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(ร่าง) 
รายงานผลการด าเนนนนงานปรจำ าป  ปรจำ าป งบปรจมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 
 
 

มหาวนทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านำอมบึง 

 ผลการด าเนนนนงานตามอัตลักษณ์ของมหาวนทยาลัย  

  ใฝ่ดี :  
คณจวนทยาศาสตร์แลจเนทคโนโลยี : ไดปลูกฝังใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ รับผิดชอบ เสียสละ มีความรักในเพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดลอมภายในทองถิ่นดวย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 28 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อสรางความตระหนัก การบ าเพ็ญจิตอาสาและ
การท าความดีดวยหัวใจ โดยการผลิตปุยหมักเพื่อแจกจายใหกับคนในชุมชน โครงการคายอาสาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 
27-29 กรกฎาคม 2562 อันท าใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการท างานรวมกับชุมชน สงเสริมใหนักศึกษาเสียสละเวลาสวนตัว
เพื่อประโยชน์สวนรวม โดยการสรางสื่อการเรียนใหกับนักเรียนและปรับปรุงทาสีอาคารเรียน  

คณจมนุษยศาสตร์แลจสังคมศาสตร์ : จัดโครงการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา นักศึกษาใหมีความซื่อสัตย์ 
อดทน คิดเป็น และท างานเป็น เชน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการโตวาที  และโครงการอบรมผูน านักศึกษา
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อใหนักศึกษามีภาวะความเป็นผูน าทั้งในดานความรู ทัศนคติ และทักษะการ
ท างานเป็นทีม มีความสามารถในการสรางทีมงาน รูจักการท างานรวมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอกัน มีกระบวนการวาง
แผนการด าเนินงานที่เป็นระบบ สามารถแกไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงหลักการท าง านอยางมี
ประสิทธิภาพ 

คณจเนทคโนโลยีอุตสาหกรรม : จัดโครงการท าบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2562 วันที่ 16 มกราคม 2562 ผูเขารวมโครงการจ านวน 100 คน มีความพึงพอใจโดยรวมเทากับ 4.79 
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด นักศึกษาและคณาจารย์ไดสืบสานการท าบุญในทุก ๆ ปีอยางตอเนื่อง เป็นการ
น าศาสนามาพัฒนาจิตใจใหสงบสรางสมาธิในการเรียนรู สรางความสามัคคีในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส านักงานอธนการบดี : ด าเนินโครงการพิธีไหวครูนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม
ใหคงอยูและเป็นการสรางความรัก ความอบอุน สายใยรักระหวางครู กับลูกศิษย์ เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมอนุรักษ์และสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหวครู โดยมี
นักศึกษาเขารวมพิธี จ านวน 1,000 คน ท าใหนักศึกษาทุกคนไดแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เคารพครูบาอาจารย์ ที่ได
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูใหกับนักศึกษา และเป็นการสืบสานประเพณีตอไป จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษารวมกับส านักงานคณะกรรรมการการ
เลือกตั้งจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชิญชวนชาวอ าเภอจอม
บึงและคณะอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผูมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกไปใชสิทธิเลือกตั้ง รวมกิจกรรมประมาณ 200 คน 
โดยอาจารย์ ดร.วินัย ชุมชื่น รองอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเดินรณรงค์
การเลือกตั้ง ณ บริเวณลานหนาอาคารบัณฑติวิทยาลยั และเดินรณรงค์ไปเขตตลาดเทศบาลต าบลจอมบึง และจัดกิจกรรม"
รณรงค์ประกาศเจตนารมณ์ตอตานยาเสพติด เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก" วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กองพัฒนา
นักศึกษารวมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง น านักศึกษานองใหมรวมเดินรณรงค์ตอตาน        
ยาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนองใหม MCRU วัยใส หางไกลยาเสพติด เนื่องในวันตอตาน        



 2 
ยาเสพติดโลก ประจ าปี 2562 โดยอาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
เป็นประธานเปิดกิจกรรมพรอมกลาวน าค าปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ตอตานยาเสพติด ณ บริเวณหนาอาคารอ านวยการ 
เพื่อรณรงค์สงเสริมใหนักศึกษาไดทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์และไมยุงเกี่ยวกับยาเสพ
ติดใหโทษ รวมทั้งรณรงค์เพื่อปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีนักศึกษาทุกคณะเขารวมกิจกรรมกวา 800 คน 
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  ใฝ่รู้ :  

 คณจวนทยาศาสตร์แลจเนทคโนโลยี : ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา อีกทั้งสนับสนุนและผลักดันใหสาขาวิชา
ในสังกัดจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรูทางดานวิชาการใหกับนักศึกษาตามศาสตร์ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาความสามารถดานคอมพิวเตอร์ ดวยโปรแกรม Microsoft Office โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โครงการอบรมใหความรูดานการจัดรูปแบบเอกสาร การใชสูตร สมการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรูและประสบการณ์ใหกับนักศึกษา อีกท้ังเป็นการน าความรูไปตอยอดในการประกอบอาชีพไดในอนาคต 

คณจมนุษยศาสตร์แลจสังคมศาสตร์ : จัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาไดความรู ฝึกทักษะการใชภาษาและเป็น
แนวทางในการน าไปใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เชน โครงการสัมมนาภาษาไทยหลายวรรณรส  โครงการการ
น าเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร์ โครงการนิทรรศการ “อวดดี” บทกวีนี้พี่เขียนเพื่อนอง ครั้งที่ 2  และโครงการ
พัฒนาความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาหาความรูและน าประสบการณ์ไปใชในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 

คณจเนทคโนโลยีอุตสาหกรรม : ไดจัดโครงการเพื่อสงเสริม และพัฒนาความสามารถของนักศึกษา เชน โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความสามารถดานการใชคอมพิวเตอร์โปรกแกรม Microsoft เบื้องตน โครงการสงเสริม
ทักษะการใชภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาเพื่อการเรียนรูและวิชาชีพอุตสาหกรรม  โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม การเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ โครงการสัมมนา “เทคโนโลยี 4.0 กับอุตสาหกรรมการ
ผลิต” เป็นตน 

