศ กึ ษาลดลงจากป ที ีผ่ า่ นมา
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หลักส ตู ร

4

5

P

หลักส ตู ร

19

8

P

รอ้ ยละ

10

0.77

O

รอ้ ยละ

<10

15.87

P

งาน/โครงการ

ตัวช ีว้ ดั

หน่วยนับ เป ้าหมาย ผลดำ�เน นิ งาน บรรลุ

5) จำ�นวนระบบการรับสมัครนักศ กึ ษา
ใหม่ ป กี ารศ กึ ษา 2564
6) ส ือ่ อิเล ก็ ทรอน กิ ส์ประชาสัมพันธ์
แนะแนวการศ กึ ษาต่อออนไลน์
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ 7) รอ้ ยละของอาจารย์ท ีผ่ า่ นการพัฒนา
ให้ม คี วามเช ีย่ วชาญทางวิชาการและ สมรรถนะทางวิชาการหร อื วิชาช พี
ทางวิชาช พี
8) รอ้ ยละของอาจารย์ท ี ่ได้ร บั ตำ�แหน่ง
ทางวิชาการเพ ิม่ ข ึ น้ จากป ที ีผ่ า่ นมา (อ./
ผศ./รศ.)
9) ค ม่ ู อื การจัดทำ�ผลงานวิชาการตาม
เกณฑ์มาตรฐานท ีเ่ กีย่ วข้อง
10) ระบบสารสนเทศเพ ือ่ ติดตามและ
รายงานผลการกำ�หนดตำ�แหน่งทาง
วิชาการ
8. โครงการพัฒนากระบวนการเร ยี น 11) รอ้ ยละของบุคลากรท ีส่ อบผ่าน
รู ้ สมรรถนะนักศ กึ ษาแบบออนไลน์ ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ประกาศของ
มหาวิทยาลัย/ผ่านกระบวนการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
12) รอ้ ยละของนักศ กึ ษาท ีผ่ า่ นการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (CEFR
ระดับ B1 หร อื เท ยี บเท่า)
13) นักศ กึ ษาท ีเ่ ข้าร่วมโครงการม คี วาม
รูแ้ ละทักษะภาษาอังกฤษท ีเ่ พ ิม่ ส ูง
ข ึ น้ ยกระดับมาตรฐานความเป น็ ครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั ว่ ประเทศ  
14) จำ�นวนรางวัลท ี ่ได้ร บั จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับชาติหร อื นานาชาติ
ของมหาวิทยาลัย
15) รอ้ ยละของนักศ กึ ษาท ีผ่ า่ นการ
พัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการ/
วิชาช พี จากกลุม่ เป ้าหมายของโครงการ
16) จำ�นวนช ิน้ งานท ีเ่ กิดจากการคิด
สรา้ งสรรค์ของนักศ กึ ษา
17) รอ้ ยละของนักศ กึ ษาท ีเ่ ข้าอบรม
ทักษะการเป น็ ผ ปู ้ ระกอบการ
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ระบบ

1

1

P

ชุด

9

9

P

รอ้ ยละ

80

95

P

รอ้ ยละ

10

16.5

P

เล่ม

1

1

P

ระบบ

1

1

P

รอ้ ยละ

50

8.05

O

รอ้ ยละ

10

10.42

P

รอ้ ยละ

80

0

O

รางวัล

20

54

P

รอ้ ยละ

45

N/A

O

ช ิน้

10

19

P

รอ้ ยละ

85

87.87

P

งาน/โครงการ

ตัวช ีว้ ดั

หน่วยนับ เป ้าหมาย ผลดำ�เน นิ งาน บรรลุ

18) รอ้ ยละของนักศ กึ ษาท ีผ่ า่ นการ
รอ้ ยละ
ประเม นิ สมรรถนะทักษะการเป น็ ผ ู ้
ประกอบการ
19) จำ�นวนรายวิชาท ีม่ กี ารเร ยี นการสอน รายวิชา
แบบ Blended learning (ทุกรายวิชา)
20) จำ�นวนหลักส ตู รระยะสั น้ ออนไลน์
หลักส ตู ร
ไม่นอ้ ยกว่า
21) ระบบฐานข้อม ลู หลักส ตู รระยะสั น้
ฐานข้อม ลู
เพ ือ่ การเร ยี นรูต้ ลอดช วี ติ
22) จำ�นวนรายวิชาออนไลน์ ไม่นอ้ ยกว่า รายวิชา
23) จำ�นวนส ือ่ ออนไลน์

ส ือ่

40

96.6

P

20

1060

O

4

1

O

1

0

O

1,200

1060

O

3

1060

P

N/A

O

19

P

N/A

O

N/A

O

100

P

11

O

N/A

O

9. โครงการพัฒนาคุณธรรมจร ยิ ธรรม 24) รอ้ ยละของนักศ กึ ษาท ีเ่ ข้าร่วม
รอ้ ยละ
70
ส น่ ู กั ศ กึ ษาท ีม่ สี ุขภาวะ และม อี ตั
กิจกรรมส่งเสร มิ สุขภาพด้วยการกีฬาและ
ลักษณ์
นันทนาการของนักศ กึ ษาทุกชั น้ ป ี
25) จำ�นวนนักศ กึ ษาท ี ่ได้ร บั รางวัลระดับ
คน
10
ชาติดา้ นกีฬาและนันทนาการ
26) รอ้ ยละนักศ กึ ษาใหม่ท ีผ่ า่ นมาตรฐาน รอ้ ยละ
90
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเบ ื ้อง
ต้น
27) รอ้ ยละของนักศ กึ ษาท ีผ่ า่ นดัชน ชี ี ้
รอ้ ยละ
80
วัดมวลความสุข
28) รอ้ ยละของนักศ กึ ษาท ีเ่ ข้าร่วม
รอ้ ยละ
85
กิจกรรมคุณธรรมหร อื จ ติ อาสาจากกลุม่
เป ้าหมายของโครงการ
29) จำ�นวนกิจกรรมท ีน่ �ำ ไปสก่ ู ารพัฒนา กิจกรรม
10
ด้วยกิจกรรมจ ติ อาสาเพ ือ่ สังคม และ
สาธารณประโยชน์
30) ระดับความพ งึ พอใจของผ ู ้ ใช บ้ ณั ฑ ติ
ระดับ
>3.51
ต่อคุณลักษณะบัณฑ ติ ท ีพ่ งึ ประสงค์
ตัวช ีว้ ดั ทั ้งหมด 30 ตัวช ีว้ ดั บรรลุ 17 ตัวช ีว้ ดั คิดเป น็ รอ้ ยละ 56.67
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งาน/โครงการ