ส านักวนทยบรนการแลจเนทคโนโลยีสารสนเนทศ : จัดโครงการเพื่อสงเสริม สนับสนุน การพัฒนานักศึกษา เชน    
จัดสอบมาตรฐานทักษะดานคอมพิวเตอร์ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 3 ครั้ง ตอคน จากผูสมัครเขารับการ
ทดสอบ จ านวน 1,529 คน  โดยมีนักศึกษาสอบผาน จ านวน 1,310 คน  จัดอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาที่สอบ
ทักษะมาตรฐานดานคอมพิวเตอร์ไมผาน ครบ 3 ครั้ง มีผูสมัครเขาอบรม จ านวน 12 คน ผานการอบรมจ านวน 11 คน   
จัดกิจกรรมอบรมการคนหาวารสาร และบทความวารสาร ผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX และผานฐานขอมูล
ออนไลน์ท่ี  สกอ.บอกรับ พรอมท้ังแนะน าการเขียนรายการบรรณานุกรมบทความวารสารและวารสารออนไลน์  
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  สู้งาน :  
 คณจวนทยาศาสตร์แลจเนทคโนโลยี : ไดจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาและปลูกฝังใหนักศึกษามีคุณลักษณะขยัน 
อดทน กระตือรือรน มีน้ าใจ จิตอาสา เชน โครงการใหความรูและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงาน 
ใหแกนักศึกษา ช้ันปีที่ 4 จ านวน 240 คน อันท าใหนักศึกษาไดรับความรูและมุมมองแนวคิดในการรับสมัครงาน และ
พัฒนาบุคลิกภาพดานการแตงกายและการตอบค าถามในการสัมภาษณ์งาน โครงการออกคายจิตอาสาเพื่อพัฒนาศาสน
สถาน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 อันท าใหนักศึกษามีจิตส านึกพลเมือง และมีจิตสาธารณะในการชวยกันดูแลรักษา ท านุ
บ ารุงศาสนสถาน ซอมแซมใหสวยงามและปลอดภัย โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเขารวมจ านวน 65 คน 

คณจมนุษยศาสตร์แลจสังคมศาสตร์ : จัดโครงการเพื่อพัฒนาและปลูกฝังใหนักศึกษามีความขยัน  อดทน        
มีน้ าใจ มีจิตอาสาในการปฏิบัติงาน เชน โครงการคายอาสาแบงปันความรูจากพี่สูนอง ครั้งที่ 4 ท าใหนักศึกษามีจิตอาสา 
เรียนรูการแกไขปัญหา รูจักชวยเหลือผูอื่น การท างานรวมกัน สรางความสามัคคีในหมูคณะและสามารถน าความรูภาษาจีน
ที่เรียนมาออกแบบกิจกรรมสื่อการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 คณจเนทคโนโลยีอุตสาหกรรม : ไดจัดโครงการเพื่อสงเสริม สนับสนุน และปลูกฝังใหนักศึกษามีจิตอาสา และมี
ความอดทน ในการปฏิบัติงาน เชน โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนบานไทรงาม ต าบลยางหัก อ าเภอปากทอ จังหวัด
ราชบุรี เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาและระบบไฟฟูาใหม ทาสี ระบบกรองน้ าใหกับโรงเรียน โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน 
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 ผลการด าเนนนนงานตามเนอกลักษณ์ของมหาวนทยาลัย  
ครูพันธุ์บึง :  
 ปัจจุบันโครงการครูพันธุ์บึง มีนักศึกษาจ านวน 20 คน แบงตามสาขา ดังนี ้

ล าดับที ่ สาขาวนชา ำ านวน 
1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3 คน 
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 2 คน 
3 สาขาวิชาพลศึกษา 1 คน 
4 สาขาวิชาชีววิทยา 9 คน 
5 สาขาวิชาสังคมศึกษา 3 คน 
6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 คน 

 ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดพัฒนานักศึกษาครูพันธุ์บึง เพื่อฟื้นฟูแนวทางการ
ผลิตครูที่มีความสามารถรอบดาน ดังนี ้
 โครงการคายอาสาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกลา       
ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) อันท าใหนักศึกษาโครงการครู
พันธุ์บึงเกิดความสามัคคีในหมูเรียน นักศึกษาไดรูจักการท างานเป็นกลุม รูจักเสียสละเวลาสวนตัวเพื่อประโยชน์สวนรวม 
และโรงเรียนมีอาคารเรียนท่ีไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น และภูมิทัศน์สวยงามขึ้น 
 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง ณ วัดทุงตาล ในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562  
อันท าใหนักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึงตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใชโดยปฏิบัติตนใหมีความอดทน มีจิตมั่นคงเป็นสมาธิ มีความสามัคคีในหมูคณะชวยเหลือแนะน าซึ่งกันและกัน มีจิตใจ
เอื้ออาทรเมตตากรุณาในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อันท าใหนักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึงสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและมี
ทักษะในการเลือกใชภาษาองักฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ตาง ๆ ได 
 โครงการอบรมเทคโนโลยทีางการศึกษา ในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบงึ อันท าใหนักศึกษาสามารถใช Google for Education : Classroom เพื่อจัดการเรยีนการสอน และ Google 
for Education : Drive และ Docs เพื่อจัดการเอกสารได 
 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการตดิตัง้ไฟฟาูภายในอาคาร ในวันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแหงชาติ ชางไฟฟูาภายในอาคาร อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง อันท าใหนักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึงมีความรู        
มีทักษะการเดินสายไฟฟูาและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาภายในอาคาร มีความสามารถตรวจสอบซอมบ ารุงวงจรไฟฟูา  สามารถตอ
วงจรไฟฟูาและมีความรูในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟูาไดอยางปลอดภัย 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารปฏิบัติการ
วิชาชีพครูพันธุ์บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อันท าใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร์ 
ดวยโปรแกรม Auto-CAD ได 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานกออิฐฉาบปูน ในวันที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2561 ณ อาคารโยธาและสถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อันท าใหนักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึงมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในงานกออิฐฉาบปูน 
โดยสามารถน าความรูที่ไดไปซอมแซม ปรับปรุง บริเวณอาคารบานพักโครงการครูพันธุ์บึงได 