ตัวช ีว้ ดั

หน่วยนับ เป ้าหมาย ผลดำ�เน นิ งาน บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี ่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาช พี ครู
10. โครงการพัฒนาความรู ้
1) รอ้ ยละของบัณฑ ติ ครูท ีส่ อบผ่าน
รอ้ ยละ
สมรรถนะครู และบัณฑ ติ ครูทอ้ งถิน่ มาตรฐานใบประกอบวิชาช พี ครู
สค่ ู วามเป น็ เลิศ
2) รอ้ ยละของครูของครูท ีผ่ า่ นการพัฒนา รอ้ ยละ
สมรรถนะทางวิชาการหร อื วิชาช พี ครู
3) รอ้ ยละครูของครูท ีม่ ปี ระสบการณ์สอน รอ้ ยละ
ในโรงเร ยี นต่อป กี ารศ กึ ษา
4) จำ�นวนโรงเร ยี นหร อื สถานศ กึ ษาขั น้
แห่ง
พ ืน้ ฐานท ีท่ �ำ ความตกลง (MOU) กับ
มหาวิทยาลัย
5) ระดับความพ งึ พอใจของโรงเร ยี นหร อื
ระดับ
สถานศ กึ ษาต่อนักศ กึ ษาฝ กึ ประสบการณ์
วิชาช พี ครู
6) ระดับความพ งึ พอใจของนักศ กึ ษาต่อ
ระดับ
การจัดการเร ยี นการสอนท ีเ่ น้นการเร ยี นรู ้
จากการปฏิบตั จิ ร งิ
โรงเร ยี น/
11. โครงการพัฒนาสมรรถนะทาง
7) จำ�นวนโรงเร ยี น ท ีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัย
วิชาการของครูประจำ�การในท้อง
ส ือ่ /รูป
ถิน่ เพ ือ่ ยกระดับการเร ยี นรูด้้ านการ 8) จำ�นวนส ือ่ / รูปแบบการจัดการเร ยี น
แบบ
อ่านการเข ยี นและการวิเคราะห์ของ รู ้ ในการยกระดับการเร ยี นรูด้้ านการอ่าน
นักเร ยี นในระดับการจัดการศ กึ ษา ออกเข ยี นได้ หร อื การคิดวิเคราะห์ ได้    
ขั น้ พ ืน้ ฐานด้วยระบบออนไลน์
9) ผลสัมฤทธ ิข์ องนักเร ยี นโรงเร ยี นใน
รอ้ ยละ
ท้องถิน่ ส ูงข ึ น้ เม ือ่ เปร ยี บเท ยี บกับป ที ี ่
ผ่านมา
10) รอ้ ยละจากเป ้าหมายของครูประจำ�
รอ้ ยละ
การในท้องถิน่ ท ี ่ได้ร บั การพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
11) รอ้ ยละของนักเร ยี นในท้องถิน่ ท ี ่
รอ้ ยละ
ม คี ะแนนผลการทดสอบทางการศ กึ ษา
ระดับชาติข ั น้ พ ืน้ ฐาน (O-NET) ส ูงกว่า
คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด ท ีเ่ พ ิม่ ข ึ น้ จาก
การพัฒนาสมรรถนะครูประจำ�การ
12) รอ้ ยละของโรงเร ยี นตระเวนชายแดน
รอ้ ยละ
และโรงเร ยี นกองทุนท ี ่ได้ร บั การพัฒนา
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100

100

P

80

N/A

O

80

57.76

O

>50

76

O

>4

4.61

P

>4

4.28

O

20

40

P

5

24

P

5

11.69

P

80

N/A

O

40

61.03

P

50

43.5

O

งาน/โครงการ

ตัวช ีว้ ดั

หน่วยนับ เป ้าหมาย ผลดำ�เน นิ งาน บรรลุ

12. โครงการพัฒนาโรงเร ยี นสาธ ติ ให้ 13) จำ�นวนโรงเร ยี นในท้องถิน่ ท ีม่ ี
โรงเร ยี น
6
เป น ศนู ยฝ ก ปฏิบตั กิ ารและการวิจยั การนำ�นวัตกรรมการจัดการเร ยี นรูข้ อง
เป น ตน แบบให กับโรงเร ยี นในทอ งถิน่ โรงเร ยี นสาธ ติ ไปใช ป้ ระโยชน์
14) จำ�นวนแหล่งฝ กึ หร อื รายวิชาฝ กึ
แหล่ง/
1/4
ปฏิบตั กิ ารและการวิจยั เป น็ ต้นแบบให้กับ รายวิชา
โรงเร ยี นในท้องถิน่
15) จำ�นวนนักเร ยี นท ี ่ได้ร บั การยกระดับ
คน
≥250
คุณภาพการเร ยี นวิทยาศาสตร์
16) จำ�นวนครูท ี ่ได้ร บั การพัฒนาทักษะ
คน
≥50
การจัดการเร ยี นการสอน
"17) รอ้ ยละของผลการประเม นิ
รอ้ ยละ
60
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเร ยี น
18) รอ้ ยละของผลสอบ O-NET วิชา
รอ้ ยละ
60
วิทยาศาสตร์ของนักเร ยี น
19) รอ้ ยละของครูท ีม่ ที กั ษะในการใช ้
รอ้ ยละ
80
กระบวนการ PLC ในการแก้ป ัญหาให้
นักเร ยี น
ตัวช ีว้ ดั ทั ้งหมด 19 ตัวช ีว้ ดั บรรลุ 8 ตัวช ีว้ ดั คิดเป น็ รอ้ ยละ 42.11

N/A

O

-

O

-

O

-

O

-

O

-

O

-

O

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี ่ 4 : การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
13. โครงการวิจยั ตามพันธกิจ
1) จำ�นวนงานวิจยั ท ีน่ �ำ ไปใช ป้ ระโยชน์
มหาวิทยาลัยเพ ือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยส เี ข ยี วเพ ิม่ ข ึ น้
2) จำ�นวนงานวิจยั ท ีน่ �ำ ไปใช ป้ ระโยชน์
ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยดิจ ทิ ลั เพ ิม่ ข ึ น้
3) จำ�นวนงานวิจยั ท ีน่ �ำ ไปใช ป้ ระโยชน์
ตามพันธกิจการเร ยี นการสอนเพ ิม่ ข ึ น้
4) จำ�นวนงานวิจยั ท ีบ่ ูรณาการตาม
ศาสตร์พระราชา
5) จำ�นวนงานวิจยั /งานสรา้ งสรรค์ ท ี
สรา้ งองค์ความรูห้ ร อื นวัตกรรม ท ีน่ �ำ ไป
ใช ป้ ระโยชน์ดว้ ยการบูรณาการตามศาสตร์
พระราชา
6) จำ�นวนงานวิจยั หร อื สรา้ งสรรค์ องค์
ความรู ้ หร อื นวัตกรรม ท ีน่ �ำ ไปใช ้
ประโยชน์เช งิ พาณ ชิ ย์ หร อื อุตสาหกรรม
หร อื เศรษฐกิจสรา้ งสรรค์
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เร ือ่ ง

≥1

1

P

เร ือ่ ง

≥1

1

P

เร ือ่ ง

≥1

5

P

เร ือ่ ง

4

7

P

เร ือ่ ง

4

7

P

ช ิน้

5

7

P

งาน/โครงการ

ตัวช ีว้ ดั

หน่วยนับ เป ้าหมาย ผลดำ�เน นิ งาน บรรลุ

14. โครงแสวงหาแหล่งทุนจาก
7) จำ�นวนทุน/ชุดวิจยั ท ี ่ได้ร บั จากแหล่ง
ภายนอกหร อื ภาคอุตสาหกรรม/และ ทุนภายนอกหร อื ภาคอุตสาหกรรม
หร อื พัฒนาศนู ย์ว จิ ยั เฉพาะทาง
8) จำ�นวนศนู ย์ว จิ ยั เฉพาะทางท ีเ่ พ ิม่ ข ึ น้
15. โครงการสนับสนุนงานวิจยั
หร อื งานสรา้ งสรรค์ให้ ได้ร บั การจด
ทะเบ ยี นส ทิ ธ บิ ตั รหร อื อนุส ทิ ธ ิ
บัตร และเผยแพร่ในระดับชาติหร อื
นานาชาติหร อื อนุส ทิ ธ บิ ตั ร

9) จำ�นวนผลงานวิจยั หร อื งานสรา้ งสรรค์
ท ีย่ ืน่ ขอจดทะเบ ยี นส ทิ ธ บิ ตั รหร อื อนุ
ส ทิ ธ บิ ตั ร/ทรัพย์ส นิ ทางป ัญญา
10) จำ�นวนผลงานวิจยั /นวัตกรรม
หร อื งานสรา้ งสรรค์ท ี ่ได้ร บั
การเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติท ีอ่ ยู่ในฐานข้อม ลู TCI
ISISCOPUSหร อื ตามเกณฑ์มาตรฐานท ี ่
ก.พ.อ.กำ�หนด
11) จำ�นวนบทความวิจยั ท ี ่ได้ร บั การ
อ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หร อื ในฐานข้อม ลู ระดับนานาชาติ
12) จำ�นวนวารสารท ีม่ มี าตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน อว. หร อื กกอ. หร อื
ในฐานข้อม ลู ระดับนานาชาติ หร อื TCI
ฐาน 1 หน งึ ่ ระดับ ท ีเ่ พ ิม่ ข ึ น้

ทุน

5

19

P

ศนู ย์

≥1

1

P

ช ิน้

3

6

P

เร ือ่ ง

8

17

P

เร ือ่ ง

5

51

P

ฉบับ

≥1

0

O

ตัวช ีว้ ดั ทั ้งหมด 12 ตัวช ีว้ ดั บรรลุ 10 ตัวช ีว้ ดั คิดเป น็ รอ้ ยละ 83.33
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี ่ 5 : การพัฒนาท้องถิน่
16. โครงการตามยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเพชรบุร แี ละประจวบฯ
17. โครงการพัฒนาคุณภาพช วี ติ และ
ระดับรายได้ชมุ ชนฐานราก (ความ
ยากจน) อันผลกระทบจากไวรัส
โคโรนา

1) จำ�นวนชุมชน/หน่วยงานเป ้าหมายท ี ่
ได้ร บั การพัฒนา
2) จำ�นวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั ว่ ประเทศร่วมกันดำ�เน นิ การเพ ือ่ การ
พัฒนาคุณภาพช วี ติ ของประชาชนใน
พ ืน้ ท ี ่
3) จำ�นวนครัวเร อื นท ีม่ หาวิทยาลัย
ราชภัฏเข้ามาให้ความรู ้ และร่วมพัฒนา
แก้ ไข เพ ือ่ พัฒนาคุณภาพช วี ติ และยก
ระดับรายได้ครัวเร อื น
4) รอ้ ยละรายได้ของครัวเร อื นกลุม่ เป ้า
หมายท ีเ่ ข้าร่วมโครงการเพ ิม่ ข ึ น้
5) จำ�นวนรายวิชาในหลักส ตู รท ีม่ กี ารบู
รณาการจัดการเร ยี นการสอนเพ ือ่ การ
พัฒนาคุณภาพช วี ติ และยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชน
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ชุมชน

2

3

P

โครงการ

1

1

P

ครัวเร อื น

100

80

O

รอ้ ยละ

≥5

47.63

P

รายวิชา

≥2

4

O

งาน/โครงการ
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หน่วยนับ เป ้าหมาย ผลดำ�เน นิ งาน บรรลุ

6) รอ้ ยละของจำ�นวนนักศ กึ ษาท ีเ่ ข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพช วี ติ และยกระดับ
รายได้ ให้กับชุมชนฐานรากต่อจำ�นวน
นักศ กึ ษาในรายวิชาท ีเ่ กีย่ วข้อง
7) ประชาชนในชุมชนท ีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ม รี ายได้ส ูงข ึ น้ หร อื รายจ่ายลดลง และ
ม คี ณุ ภาพช วี ติ ท ดี ่ ขี ึ น้ ทั ้งกายใจ สติ
ป ัญญา อารมณ์และสังคม
18. โครงการสง เสร มิ ความรัก ความ 8) จำ�นวนผ เู ้ ข้าร่วมโครงการท ีเ่ กีย่ วกับ
สามัคคี ความเป น ระเบ ยี บ วินยั
น้อมนำ�พระราโชบายด้านการจัดการ
เขาใจส ทิ ธ หิ นาท ีข่ องตนเอง และ ศ กึ ษาเพ ือ่ เสร มิ สรา้ งคุณลักษณะคนไทย
ผ อู  ืน่ ภายใต้พ ืน้ ฐานของสังคม
ท ีพ่ งึ ประสงค์ท ั ้ง 4 ประการสก่ ู ารปฏิบตั ิ
ประชาธ ปิ ไตยอันม พี ระมหากษัตร ยิ ์ 9) จำ�นวนโครงการ/กิจกรรม ท ีเ่ กิดจาก
เป น็ ประมุข
การม สี ว่ นร่วมคิดร่วมทำ�ระหว่างภาคี
เคร อื ข่ายผ นู ้ �ำ ชุมชน และประชาชน
อย่างน้อย 10 โครงการ/กิจกรรม
10) ม เี คร อื ข่ายการเร ยี นรูน้ อกห้องเร ยี น
ประกอบด้วยโรงเร ยี น แหล่งเร ยี นรู ้ และ
ชุมชนท ีม่ ศี กั ยภาพ และสามารถดำ�เน นิ
กิจกรรมเพ ือ่ แพร่ขยายองค์ความรู ้ ได้
ในวงกว้าง เคร อื ข่ายท ีม่ คี วามร่วมม อื
ดำ�เน นิ กิจกรรมอย่างต่อเน ือ่ ง
11) โครงการกิจกรรมท ีเ่ กิดจากการม ี
ส่วนร่วมคิดร่วมทำ� ม คี วามเข้มแข ง็ และ
ดำ�เน นิ การต่อด้วยสมาช กิ กลุม่
19. โครงการอนุรกั ษ์พ นั ธุกรรมพ ชื
12) รอ้ ยละความสำ�เร จ็ ตามแผนอนุรกั ษ์
อันเน ือ่ งมาจากพระราชดำ�ร ฯิ
พ ชื อันเน ือ่ งมาจากพระราชดำ�ร ิ
13) จำ�นวนชุมชนท ี ่ได้ร บั ประโยชน์จาก
โครงการอนุรกั ษ์พ นั ธุกรรมพ ชื อันเน ือ่ งมา
จากพระราชดำ�ร ฯิ
14) จำ�นวนทรัพยากรธรรมชาติ ท ี ่
รวบรวมเข้าสก่ ู ระบวนการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป น็ ระบบ
15) จำ�นวนผลิตภัณฑ์ท ตี ่ อ่ ยอดจากการ
อนุรกั ษ์พ นั ธุกรรมพ ชื อันเน ือ่ งจากพระ
ราชดำ�ร ิ
16) จำ�นวนโรงเร ยี น / องค์กรท้องถิน่ ท ี ่
เข้าร่วมโครงการอนุรกั ษ์พ นั ธุกรรมพ ชื
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รอ้ ยละ