 6 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปอาหารจากธรรมชาติ ในวันที่ 23 และ 28 ตุลาคม 2561 ณ อาคารแปรรูป  
มหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง  อันท าใหนักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึงมีความรูความเขาใจและสามารถผลิตอาหารแปรรูปจาก
ธรรมชาติเพื่อจัดจ าหนายในนามของครูพันธุ์บึงได 
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มวยไทยศึกษา : 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ไดมีการสงเสริม อนุรักษ์เผยแพรมวยไทย โดยน ามวยไทยมาใชใน

การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ภายใตการจัดโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยภูมิปัญญาไทย ณ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ต าบลเขาผึ้ง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในระหวาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 4 

เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งพัฒนาสงเสริมใหมีศูนย์

และเครือขายการเรียนรูภูมิปัญญาไทยดานสุขภาพส าหรับผูสูงอายุ และเพื่อพัฒนาเครือขายใหเป็นศูนย์การเรียนรูและ

นวัตกรรมทางภูมิปัญญาไทยดานสุขภาพผูสูงอายุตนแบบ โดยน ามวยไทยมาใชในการออกก าลังกายส าหรับผูสูงอายุ ซึ่งมี

ผูเขารวมโครงการ จ านวน 50 คน จากการด าเนินการจัดโครงการ พบวา สมรรถภาพทางกายส าหรับผูสูงอายุมีการพัฒนา

ที่ดีขึ้นหลังจากการออกก าลังกายดวยมวยไทย  

 

 

 

 

 

นอกจากน้ีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ์

มวยไทยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน ซึ่งจัดขึ้นระหวาง วันท่ี 18 - 20 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารสวนต าบลเบิก

ไพร อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ใหกับประชาชนผูมีรายไดนอย ซึ่งมีผูเขารวมโครงการทั้งหมด 50 คน โดยมีผูชวย

ศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย รวมกับทานนายกองค์การบริหาร

สวนต าบลเบิกไพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมประชาชนในพื้นที่ใหมีรายได สามารถมี

วิชาชีพและแนวทางในการสงเสริมอาชีพตนเองได โดยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยไดเรียนเชิญวิทยากร

ที่มีความเชี่ยวชาญดานการสรางผลิตภัณฑ์ดวยมวยไทยมาใหความรูแกผูเขารวมโครงการในครั้งนี้ใหสามารถน าไปตอยอด

ในการประกอบอาชีพตนเองในอนาคตได 

"รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ และ ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมูบานจอมบึง" (นายอภิลักษณ์ ไผลอม) 

บุคลากรและนักศึกษา ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยไดรับรางวัล 2 รางวัล คือรางวัลปูชนียบุคคลผู

ทรงคุณคา ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ และ รางวัลไหวครูสวยงามดีเดนชาย ในงานมหกรรมมวยไทยเทิดไท

องค์ราชัน ครั้งที่ 7 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจัดโดยการกีฬาแหงประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย ฝุาย

กีฬาอาชีพและกีฬามวย ในการมอบรางวัลอันทรงเกียรติในประจ าปี 2562 ส าหรับบุคคลในมวยไทย 
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วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ไดจัดการแขงขันมวยไทยนานาชาติ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ

การตอสูมวยไทยสูสากล อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 14 ปี การกอตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 โดยมีทานนภินทร ศรีสรรพางค์ ผูชวยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ใหเกียรติ

มาเป็นประธานเปิดพิธีการแขงขัน ณ อาคารสาถบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรูในเมือง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมูบานจอมบึง นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชามวยไทยศึกษาที่เปิดการ

เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชามวยไทยศึกษา รวมไปถึงสาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ใหเป็นท่ีรูจักในระดับสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยไดท าความรวมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เออีซี มวย แอนด์ มาร์

เชียล อาร์ต จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่อนุรักษ์สงเสริมสนับสนุนและเผยแพรศิลปะมวยไทย แลกเปลี่ยนการด าเนินการ

จัดท าองค์ความรูและน าศิลปะมวยไทยบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถิ่น สงเสริมการเที่ยวของไทย อีกทั้งรวมกันพัฒนาดาน

วิชาการงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ตอประเทศชาติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดา 

กรุงเทพมหานคร โดยมี น.ต.วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผูชวยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมเป็นสักขี

พยานการลงนามขอตกลงเป็นตัวแทนความรวมมือสถาบันการกีฬา ฟิตเนส และมวยไทยนานาชาติ มาตรฐาน ACE 

ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  
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เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ การกีฬาแหงประเทศไทย ไดมีการจัดงานมหกรรมวันมวยไทยเทิดไทองค์ราชัน 

ครั้งท่ี 1  ซึ่งภายในการจัดกิจงานในครั้งนี้ การกีฬาแหงประเทศไทยไดตระหนักถึงความส าคัญของบุคคลวงการกีฬามวย จึง

ไดจัดใหมีการมอบรางวัลใหแกบุคคลในวงการกีฬามวย เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติยกยองนักกีฬาและ

บุคลากรในวงการกีฬามวย ทั้ง 7 ประภท ประกอบดวย นักมวย ผูฝึกสอน            ผูตัดสิน หัวหนาคายมวย ผูจัดการ

นักมวย ผูจัดรายการแขงขันมวย นายสนามมวย รวมทั้งสถานประกอบการกีฬามวย ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สรางซื่อ

เสียง ท าคุณประโยชน์ใหกับวงการกีฬามวยของชาติ เป็นการสรางขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลในวงการกีฬา

มวยที่ทุมเท เสียสละ สรางสรรค์ เพื่อวงการกีฬามวย ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ผูกอตั้งวิทยาลัยมวยไทย

ศึกษาและการแพทย์แผนไทย ไดรับรางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเดน ในงานมหกรรมวันมวยไทยเทิดไทองค์ราชัน ครั้งที่ 1 

เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ การกีฬาแหงประเทศไทย ในครั้งนี้  จึงถือไดวาเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอยางยิ่งอีกรางวัล

หนึ่งของประเทศ 

 

นอกจากนี้ นายอภิลักษณ์ ไผลอม นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ไดรับรางวัลไหว

ครูมวยไทยสวยงามดีเดน ในงานมหกรรมวันมวยไทยเทิดไทองค์ราชัน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2562 ณ การกีฬาแหงประเทศไทย  
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 ผลการด าเนนนนงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวนทยาลัย    

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถน่น 

 1.1 พัฒนาทองถิ่นดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการศึกษา  
  - ดานเศรษฐกิจ 

โครงการ/กนำกรรม ำ านวนผู้เนข้าร่วม รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 
คณจวนทยาการำัดการ 
1 โครงการบริการวิชาการเพื่อสงเสรมิ

เศรษฐกิจและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค์ใน
ชุมชนไทยมอญนครชุมน์อยางยั่งยนื 
: ไดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จ านวน 8 
ผลิตภณัฑ์ ไดแก กระเปาแฟช่ันสตรีลายผา
มอญ ชุดดินเผาขาวแช ชุดเครื่องปรุงศิลาดล 
พวงมะโหนดยักษ์ โมบายผาพื้นถิ่น อาหาร
มอญ สไบลายผาพิมพ์มอญ และกระเปา
ผาลายมอญ 

ชุมชนนครชุมน์  
อ าเภอบานโปุง จังหวัดราชบุรี 

จ านวน 255 คน 

25-26 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ โรงเรียนบานตะโกลาง 
27-28 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ โรงเรียนชุมชนบานบอ 

11-12 มีนาคม 2562  
ณ โรงเรียนบานบึง (สันตมิโนประชาสรรค์) 

อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

คณจเนทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2 โครงการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 

: ด าเนินการรับบริการทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม จ านวนตัวอยาง 45 รายการ 
และบริการใหค าปรึกษาทางวิชาการ อีกทั้ง
บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการ
ทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 

สถานประกอบการ  
และ หนวยงานราชการ 

 จ านวน 10 แหง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

วนทยาลัยมวยไทยศึกษาแลจการแพทย์แผนไทย 
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางผลิตมวย

ไทยเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
: ประชาชนมีความรูเพิ่มขึ้น คะแนนเฉลี่ย
กอนรับการอบรมเทากับ 3.88 และคะแนน
เฉลี่ยหลังรับการอบรมเทากับ 4.18 คะแนน 
และสามารถน าความรูไปใชหลังเขารวม
กิจกรรม คดิเป็นรอยละ 91.2  

ประชาชนท่ัวไป  
จ านวน 40 คน 

18 - 20 มิถุนายน 2562 
ณ องค์การบริหารสวนต าบลเบิกไพร 

อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุ ี

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท า
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
: ผูอบรมสามารถน าความรูที่ไดรับไป
ประยุกต์ใชในการสรางอาชีพได อยูที่ ระดับ
มากรอยละ 60 และสามารถน าความรูที่
ไดรับไปเผยแพร/ถายทอดได ในระดับมาก 
รอยละ 70 

ประชาชนท่ีมีรายไดต่ ากวา 
35,000 ตอปี  

จ านวน 30 คน 

31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

 
 



 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 - ดานสังคม 

โครงการ/กนำกรรม ำ านวนผู้เนข้าร่วม รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 
คณจวนทยาศาสตร์แลจเนทคโนโลยี 
1 โครงการคายอบรมความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน 

เยาวชน ในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
บานคาและอ าเภอสวนผึ้ง 

จ านวน 100 คน 

25-26 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ โรงเรียนบานตะโกลาง 
27-28 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ โรงเรียนชุมชนบานบอ 

11-12 มีนาคม 2562  
ณ โรงเรียนบานบึง (สันตมิโนประชาสรรค์) 

อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
คณจมนุษยศาสตร์แลจสังคมศาสตร์ 
2 โครงการสงเสริมความรักความสามัคคีความ

เขาใจในสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอื่น
ภายใตพ้ืนฐานของสังคมประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
: เจตคติที่มีตอความรักความสามัคคี สิทธิ
หนาท่ี สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รอยละ 96.68 
: ชุมชนเข าร วม 20 ชุมชน ประชาชน 
จ านวน 2,670 คน 

ประชาชนในจังหวัดราชบุร ี
จ านวน 2,670 คน 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
จังหวัดราชบุร ี

คณจเนทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3 โครงการ การเตรียมความพรอมสุระบบ

มาตรฐาน ISO 45001: 2018 การ
ปฏิบัติการชวยฟื้นคืนชีพ CPR กับการใช
เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมตัิ (AED) 

ประชาชน อาจารย์ และ
นักศึกษา 

จ านวน 120 คน 

13 ธันวาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
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โครงการ/กนำกรรม ำ านวนผู้เนข้าร่วม รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

: ไดรับความรูเพื่อสรางวินัยใหเกิดความ
ปลอดภัยในองถิ่นในการใหความรูและฝึก
ปฏิบัติการชวยฟื้นคืนชีพ และพลเมืองมีวินัย
มีความปลอดภัยสรางความมั่นคงของ
ทองถิ่นและของชาติ 

วนทยาลัยมวยไทยศึกษาแลจการแพทย์แผนไทย 
4 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยภูมิ

ปัญญาไทย 
: ผูสูงอายุมีความรูเพิ่มขึ้น รอยละ 81.33 
และมสีมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น รอยละ 80 

ผูสูงอายุ ต าบลปากชอง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุ ี   

จ านวน  50 คน 

13 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2562 
ต าบลปากชอง อ าเภอจอมบึง  

จังหวัดราชบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 - ดานสิ่งแวดลอม 

โครงการ/กนำกรรม ำ านวนผู้เนข้าร่วม รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 
คณจวนทยาศาสตร์แลจเนทคโนโลยี 
1 โครงการคายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดลอม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  
จ านวน 89 คน 

21 สิงหาคม 2562  
ณ โรงเรียนวัดรางเสนห ์อ าเภอสวนผึ้ง 

และ 28 สิงหาคม 2562   
ณ โรงเรียนบานคาวิทยา อ าเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี  
คณจเนทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

: ไดรับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเดน 
ประจ าปี 2562” จากกระทรวงแรงงาน 

อาจารย์ บุคลากร  
และนักศึกษา 

จ านวน 5,624 คน 
 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
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โครงการ/กนำกรรม ำ านวนผู้เนข้าร่วม รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

ส านักงานอธนการบดี 
3 โครงการกิจกรรม 5 ส. 

: ไดรับโลและประกาศเกียรติคุณผลการ
ประเมิน “ระดับทอง” ส านักงานหอพักมีผล
การประเมิน “ระดับเงิน”  กองพัฒนา
นักศึกษา และหนวยงานอาคารสถานท่ี ภูมิ
ทัศน์ และความปลอดภยั มีผลการประเมิน 
“ระดับทองแดง” 

หนวยงาน 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562  
ณ หองประชุมทรัพยค์ิรี ช้ัน 3  

อาคารอ านวยการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

4 กิจกรรม "รณรงค์ประชาสมัพันธ์
แอปพลิเคชั่น ECOLIFE แอปรักษ์โลก" 

อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา 

จ านวน 300 คน 

4 ตุลาคม 2561  
ณ บริเวณโรงอาหาร  

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

   
 
 
 
 
 
 
  - ดานการศึกษา  

โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 
คณจครุศาสตร์ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 
: ครู และบุคลากรทางการศึกษามทีักษะการ
จัดการเรียนการสอน และน าความรูที่ไดรับ
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณใ์นการ
สอน โดยสอดคลองกับหลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และไดรับการดูแลจากอาจารย์
พี่เลี้ยง 

ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 240 คน 

17-18 สิงหาคม 2562 
คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

คณจวนทยาศาสตร์แลจเนทคโนโลยี 
2 โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยสีงเสริม

ทักษะการฟัง พูด อาน เขียน ภาษาไทยของ
เด็กชายแดน 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอสวนผึ้ง และ
อ าเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

จ านวน 200 คน 

9 พฤศจิกายน 2561 –  
23 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ โรงเรียนบานชัฏหนองหมี  
โรงเรียนบานตะโกลาง โรงเรียนรจุิรพัฒน์ 

โรงเรียนธรรมศาสตร-์จุฬา 2  
โรงเรียนบานพุบอนบน โรงเรียนบานล าพระ 

โรงเรียนบานเกาตนมะคา 
จังหวัดราชบุร ี
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โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสื่อ
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 1 

ครูผูสอนในโรงเรียนเขต 
อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง 

และอ าเภอบานคา  
จ านวน 20 คน 

26 - 27 มกราคม 2562  
ณ ริมเขาวัลเลย์ รสีอร์ท อ าเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุร ี

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสื่อ
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 2 

ครูผูสอนในโรงเรียนเขต 
อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง 

และอ าเภอบานคา  
จ านวน 22 คน 

16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ ริมเขาวัลเลย์ รสีอร์ท อ าเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุร ี

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสื่อ
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3 

ครูผูสอนในโรงเรียนเขต 
อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง 

และอ าเภอบานคา  
จ านวน 28 คน 

2 - 3 มีนาคม 2562  
ณ ทิมเบอร์แลนด์ รสีอร์ท อ าเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุร ี

6 โครงการคายคณติศาสตร์  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน  

จ านวน 276 คน 

วันท่ี 25 มกราคม 2562  
ณ โรงเรียนบานคาวิทยา  
วันท่ี 26 มกราคม 2562  

ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี 
7 โครงการสงเสริมคณุภาพการศึกษา

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนท่ีตองการความ
ชวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยางเรงดวน 
(ICU) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  

จ านวน 60 คน  
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

จ านวน 48 คน 

2 - 3 มีนาคม 2562  
ณ โรงเรียนบานโปุงกระทิงบน  

อ าเภอบานคา 
14 - 15 มีนาคม 2562  

ณ โงเรียนบานสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง  
จังหวัดราชบุรี  
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 1.2 พัฒนาทองถิ่นผานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาทองถิ่น  

โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 
คณจเนทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1 โครงการสืบสานทางวัฒนธรรมทองถิ่นราชบุรีการการ

ผลิตของที่ระลึก 
: ไดความรูการออกแบบโดยใชโปรแกรม Adobe 
Illustrator ประยุกต์ใชในการออกแบบลวดลายจาก
หนังใหญจากวัดขนอนเป็นลวดลายบนโองเซรามิกส์ของ
ที่ระลึก เพื่ออนุรักษล์ายหนังใหญวัดขนอนสืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดราชบุรีใหเป็นรูจัก
แพรหลาย 

นักศึกษา อาจารย์   
ศิษย์เกา และบคุคลทั่วไป 

จ านวน 30 คน 

16, 23 และ 30 มีนาคม 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

วนทยาลัยมวยไทยศึกษาแลจการแพทย์แผนไทย 
2 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วิทยาลัยมวย

ไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
อาจารย์ บุคลากรและ

นักศกึษา 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย  

จ านวน 100 คน 

5  เมษายน 2562 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

3 โครงการพิธีไหวพระบดิาแหงการสาธารณสุขไทย (วัน
มหิดล) 

อาจารย์ นักศึกษา 
สาขาวิชาสาธารณสุข  

จ านวน 265 คน 

24 กันยายน 2562 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

4 โครงการพิธีไหวครูแพทย์แผนไทย อาจารย์นักศึกษา ศิษย์เกา 
สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย    
จ านวน 45 คน 