≥10

7.5

O

รอ้ ยละ

≥10

45

P

คน

≥900

900

P

โครงการ/
กิจกรรม

≥10

5

O

เคร อื ข่าย

≥5

13

P

โครงการ/
กิจกรรม

≥5

5

P

รอ้ ยละ

80

82.35

P

ชุมชน

2

2

O

ชน ดิ

3

5

P

ผลิตภัณฑ์

3

3

P

หน่วยงาน

2

0

O

งาน/โครงการ
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20. โครงการสรา งม ลู คาเพ ิม่ จากภ มู ิ 17) ชุมชนต้นแบบท ี ่ได้ร บั การพัฒนาด้าน
ป ัญญาาทองถิน่
ศ ลิ ปะวัฒนธรรมสก่ ู ารท่องเท ีย่ ว
สเ ู ศรษฐกิจสรา งสรรค
18) จำ�นวนองค์ความรูด้้ านศ ลิ ป
วัฒนธรรม
21. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
19) ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในพ ืน้ ท ี ่ได้ร บั การ
ชุมชนท้องถิน่ (OTOP)
พัฒนาและยกระดับ(ส นิ ค้า บร กิ าร แหล่ง
ท่องเท ีย่ ว)
20) จำ�นวนองค์ความรู ้ งานวิจยั
นวัตกรรมของอาจารย์หร อื นักศ กึ ษาท ี ่
ดำ�เน นิ การร่วมกับชุมชนต่อจังหวัด
21) จำ�นวนอัตลักษณ์ของท้องถิน่ ได้ร บั
การอนุรกั ษ์และยกระดับต่อจังหวัด
22) รายได้ของผ ปู ้ ระกอบการ/กลุม่
วิสาหกิจชุมชนเพ ิม่ ข ึ น้ หร อื ลดต้นทุน
การผลิต
23) จำ�นวนส นิ ค้าชุมชนท ี ่ได้ร บั การ
พัฒนามาตรฐานและนำ�เสนอด้วย
เทคโนโลย ี AR
22 โครงการพัฒนาระบบข้อม ลู ตำ�บล 24) ฐานข้อม ลู เพ ือ่ การพัฒนาท้องถิน่
ในจังหวัด
อย่างยัง่ ย นื ด้วยระบบการศ กึ ษา
25) ฐานข้อม ลู ด้านอาหาร
26) ฐานข้อม ลู ด้านการท่องเท ีย่ วและ
โรงแรม
23.  โครงการสนับสนุน DLTV เพ ือ่ 27) ม สี ือ่ วีด ทิ ศั น์ออนไลน์เพ ือ่ สนับสนุน
แก้ ไขป ัญหาขาดแคลนครูและการ การเร ยี นการสอนท ีเ่ กิดจากผลกระทบ
เร ยี นการสอนท ีแ่ ก้ ไขป ัญหาผลก
การแก้ ไขป ัญหาผลกระทบการแพร่
ระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส ระบาดของไวรัสโคโรนา ไม่นอ้ ยกว่า 5
โคโรนาให้กับโรงเร ยี นขนาดเล ก็
ตอน
28) แก้ ไขป ัญหาโรงเร ยี นขนาดเล ก็ ท ีม่ ี
จำ�นวนครูไม่เพ ยี งพอต่อการจัดการเร ยี น
การสอน ส่งผลให้ชมุ ชนม คี ณุ ภาพช วี ติ
ท ดี ่ ขี ึ น้
24. โครงการตามบร บิ ทของ
29) จำ�นวนผลิตภัณฑ์เพ ิม่ ข ึ น้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
30) ชุมชนในจังหวัดเพชรบุร แี ละ
ประจวบคีร ขี นั ธ์ ได้ร บั การพัฒนาเพ ิม่
ข ึ น้
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ชุมชน

2

1

O

องค์ความรู ้

2

3

P

ผลิตภัณฑ์

2

2

P

องค์ความรู ้

2

2

P

อัตลักษณ์

1

1

P

รอ้ ยละ

5

-

O

ส นิ ค้า

≥2

6

O

ระบบ

1

1

O

ฐานข้อม ลู

1

-

O

ฐานข้อม ลู

1

-

O

ตอน

≥5

24

P

กลุม่ สาระ
การเร ยี นรู ้

8

8

O

ผลิตภัณฑ์

≥3

4

P

ชุมชน

3

3

P

งาน/โครงการ

ตัวช ีว้ ดั

หน่วยนับ เป ้าหมาย ผลดำ�เน นิ งาน บรรลุ

31) จำ�นวนผ เู ้ ข้าชมงานศ ลิ ปะวัฒนธรรม
คน
3,000
อาเซ ยี นทั ้งชาวไทยและต่างประเทศ
32) จำ�นวนเคร อื ข่ายด้านศ ลิ ปะ
เคร อื ข่าย
2
วัฒนธรรมทั ้งในประเทศและระดับ
อาเซ ยี น
ตัวช ีว้ ดั ทั ้งหมด 32 ตัวช ีว้ ดั บรรลุ 24 ตัวช ีว้ ดั คิดเป น็ รอ้ ยละ 75

4500

P

5

P

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี ่ 6 : การเพ ิม่ ประส ทิ ธ ภิ าพการบร หิ าร
25. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนม อื อาช พี

26. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยส ี
เข ยี ว

1) รอ้ ยละของบุคลากรท ี ่ได้ร บั การพัฒนา

รอ้ ยละ

80

84.48

P

2) ระดับผลการประเม นิ วัดสมรรถนะของ
นักปฏิบตั กิ ารม อื อาช พี
3) จำ�นวนบุคลากรท ี ่ได้ร บั การประเม นิ
เข้าสต่ ู �ำ แหน่งท ีส่ ูงข ึ น้
4) ระดับการยอมรับต่อผลงานด้านการ
พัฒนามหาวิทยาลัยส เี ข ยี วของผ มู ้ สี ว่ น
ได้สว่ นเส ยี
5) ผลการจัดลำ�ดับมหาวิทยาลัยส เี ข ยี ว
โลก (UI Green Metrics)
6) ม แี นวทางปฏิบตั ทิ ดี ่ ีในการอนุรกั ษ์
พลังงานและส งิ ่ แวดล้อม สามารถเข้าส ่ ู
การจัดลำ�ดับ   มหาวิทยาลัยส เี ข ยี วโลก
ตามมาตรฐาน UI Green Metric ได้  
ดังน ี ้
ก) ม กี ารวางโครงสรา้ งพ ืน้ ฐาน การ
ปรับปรุงเพ ือ่ ให้เป น็ อาคารอัจฉร ยิ ะ และ
การเพ ิม่ พ ืน้ ท ีส่ เี ข ยี วท ีเ่ หมาะสม
ข) ม กี ารส่งเสร มิ ให้เกิดการใช พ้ ลังงาน
ทดแทน
ค) ม กี ารปฏิบ ติ ง าิ นด้าน Green Office
ภายในหน่วยงาน
ง) ม กี ารวางระบบการบร หิ ารจัดการขยะ
ทั ้งในส่วนของขยะอินทร ยี ์ และ ขยะอ
น นิ ทร ยี ์
จ) ม กี ารอนุรกั ษ์ทรัพยากรน้ � ำ และ
การนำ�น้ �ำ เส ยี กลับมาใช ป้ ระโยชน์
ฉ) ม กี ารปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ เพ ือ่ ให้เกิด
การประหยัดน้ �ำ

ระดับ

≥4

0.00

O

คน

10

10.00

P

ระดับ

5

N/A

O

ลำ�ดับ

30-49

N/A

O

ระดับ

8

7.00

O

ขั น้ ตอน

2

2.00

ขั น้ ตอน

1

0.00

ขั น้ ตอน

1

0.00

ขั น้ ตอน

3

0.00

ขั น้ ตอน

2

0.00

ขั น้ ตอน

1

0.00
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งาน/โครงการ

27. โครงการพัฒนาภาพลักษณ์
และระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย

28. โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลย ี
ดิจ ทิ ลั

ตัวช ีว้ ดั

หน่วยนับ เป ้าหมาย ผลดำ�เน นิ งาน บรรลุ

ช) ม กี ารจัดระบบจราจร และ
การขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย
- การบร กิ ารรถไฟฟ ้าสำ�หรับนักศ กึ ษา
และบุคคลากรเพ ือ่ ลดการใช พ้ าหนะส่วน
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ซ) ม กี ารบรูณาการกิจกรรม ด้านส งิ ่
แวดล้อมกับการเร ยี น การสอน
- ม กี จิ กรรมด้านส งิ ่ แวดล้อม และการ
อนุรกั ษ์ ท ีจ่ ดั ข ึ น้ ภายในมหาวิทยาลัย
เพ ือ่ บูรณาการกับการเร ยี นการสอน
7) ระดับความสำ�เร จ็ ในการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศ กึ ษา
ระดับมหาวิทยาลัยค่าเป ้าหมายอยู่ใน
ระดับดีข ึ น้ ไป
8) ระดับความสำ�เร จ็ ในการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศ กึ ษา
ระดับหน่วยงานค่าเป ้าหมายอยู่ในระดับดี
ข ึ น้ ไปทุกหน่วยงาน
3) ระดับความสำ�เร จ็ ในการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศ กึ ษา
ระดับหลักส ตู รค่าเป ้าหมายอยู่ในระดับดี
ข ึ น้ ไป ทุกหลักส ตู ร
9) มหาวิทยาลัย คณะ สำ�นัก สถาบัน
สาขาวิชา ม ผี ลการประเม นิ อยู่ในระดับ
ดีข ึ น้ ไป
10) ระดับการรับรูแ้ ละการยอมรับช ือ่
เส ยี งมหาวิทยาลัยของบุคลากรภายใน
11) ระดับการรับรูข้ า่ วสารและผลการ
ดำ�เน นิ งานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
12) ระดับการยอมรับช ือ่ เส ยี งและภาพ
ลักษณ์ท ดี ่ ขี องมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี
13) แผนพัฒนาด้านเทคโนโลย ดี จิ ทิ ลั
14) ระดับความพรอ้ มใช ้ (service availability) ของระบบ
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ขั น้ ตอน

1

0.00

คัน

1

1.00

ขั น้ ตอน

1

0.00

กิจกรรม

≥20

32.00

ระดับ

≥4

5.00

O

ระดับ

≥4

5.00

O

ระดับ

≥4

3.47

O

รอ้ ยละ

≥80

-

O

ระดับ

3.51

N/A

O

ระดับ

3.51

N/A

O

ระดับ

3.51

4.10

O

แผน

1

0

O

รอ้ ยละ

80

82.60

P

งาน/โครงการ

ตัวช ีว้ ดั

หน่วยนับ เป ้าหมาย ผลดำ�เน นิ งาน บรรลุ

15) จำ�นวนระบบงานท ีพ่ ฒั นาข ึ น้ ใหม่
ระบบ
>2
ตามความต้องการของหน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัย (เช่น ระบบติดตามโครงการ
ระดับกิจกรรม) โดย ม อี งค์ประกอบของ
Service Design, Sevice Operation,
Service Transition
16) ม แี บบแผนข้อม ลู กลางสำ�หรับเป น็
ชุด
>1
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
17) ม กี ารฝ กึ ทักษะความเข้าใจและ
หมวดหม ่ ู
>4
เทคโนโลย ดี จิ ทิ ลั แบบ Demand-Driving Coaching
18) ระดับความพ งึ พอใจของผ ู ้ ใช บ้ ร กิ าร
ระดับ
>4
ต่อการบร กิ ารเทคโนโลย สี ารสนเทศ
ตัวช ีว้ ดั ทั ้งหมด 19 ตัวช ีว้ ดั บรรลุ 16 ตัวช ีว้ ดั คิดเป น็ รอ้ ยละ 84.21
ตัวช ีว้ ดั ทั ้งหมด 123 ตัว
ม ผี ลการดำ�เน นิ งานบรรลุตามเป ้าหมายท กี ่ �ำ หนด 84 ตัวช ีว้ ดั คิดเป น็ รอ้ ยละ 67.48
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3

P

3

O

4

O

4.14

P
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ข้อมูลการวิจัย
ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้มกี ารจัดสรรทุนวิจยั จากแหล่งทุนทัง้ ภายในและภายนอก รวม  12,970,425
บาท เป็นงบประมาณแผ่นดิน 5,487,300 บาท แหล่งทุนภายนอก 5,704,125 บาท แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1,779,000 บาท ได้แก่ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 760,000 บาท ทุนอุดหนุนวิจัยรายได้มหาวิทยาลัย 1,177,900 บาท
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สรุปโครงการด้านการวิจัย ปีงบประมาณ  2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่
1
2

3

ประเภททุนวิจัย

จำ�นวนทุน
12
7
2

ทุนงบประมาณแผ่นดิน
แหล่งทุนภายนอก
2.1 สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2.2 สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
2.3 แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยพื้นที่ การสนับสนุน
จากสำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
3.1 เงินรายได้ตามยุทธศาสตร์
3.2 เงินกองทุนเพื่อการวิจัย
3.3 เงินทุนวิจัย R2R
รวมทุนวิจัยประจำ�ปี  2563

รวมทุนทั้งหมด
5,487,300
5,704,125
2,110,000

4
1

2,194,125
1,400,000

32
14
2
16
51

1,779,000
1,435,000
140,000
204,000
12,970,425

แผนภาพแสดงสัดส่วนของงบประมาณด้านการวิจัยจำ�แนกตามแหล่งทุน ในปีงบประมาณ 2563
17%
11%
16%
11%

14%

1%
2%
42%
ทุนงบประมาณแผ่นดิน

ทุน วช.

ทุน สวก.

แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ (วช.)

เงินรายได้ตามยุทธศาสตร์

เงินกองทุนเพื่อการวิจัย

เงินทุนวิจัย R2R
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โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
ที่
1

ชื่อโครงการ
ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
งบประมาณ
การจัดการการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Academy)
อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี
706,668
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
2 เครื่องกำ�เนิดพลังงานแสงอำ�ทิตย์แบบอเนกประสงค์เพื่อ
ผศ.ดร.ปรัชญา มุขดา
706,666
การเกษตร
3 การพัฒนาทักษะของครัวเรือนเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการ
อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์
706,666
ประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์โดยการ
ควบคุมผ่านเทคโนลียีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
4 "รูปแบบการสร้างเสริมพลังอานาจเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูง
ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข
511,500
อายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในจังหวัดเพชรบุรี"
5 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของ
อ.พนัส ชัยรัมย์
438,500
ผู้สูงอายุในการบริหารจัดการรายได้สร้างเศรษฐกิจครัวเรือน ใน
จังหวัดเพชรบุรี
6 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะบริหารจัดการกลุ่มด้วยตนเอง ผศ.ดร.ศุภณัฐณ์ ทรัพย์นาวิณ 400,000
เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสู่ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
7 รูปแบบการสร้างเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว 657,300
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บ้านรวมไทย อำ�เภอ
กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8 นวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปสับประรดเพื่อเพิ่มมูลค่า
อ.วรรณวิศา  วัฒนสินธุ์
800,000
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปั้นสิบเสริมแป้งข้าวไรส์เบอรรี่ไส้สัปปะรด
อ.อารี น้อยสำ�ราญ
100,000
และน้ำ�สัปปะรด ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 การขยายช่องทางการตลาดเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม
150,000
11 การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำ�นวย
250,000
ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บ้านรวมไทย อาเภอกุยบุรีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
12 การส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านรวมไทย ตาบลหาดขาม
อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม
60,000
อาเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้ QR Code กับผลิตภัณฑ์
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
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โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหล่งทุน : รายได้มหาวิทยาลัย
ที่
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.

ชื่อโครงการ
ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
งบประมาณ
กระบวนการต้นแบบการผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะพลาสติกเพื่อ
อ.ปวีณ สุขบรรเทิง
200,000
สร้างมูลค่าเพิ่มสู่เชิงพาณิชย์
กิจกรรมต้นแบบแอปพลิเคชั่นตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนโดยใช้
อ.ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา
90,000
เทคโนโลยีจดจำ�ใบหน้า
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการ
อ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล 50,000
สร้างความรู้นิยมและการเชื่อมโยงความรู้ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์
สำ�หรับนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการ
ศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล
56,000
นักศึกษาครูโดยใช้การเรียนรู้แบบสะท้อนตนเองผ่านวีดิทัศน์
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตาม
อ.ดร.กฤษฎา วรพิน
50,000
สภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาใน จ.เพชรบุรี
การศึกษาภูมิปัญญาช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนัง สกุลช่างเมือง
อ.เขมา  แฉ่งฉายา
99,000
เพชร สู่การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมงาน
อ.ปิยวรรณ  คุสินธุ์
ช่างฝีมือดั้งเดิม : ช่างทองสกุลเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาตามแนวทาง
อ.ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
ศาสตร์พระราชาเพื่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคนไทย รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
พลัดถิ่นในสิงขร-ตะนาวศรีและมะริด
การเพิ่มมูลค่าเนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้งทางการประมงสู่การผลิต
อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช
อาหารเลี้ยงปูม้า
การพัฒนาสื่อสร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำ�สกุล
ตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำ�บลสมอพลือ
อำ�เภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) เสริมสาหร่ายพวง
ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
องุ่น เพื่อสุขภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราเมลน้ำ�ตาลโตนดบรรจุในรีทอร์ทเพาช์ อ.ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญา
รักษ์
การเปรียบเทียบผลระหว่างการใช้ครีมผสมสารสกัดงวงตาลตัวผู้ อาจารย์ประกายรัตน์ ทุนิจ
และการใช้ครีมผสมสารสกัดงวงตาลตัวผู้ร่วมกับการนวดราช
สำ�นักในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
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100,000
150,000
100,000
100,000
50,000
100,000
150,000
70,000

โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหล่งทุน : โครงการวิจัย R2R
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อโครงการ
ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
งบประมาณ
การบริหารสัญญารับทุนพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวอรทัย ชูเจริญ
10,000
การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องประชุมออนไลน์ด้วย
นายประชุม พันออด
12,000
เทคนิคคลาวด์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การพัฒนาการเขียนข้อเสนอต่อการจัดทำ�คำ�ของบประมาณ
นางภาสิกา แจ่มจำ�รัส
10,000
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของศูนย์เทคโนโลยี
นางสาวปิยนันท์ เสนะโห
15,000
ดิจิตัล
กระบวนการพัฒนาต้นแบบชุมชนการจัดการขยะ กรณีชุมชนหัว นางสาวศศิวิมล กาหลง
20,000
ทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อำ�เภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพื่อติดตามความก้าวหน้า
นายธีรวัฒน์ เสนะโห
15,000
การขออนุมัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบ
นางสุชาดา กนกชัชวาล
10,000
ประมาณรายจ่าย
การประเมินกระบวนการรายงานและการติดตามความก้าวหน้า
นางสาวฐิติรัตน์ ชะเอม
5,000
ของโครงการผ่านระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
eMENSCR
การพัฒนารูปแบบการยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องแก้วด้วย
นางสาวชนิดา ศรีสาคร
12,000
ระบบออนไลน์ : กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นายอภิวัฒน์ พานทอง
10,000
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนแบบพลวัต
นายเชฐ ศรีแย้ม
20,000
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย นางกชพรรณ  ลัภโนปกรณ์ 10,000
ราชภัฏเพชรบุรี
สภาพการบริหารงานทั่วไปของฝ่ายงานธุรการและสารบรรณ
นายณัฏฐนันท์  ศูนย์จินดา
10,000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
นางปริศนา พันธ์งาม
10,000
กรณีศึกษา ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหล่งทุน : สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.)
ที่
1
2
3

ชื่อโครงการ
การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์วีลแชร์เคลื่อนย้ายผู้พิการและผู้สูง
อายุขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และสมอง
ฝังตัว
DNA บาร์โค้ดและการขยายพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อที่
ถูกคุกคามของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์
การท่องเที่ยวเพื่อการกินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ตาม
วิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวัน
ตก

ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
อ.ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

งบประมาณ
1,140,000

อ.วุฒิชัย ฤทธิ

970,000

อ.คงขวัญ  ศรีสอาด

203,910

แหล่งทุน : สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
ที่
1
2
3
4

ชื่อโครงการ
การพัฒนาขนมหม้อแกงเมืองเพชรสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูง
อายุ
การพัฒนาขนมหม้อแกงสุขภาพ
การผลิตขนมหม้อแกงเค้กกล้วยหอมอบกรอบ
การพัฒนาคุ้กกี้หม้อแกงเสริมใยอาหารจากกากมะพร้าว

ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

งบประมาณ
720,000

อ.ธนิดา ชาญชัย
อ.ศจีมาศ  นันตสุคนธ์
อ.ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์

685,500
300,000
488,625

แหล่งทุน : เงินกองทุนเพื่อการวิจัย
ที่
1
2

ชื่อโครงการ
ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
งบประมาณ
การสร้างสรรค์ผลงานการแสดง ชุด เพชรบุรีเมืองช่างแห่งสยาม อ.จิณห์จุฑา สุวรรณคัมภีระ 60,000
การศึกษาสมุดภาพศิลปะไทยของอาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช
อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม
70,000
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่
1

2
3
4
5

ชื่อโครงการ/ประเภทการเผยแพร่
เผยแพร่การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Smart Farming using Internet of Thing (IoT) in Agriculture by Tangible Programming for Children
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
การมีส่วนร่วมของปรชาชนในการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรมกึ่ง
อุตสาหกรรม ตำ�บลหนองชุมพลเหนือ อำ�เภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
การออกแบบวงจรขยายแถบผ่านแถบคู่เชิงกระจายต่อเรียงกันสำ�หรับภาครับของ
WLAN ย่านความถี่ 2.4 GHz/5GHz
การพัฒนาสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และตลาดชุมชนหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต.บ้านในดง
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
การศึกษาหาอายุและระยะทางของกระจุกดาว M11

6 การวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการของจาวตาล
วารสารระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 1
7 สารบริสุทธิ์และฤทธิ์ทางชีวภาพจากตำ�แยช้าง
8 ปริมาณเมทิลไกลออกซาลในต้นข้าวก่อนที่ทำ�ให้เครียดด้วยความเค็มและความร้อน
9
10
11
12

13
14

15
16
17
18

สถานที่การนำ�เสนอผลงานวิจัย
ECTI-CON 2020

การประชุมวิชาการราชภัฏ
รัฐศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 3
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏสกลนคร
การประชุมวิชาการระดับชาติ
จอมบึงวิชาการ
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
-

การผลิตไฟฟ้าด้ยพลังงานไอน้ำ�ความดันต่ำ�สำ�หรับไอน้ำ�ที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดูดก๊าซร้อนชนิดทรงกรวยสำ�หรับงานเชื่อมไฟฟ้า
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
ผลของการจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตอรัคติวิสต์
วารสารวิชาการพยาบาลทหารบก
ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ  เจตคติการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
วารสารวิชาการพยาบาลทหารบก
สัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ผลของการใช้ภาพเคลื่อนไหวสามมิติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากายภาคศาสตร์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ระบบหัวใจของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คริสเตียน
ผลของโปรแกรมพัฒนาความรู้และการรับรู้ความสามารถของตอนเองต่อการป้องกันการ วารสารวิชาการพยาบาลทหารบก
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
วารสารระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 2
การศึกษาความรู้ทัศนคติ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
วารสารวิชาสุขภาพภาคเหนือ
พิงในจังหวัดเพชรบุรี
อิทธิพลของรูปแบบการเรียนรู้ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์แผนไทย
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลของโปรแกรมกลุ่มบำ�บัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรงพยาบาล
วารสารวิทยาศาสตร์แห่ง
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนหนองจอก
วารสารวิชาการระดับชาติ
จังหวัดเพชรบุรี
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่
ชื่อโครงการ/ประเภทการเผยแพร่
19 บทเรียนรู้ด้านต้นทุนและการต่อยอดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาต้นจั่น ในจังหวัดสุโขทัย
20 พหุนามสมมาตรในสมการกำ�ลังสาม
21 การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ขนมหวานพื้นเมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเส้น
ทางการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
22 การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ สำ�หรับผู้ประกอบารธุรกิจร้านอาหารใน
กลุ่มท่องเที่ยวเขต Royal cost (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง) เพื่อสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในการเปิดเสรีการค้าอาเซียน
23 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
24 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยง
ชายแดนไทย-เมียนมา: กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด
25 รูปแบบการพัฒนาผู้นำ�วิสาหกิจชุมชนด้านอาหารโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี
26 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสิ่งเหลือใช้ของเกลือทะเลกลุ่มเพชรสมุทรคีรี
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเชิงพาณิชย์
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สถานที่การนำ�เสนอผลงานวิจัย
วารสารวิชาการระดับชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วารสารสถาบันวิจัยวไลอลงกรณ์
วารสารสถาบันวิจัยวไลอลงกรณ์