24 พฤศจิกายน 2561 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

5 โครงการพิธไีหวครูมวยไทย (นายขนมตม) อาจารย์ และนักศึกษา 
สาขาวิชามวยไทยศึกษา  

และพลศึกษา  
จ านวน 50 คน 

4 เมษายน  2562 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

ส านักงานอธนการบดี 
6 โครงการสืบสานประเพณีท าบุญกลางบาน 

: ท าบุญอทุิศสวนกุศลใหแกผูบริหาร อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ลวงลับไปแลว 

คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา 

จ านวน 150 คน 

10 ธันวาคม 2561  
บริเวณหนาอาคารบณัฑติวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง  

 
 

7 โครงการ "จัดพิธียกเสาเอก-โท อาคารหอพักนักศึกษา
สูง 6 ช้ัน" 
: มีความเป็นศริิมงคลใหกับผูเขาพกัอาศัย และสราง

ผูบริหาร บุคลากร  
และนักศึกษา 

จ านวน 130 คน 

12 สิงหาคม 2562  
ณ บริเวณสถานท่ีกอสรางอาคาร

หอพักนักศึกษาสูง 6 ช้ัน  
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โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

ขวัญก าลังใจ ตลอดจนความเชื่อมั่นใหกับผูที่เกี่ยวของ 
คณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน ผูรับจาง ชาง 
และคนงานท่ีท าการกอสรางอาคารไดปฏิบัติงานดวย
ความสะดวกราบรื่น 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

ส านักศนลปจแลจวัฒนธรรม 
8 โครงการจดังานเนื่องในวันคลายวนัสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร  

ผูบริหาร คณาจารย์ 
เจาหนาท่ี บุคลากร และ

นักศึกษา 
จ านวน 1,200 คน 

วันท่ี 12 ตุลาคม 2561  
ณ สนามฟตุบอล  

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง  

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และสรางสรรค์ศลิปะการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดราชบุรี  

นักศึกษา 
จ านวน 40 คน 

25 – 28 ตุลาคม 2561  
ณ บานเพชรส าราญ  

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์ 
10 เผยแพรการแสดงชุด “นาฏยหตัถศิลปสืบสานภมูิ

ปัญญาทองถิ่นราชบุร”ี 
งานประเพณปีีนเขา 

เขาถ้ าจอมพล ครั้งท่ี 9 
5 พฤศจิกายน 2561  

ณ เวทีกลางสนามฟุตบอล  
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

11 รวมลงนามบันทึกขอตกลงในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงป
ระเทศไทย ครั้งท่ี 9 ภายใตหัวขอ “ทวารวดี : วิถีถิ่น วิถี
ธรรม น าภมูิปญญาสเูศรษฐกิจสรางสรรค” (The 9th 
International Conference on Art and Culture 
Network, under the theme: “Dvaravati: Local 
Ways with Dharma Ways Causing Wisdom to 
Creative Economy”) 

มหาวิทยาลยั 15 แหง 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

12 โครงการจดังานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วัน
สงกรานต์ สานใจ” ครั้งท่ี 6 

ผูบริหาร คณาจารย์  
เจาหนาท่ี บุคลากร  

และนักศึกษา 
จ านวน 613 คน 

 

19 เมษายน 2562  
ณ ลานวัฒนธรรม  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

13 โครงการจดังานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ผูบริหาร คณาจารย์ 
เจาหนาท่ี บุคลากร 

นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป  

จ านวน 1,200 คน 

เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 
2562 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

14 ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมอื เรื่อง "การสราง
เครือขายทางดานศลิปวัฒนธรรม และภมูิปัญญา
ทองถิ่น" 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์ และ 
ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 

28 มิถุนายน 2562  
ณ หองประชุมดารารัตน์  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
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โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

15 โครงการอนุรักษส์ืบสานประเพณเีขาพรรษา ประจ าปี 
2562 
: กิจกรรมหลอเทียนพรรษา กิจกรรมแหเทียนพรรษา 
และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

ผูบริหาร คณาจารย์ 
เจาหนาท่ี บุคลากร 

นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป  

จ านวน 1,000 คน 

9 - 15 กรกฎาคม 2562 
ณ บริเวณดานหนาอาคาร

อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง  

ณ ตลาดเทศบาลต าบลจอมบึง  
ถึงที่วาการอ าเภอจอมบึง  

ณ วัดเขารังเสือ วัดถ้ าสิงโตทอง  
และวัดรางมวง  

อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุ ี
16 โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 
พรรษา 
: พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป พิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน 
และกิจกรรมจติอาสาและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
“ราชภัฏอาสาท าความดเีพื่อแผนดิน” 

ผูบริหาร คณาจารย์ 
เจาหนาท่ี บุคลากร 

นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป  

จ านวน 1,000 คน 

28 กรกฎาคม 2562  
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

17 โครงการ “วันแมแหงชาติ” ประจ าปี 2562 
: กิจกรรมการประกวดการกลาวสนุทรพจน์ หัวขอ 
“พระคุณแม” การประกวดรองเพลงเกี่ยวกับแม และ
กิจกรรมการเขียนจดหมายถึงแมเพื่อสืบสานความเป็น
ไทย 

ผูบริหาร คณาจารย์ 
เจาหนาท่ี บุคลากร 

นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป  

จ านวน 263 คน 

21 สิงหาคม 2562  
ณ หองประชุมราชพฤกษ์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

18 โครงการสืบสานประเพณไีหวครู บูชาครูนาฏศลิป 
ดนตรี และศลิปะไทย  

ผูบริหาร คณาจารย์ 
เจาหนาท่ี บุคลากร และ

นักศึกษา 
จ านวน 50 คน 

5 กันยายน 2562  
ณ ส านักศลิปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง  
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 1.3 พัฒนาทองถิ่น ผานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 (โปรดระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ และ    
ผลการด าเนินงาน พร้อมภาพประกอบ) 

  ................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลนตแลจพัฒนาครู 
 

 2.1 บัณฑิตวิชาชีพครูมีคุณภาพตามนโยบายรัฐบาลและมาตรฐานวิชาชีพ 
  - ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผานเกณฑ์
มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC 450/CEFR ระดับ B1  
(ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
  (โปรดระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ 
และผลการด าเนินงาน พร้อมภาพประกอบ) 

  ................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ . 
 