วารสารวิชาการระดับชาติ
วารสารวิชาการระดับชาติ
วารสารวิชาการระดับชาติ
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน
จอมบึง

ประมวลกิจกรรม

2563
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เปิดศูนย์ AIC จังหวัดเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ รมต.พาณิชย์ ในการเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
ประจำ�จังหวัดวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์
ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ
สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำ�เนินการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
การศึกษาในพื้นที่ 77 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรมประจำ�จังหวัดเพชรบุรี และได้ลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องจากเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความพร้อมในการขับเคลื่อน ทั้งในด้านองค์ความรู้ที่มีบุคลากรที่มีความสามารถ
เครื่องมือและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ทันสมัย สำ�หรับศูนย์ AIC จังหวัดเพชรบุรี นอกจากจะเป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม ที่ใช้เป็นแหล่งบริการเกษตรกรในการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรไปใช้พัฒนา
ต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานและสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ชุมช และ
ประเทศอย่างยั่งยืนแล้ว ภายในศูนย์ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศ AIC เกษตรอินทรีย์และศูนย์ความเป็นเลิศ AIC ด้านเกลือทะเลไทย
ด้วย
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ประมวลภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย ติดตามโครงการวิศวกรสังคม
ประมวลภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย ติดตามโครงการวิศวกรสังคม พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวและปอเทืองเพื่อเป็น
ขวัญและกำ�ลังใจ เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด
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องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำ�เนินงานพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามภารกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ ที่น้อมนำ�พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้วิชาการ จนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ซึ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำ�ให้ต้องเร่งฟื้นฟูและพัฒนาขุมชนท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
อนามัยสิ่งแวดล้อม และการศึกษา พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่คณาจารย์และ
นักศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและชุมชนราชภัฏ ตลอดห้วงวิกฤติไวรัสโควิด 19 ที่
ผ่านมา
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นายกสภามหาวิทยาลัยติดตามการพัฒนางานด้านศึกษา ร.ร.กองทุนการศึกษา และวิทยาเขตโป่งสลอด
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ติดตามการพัฒนางานด้านศึกษาของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการ
ศึกษา เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และวิทยาเขตโป่งสลอด
อำ�เภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
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“กตัญญูคลับ ปันน้ำ�ใจสู่ชุมชน” ลงพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโปร่งสลอด อำ�เภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี กองพัฒนานักศึกษา โดยองค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 15 จัดกิจกรรมกตัญญูคลับ ปันน้ำ�ใจสู่
ชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนมณฑทมหารบกที่ 15 ผู้นำ�ท้องถิ่นในอำ�เภอบ้านลาดและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่หมู่
6 บ้านโปร่งสลอดเข้าร่วม
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ประชุม“โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี “
วันนี้ (23 ม.ค.63) เมื่อเวลา 9.30 น. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการ
ประชุม แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใน “โครงการส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
จังหวัดเพชรบุรี ” ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการ
ประชุม พร้อมด้วย นายอำ�เภอ พันเอกพล ทิมทอง หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราช
อาณาจักร จังหวัดเพชรบุรี พัฒนาการอำ�เภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลและกำ�นัน ตำ�บลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่าง
พร้อมเพรียง เพื่อสรุปผลการดำ�เนินงาน “ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี ” ในปีที่ผ่านมา โดยมีตำ�บลที่เข้าร่วม
โครงการ 20 ตำ�บล รวมทั้งสิ้นกว่า 4,000 คน พร้อมทั้งหารือ แนวทางการดำ�เนินโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำ�เนินโครงการ
แบบต่อเนื่อง ในพื้นที่ ของ จ.เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในปีนี้ตั้งเป้าพื้นที่ดำ�เนินโครงการในจังหวัดเพชรบุรีเพิ่ม
ขึ้นอีก 10 ตำ�บล ผู้เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น อีกกว่า 1,000 คนและนักศึกษา 2,400 คน ในส่วนของรูปแบบกิจกรรมในโครงการ
จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกด้วย
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มาตรฐานและระบบการผลิตเกลือทะเล
เกษตรกรชาวนากเกลือ 7 จังหวัด เข้าอบรมมาตรฐานและระบบการผลิตเกลือทะเล พร้อมยกระดับสินค้าเกลือทะเล
เข้าสู่มาตรฐาน ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เรื่องมาตรฐานและระบบการผลิตเกลือทะเล ที่สถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำ�นักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 โดย ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำ�นักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ใน 7 จังหวัดที่มีการผลิตเกลือทะเล ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และ
ปัตตานี โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับสินค้าเกลือทะเลเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกลือทะเลธรรมชาติ และมาตรฐาน
สินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำ�หรับการทำ�นาเกลือทะเล
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วิทยากรครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ� อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้น้องๆ นักเรียน
ที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง อำ�เภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และการทำ�นำ�้หมัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งมอบนวัตกรรมบรรเทาปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 ให้กบั สถานพยาบาล
เมือ่ ช่วงเช้าวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชัน้ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจยั และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงผลงานนวัตกรรมและส่งมอบนวัตกรรมบรรเทาปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยได้รบั
เกียรติจากผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธพี ร้อมกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วม
ซึง่ ประกอบไปด้วย คณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยฯ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลชะอำ�
และผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลหัวหิน ตลอดจนอาจารย์ผคู้ ดิ ค้นนวัตกรรมและนักศึกษา
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จิตรกรรมสีน้ำ�มันบนผ้าใบ ชุด “ขนมหวาน”
หลังจากที่โซเชียลมีเดียได้แชร์ผลงานจิตรกรรมสีน้ำ�มันบนผ้าใบ ชุด “ขนมหวาน” ซึ่งเป็นชิ้นงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชาจิตรกรรมเบื้องต้น กว่า 28,000 ครั้ง ที่ได้โพสต์ผ่านเพจ Art
Educationศิลปศึกษาราชภัฏเพชรบุรี และมีผู้เข้ามาชื่นชมในความสามารถของนักศึกษาเป็นจำ�นวนมาก
อาจารย์สุธิดา บุตรแขก อาจารย์ประจำ�รายวิชา กล่าวว่า ผลงานชุดนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองขนมหวาน จึง
ต้องการให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานออกมาเพื่อแสดงถึงความเป็นเพชรบุรี โดยขั้นตอนเริ่มจาก การถ่ายภาพขนมหวานหรือคัด
เลือกถ่ายภาพขนมหวานที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำ�กัน ขั้นตอนต่อไปคือการจัดองค์ประกอบภาพ ใช้เทคนิคการเขียนภาพ
ด้วยสีน้ำ�มันลงบนเฟรมผ้าใบ ขนาดกว้างยาว 60 x 80 เซนติเมตร เน้นความเหมือนจริงให้มากที่สุด
นางสาวสุภัค ขวัญเดือน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปศึกษา เจ้าของผลงานกล้วยปิ้งราดน้ำ�ตาลโตนด เผยว่า “หลังจากได้รับ
หัวข้อ “ขนมหวาน” จากอาจารย์แล้วทำ�ให้นึกถึงสิ่งที่ตนเองชอบทาน นั่นก็คือกล้วยปิ้ง จึงไปค้นหาภาพจากอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้
เป็นต้นแบบในการวาดภาพ จากนั้นได้ให้อาจารย์ช่วยพิจารณาว่าภาพที่เลือกมานั้นมีความเหมาะสมในการนำ�มาวาดหรือไม่ มี
รายละเอียดอย่างไร เมื่อได้ภาพที่มีความเหมาะสมแล้วก็จะร่างภาพและลงสี ซึ่งจะต้องให้ความใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดภาพ
การจัดวาง สีสัน และที่สำ�คัญคือสิ่งที่วาดออกมานั้นจะต้องเหมือนจริง ดูแล้วน่ารับประทาน ใช้ระยะเวลาในการวาดประมาณ 1
เดือน”
อาจารย์สุธิดา บุตรแขก กล่าวทิ้งท้ายว่า ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ชื่นชอบและสนใจผลงานของนักศึกษา ซึ่งในเร็วๆ นี้ จะมี
การนำ�ผลงานของนักศึกษามาจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานบางชิ้นมีผู้ให้ความสนใจซื้อไปในราคา 3,500 – 5,500 บาท ขึ้น
อยู่กับรายละเอียดของภาพ โดยรายได้จากการจำ�หน่ายจะเป็นของนักศึกษาทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจสั่งซื้อภาพวาดผ่าน
เพจ ArtEducationศิลปศึกษาราชภัฏเพชรบุรี ในรูปแบบของสีน้ำ� สีอะเครลิคและสีน้ำ�มันเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนมาก#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ประมวลภาพโครงการ “ก้าวเพื่อความดีด้วยพลังจิตอาสาคืนผืนป่าให้ช้าง”
นักศึกษาจิตอาสา มรภ.เพชรบุรี ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า ลด
ความขัดแย้งกับชุมชนในการเข้ามาทำ�ลายพืชไร่ของเกษตรกร ในโครงการ “ก้าวเพื่อความดี ด้วยพลังจิตอาสา คืนผืนป่าให้ช้าง
ปีที่ 2” ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำ�เนินงาน ตามโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คืนข้อมูลและสรุปผลการดำ�เนินงาน ตามโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
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ประมวลภาพการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำ�ปี63
การแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ สนามกอล์ฟ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำ�เภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24 สิงหาคม 2020  ·

ประมวลภาพกรรมการติดตามตรวจสอบฯลงพื้นที่หมู่บ้านโค้งตาบาง
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี นำ�โดยนายพิชัย ขำ�เพชร ประธานคณะกรรมการติดตามฯ ลงพื้นที่หมู่บ้านโค้งตาบาง ตำ�บลท่าไม้รวก อำ�เภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประเมินผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานประจำ�ปี 2563
ANUAL REPORT 2020

77

รับฟังความคิดเห็น นศ. กรณีจุดจอดรถและการจัดระบบการจราจร
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา นำ�โดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำ�นวยการพัฒนานักศึกษา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้
แทนนักศึกษา ในกรณีจุดจอดรถจักรยานยนต์และการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำ�ไปสู่การปรับปรุง แก้ไขต่อไป

อบรมการเขียนหนังสือราชการ
     งานบริหารงานบุคคล นำ�บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงาน
สารบรรณ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวช
กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติ
เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ ประจำ�ปีงบประมาณ 2563 และผู้
ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยาการในการบรรยายให้ความรู้
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รักษ์ป่า รักษ์น้ำ� ตามวิถีเกษตรพอเพียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “รวมพลคนจิตอาสา...พลังนักศึกษา...พลัง PBRU”
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำ�เภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม รักษ์ป่า รักษ์น้ำ� ตามวิถีเกษตรพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมพลคนจิตอาสา...พลังนักศึกษา...พลัง PBRU”
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
พร้อมด้วยนายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำ�เภอบ้านลาด ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 15 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วม

เวทีระดมความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดเวทีระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ความต้องการของชุมชน
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็นใน
การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ที่สำ�นักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
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อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้สอนนาฏศิลป์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้สอนนาฏศิลป์
และโรงเรียนเครือข่ายในเขตจังหวัดเพชรบุรี

ตรวจสอบความพร้อม การเป็นศูนย์ทดสอบสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายชาญยุทธ์
อรุณสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ นายพูลโชค โตประเสริฐ    
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินความพร้อมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้ยื่นเอกสารคำ�ขออนุญาตเป็นผู้ดำ�เนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราช
บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

รายงานประจำ�ปี 2563
ANUAL REPORT 2020

80

MOU โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
บ่ายวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
บริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค นำ�โดยนายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักดีว่า พลังงานเป็นปัจจัยสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และจำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต
ของราษฎร การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน จึงเป็นหนึ่งภารกิจสำ�คัญของรัฐบาล และคนไทยทุกคนสามารถช่วย
ชาติได้ด้วยการประหยัดพลังงาน เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ซึ่งกำ�ลังมุ่งสู่การเป็น “ มหาวิทยาลัยสีเขียว ” (Green University) ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ปลูกผักแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อำ�เภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทำ�การเก็บเกี่ยวผลผลิต ในโครงการ 1 ไร่คลายวิกฤตฟื้นวิถีชีวิตชุมชน
หลัง COVID-19 โดยมีนายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำ�เภอบ้านลาด หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วม
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กิจกรรมแปรอักษรน้อมรำ�ลึกร.9 เฉลิมพระเกียรติร.10
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ จุลานนท์กีฬาสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 10

รับรางวัล หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพ
นางภควัน จันทนเสวี ผู้อำ�นวยการกองกลาง สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับโล่ประกาศ
เกียรติคุณสำ�หรับหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากนาย
ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ส่วนราชการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาครัฐสู่มาตรฐานสากล
โดยมีนางสถาพร บุญหมั่น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวเพียงใจ เรืองชัย นักตรวจสอบภายใน เข้าร่วม เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร
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เปิดนิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิบัว
หลวง จัดพิธีเปิด นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร” ณ พื้นที่จัดแสดง อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ
แขกผู้มีเกียรติ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด(มหาชน) กรรมการและเลขานุการมูลนิธิบัวหลวง กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง
สัญจร” เป็นการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42 ประจำ�ปี 2563 ในการจัด
แสดงนิทรรศการดังกล่าว ณ พื้นที่จัดแสดง อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าชม
นิทรรศการ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. - 16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประมวลภาพ เปิดนิทรรศการ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ�”

    ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ�” ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ประมวลภาพฝึกอบรมการอพยพจากเหตุเพลิงไหม้และการดับเพลิงขั้นต้น
การฝึกอบรมการอพยพจากเหตุเพลิงไหม้และการดับเพลิงขั้นต้นด้วยถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำ� วันที่ 26 สิงหาคม 63 ณ ห้อง
ประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ บริเวณอาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร14)
26 สิงหาคม 2020  
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