 2.2 โรงเรียนสาธิตฯ เป็นแหลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถเป็น
ตนแบบของศูนย์ปฏิบัติการ และการวิจัยใหแกโรงเรียนในทองถิ่น 
  - นักเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (ONET) แตละวิชาผานเกณฑ์คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป  
  

 
 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย และ/หรือ 
ไดรับวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
   

โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 
คณจมนุษยศาสตร์แลจสังคมศาสตร์ 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าเอกสาร

ประกอบการสอน ต ารา หนังสือ 
: คณาจารย์สรางสรรคผ์ลงานทางวิชาการ
และผลิตผลงานหรือองค์ความรูทีม่ี
ประโยชน์ตอวงวิชาการและเผยแพรสู
สาธารณชน 

คณาจารย ์
จ านวน 30 คน 

15 มีนาคม 2562  
ณ หองประชุมราชาวดี  คณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์

โรงเนรียนสาธนตแห่งมหาวนทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านำอมบึง 
2 โครงสรางนวัตกรรมการจัดการเรยีนรูใน

ศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0 
 

บุคลาการโรงเรียนสาธิตฯ  
จ านวน 21 คน 

11 - 12 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรมอัมพวานานอน แอนด์ สปา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

3 โครงสรางอบรมพัฒนานวัตกรรมสือ่การ
เรียนรูแบบผสมผสานการจัดการเรียนรู 
MCRU meta Active Learning 

บุคลาการโรงเรียนสาธิตฯ  
จ านวน 21 คน 

25 - 28 มีนาคม 2562  
ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลยัราชภัฏ

หมูบานจอมบึง 
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 2.4 โรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบไดรับการพัฒนา ท าใหแหลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
  - พัฒนาหรือแกปัญหาดานคุณภาพการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียน   

โครงการ กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 
คณจวนทยาศาสตร์แลจเนทคโนโลยี 
1 โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สงเสริมทักษะการฟัง พูด อาน เขยีน 
ภาษาไทยของเด็กชายแดน  
: ผลคะแนน O-Net และผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
จ านวน 200 คน 

9 พฤศจิกายน 2561 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 
โรงเรียนบานชัฏหนองหมี  

โรงเรียนบานตะโกลาง โรงเรียนรจุิรพัฒน์ 
โรงเรียนธรรมศาสตร-์จุฬา 2  

โรงเรียนบานพุบอนบน โรงเรียนบานล าพระ 
โรงเรียนบานเกาตนมะคา  

อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบานคา  
จังหวัดราชบุร ี

2 โครงการการจัดการศึกษาแบบ
ประสมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(คายวิชาการ) 
: สามารถสรางช้ินงานท่ีเป็นสื่อทาง
เทคโนโลยีที่ทันสมยั จ านวน 66 
ช้ินงาน และสามารถเขียนแผนการ
สอนที่น าสื่อทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ไปประกอบการจัดการเรียนรูได 

คร ู
จ านวน 70 คน 

26 - 27 มกราคม 2562  
16-17 กุมภาพันธ์ 2562 และ  

2-3 มีนาคม 2562 
จังหวัดราชบุร ี

3 โครงการคายอบรมความรูพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน 
: นักเรียนมีความสนใจเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ และเขาใจเกีย่วกับ
พื้นฐานวิทยาศาสตร์มากข้ึน 

นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
จ านวน 100 คน 

13-14 ธันวาคม 2561  
21 - 22 ธันวาคม 2561 และ  

25-26 กุมภาพันธ์ 2562 
โรงเรียนบานตะโกลาง 

โรงเรียนชุมชนบานบอ โรงเรยีนบานบึง 
อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

4 โครงการคายวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดลอม 
: มีความรูความเขาใจในวิชา
วิทยาศาสตร์หรือวิชาชีววิทยา
เพิ่มขึ้นรอยละ 97 

นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เขต อ าเภอบานคา และอ าเภอสวนผึ้ง  

จ านวน 123 คน 

21 และ 28 สิงหาคม 2562 
โรงเรียนวดัหนองพันจันทร ์

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  
อ าเภอบานคา และอ าเภอสวนผึ้ง  

จังหวัดราชบุร ี
5 โครงการคายคณติศาสตรค์รั้งท่ี 1 

ระดับมัธยม 
: นักเรียนมีความรูความเขาใจ และ
น าความรู ประสบการณ์ ลงมือ
ปฏิบัติจริงได 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 276 คน 

25 - 26 มกราคม 2562 
โรงเรียนบานคาวิทยา 
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 

อ าเภอบานคา และอ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุร ี
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โครงการ กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

6 โครงการคายคณติศาสตรค์รั้งท่ี 2 
ระดับประถม 
: นักเรียนมีความรูความเขาใจ และ
น าความรู ประสบการณ์ ลงมือ
ปฏิบัติจริงได 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
จ านวน 365 คน 

9 , 12 และ 14 พฤศจิกายน 2561 
โรงเรียนบานสวนผึ้ง โรงเรยีนบานบึง  

โรงเรียนสินแรสยาม  
อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบานคา  

จังหวัดราชบุร ี
7 โครงการคายเทคโนโลยเีพื่อสงเสรมิ

ศักยภาพของนักเรียนส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขต 1,2 
จังหวัดราชบุร ี
: สามารถพัฒนาทักษะทางดาน
เทคโนโลย ีโดยน าไปใชดานการ
เรียนการสอนและในชีวิตประจ าวนั
ได 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จ านวน 100 คน 

15 - 16 กรกฎาคม 2562 
โรงเรียนบานตะโกลาง 
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 

อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

8 โครงการสงเสริมคณุภาพการศึกษา
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนท่ีตองการ
ความชวยเหลือและพัฒนาเป็นพเิศษ
อยางเรงดวน (ICU) ในพื้นที่
ชายแดน 
: มีพัฒนาการในการสอบขอสอบ     
O-Net หลังอบรมสูงกวากอนอบรม 
รอยละ 50 ของผูเขารับการอบรม
แตละระดบัช้ัน 

นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เขต อ าเภอบานคา 

จ านวน 73 คน 

2 - 3 มีนาคม 2562 และ  
14 - 15 มีนาคม 2562 
โรงเรียนบานล าพระ  

โรงเรียนวดัหนองพันจันทร ์
อ าเภอบานคา จังหวัดราชบุร ี

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงาน
ประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรค ์
: สามารถประดิษฐ์ช้ินงานทาง
คณิตศาสตร ์และน าไปปรับใช
เพื่อใหเกิดประโยชน์แกผูเรียน 

ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ์
จ านวน 70 คน 

9 - 10 มีนาคม 2562 
โรงเรียนเขตอ าเภอสวนผึ้ง  

และอ าเภอบานคา จังหวัดราชบุร ี

คณจมนุษยศาสตร์แลจสังคมศาสตร์ 
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดนตรีดวย
ทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนที่ขาดแคลนครผููสอน 
วิชาดนตรีในจังหวัดราชบุรี  

จ านวน 2 โรงเรียน 

23 มกราคม  2562  
ณ โรงเรียนบานหนองกระทุม 

30 มกราคม  2562  
ณ โรงเรียนวันครู 2503 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สอน
ศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา 

ครูผูสอนศิลปะ และนักเรียน 
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี 

จ านวน 90 คน 

9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562   
ณ โรงเรียนวัดนาหนอง  
16 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ โรงเรียนตะโกลาง 
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โครงการ กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

12 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 

ครูผูสอนภาษาจีนในจังหวัดราชบรุี  
จ านวน 90 คน 

14 - 16 มิถุนายน 2562   
ณ หองประชุมโรงแรมเดอะคาเนล 

จังหวัดราชบุร ี
13 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูอาเซียน

ศึกษาในโรงเรียน 
ผูบริหาร ครู และนักเรียน จ านวน 

110 คน 
21 มิถุนายน 2562   

ณ โรงเรียนบานวังปลา  
10 กรกฎาคม 2562 

ณ โรงเรียนบานหนองสีนวล 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุ ี

สถาบันวนำัยแลจพัฒนา 
14 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้
พื้นฐาน (O-net) ของนักเรียนในเขต
พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัด
ราชบุร ี
: มีความรูในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
รายวิชาคณติศาสตร์ รายวิชา
ภาษาไทย รายวิชาอังกฤษเพิ่มขึ้น
การอบรมมีความรู ทักษะการ
ด าเนินงานและการวางแผนการใช
ประโยชน์จากองค์ความรู  4 
รายวิชานักเรียนมีทักษะในการน า
ความรูไปใชในการแกปัญหา 
นักเรียนมผีลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) สูงขึ้น  ครูผูสอนมีแนวทางใน
การพัฒนานักเรียนโดยใชผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้
พื้นฐานเป็นขอมูลส าหรับการ
วางแผนและการด าเนินการพัฒนา 
และโรงเรียนมีผลการประเมินทาง
การศึกษาไดเกณฑ์มาตรฐาน 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบาน

ถ้ าหิน จ านวน 25 คน  
และตะโกปิดทอง จ านวน 15 คน 

เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบานถ้ าหิน 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิด

ทอง 
อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
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 2.5 นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 
 (โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา : รูปแบบ MCRU Model คณะครุศาสตร์) 
 (โปรดระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ และผล
การด าเนินงาน พร้อมภาพประกอบ) 

  ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... ...... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 2.6 การผลิตเอกสารต ารา และเอกสารประกอบการสอน 
  - เอกสารต ารา 

ชื่อเนอกสารต ารา ผู้ำัดท า 
1 จุลชีววิทยา อาจารย์ศภุลักษณ์  สุดขาว 
2 สัตว์ไมมีกระดูกสันหลัง อาจารย์อภินพ  จิตใจงาม 
3 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร ์ อาจารย์น้ ารินทร์  กาบแกว 
4 เคมีโคออรด์ิเนชัน อาจารย์ ดร.จรรยา  พรหมเฉลมิ 
5 การส ารวจและการเกบ็รวบรวมพันธ์ุพืชในทองถิ่น อาจารย์ ดร.กรกนก  ตั้งจิตมั่น 
6 การวิเคราะห์และออกแบบระบบธุรกิจดิจิทัล อาจารย์ ดร.พนารัตน์  แสงวิจิตร 
7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว อาจารย์ ดร.ปิรันธ์  ชิณโชต ิ
8 การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผูชวยศาสตราจารย์ปิยณัฐ   สุนทรประเสริฐ 
9 ทองถิ่นศึกษา อาจารย์นิติพัฒน์  แกวประสิทธ์ิ 
10 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผูชวยศาสตราจารย์ธนวัฒน์  จารภุัทรศิริพงษ ์
11 การสอนไวยากรณ์ภาษาจีน วาท่ีรอยโท ดร.กฤษดา  กฤตเมธกลุ 
12 หลักการอานการเขียนค าไทย อาจารย์วรรณนสิา  ปานพรม 
13 กฎหมายลักษณะพยาน อาจารย์ยุพยงค์  วิงวร 
14 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู อาจารย์เทวเดช หวยหงษ์ทอง 
15 การพัฒนา Application ดวยภาษา ActionSript3.0 อาจารย์อดิศักดิ์ โฮนอก 
16 การใชงานโปรแกรมMicrosoft Powetpoint ช้ันสูง อาจารย์วรยิา เย็นเปิง 
17 โรคระบาดทางเดินปัสสาวะในคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา อาจารย์อัญทิวา อุนไธสง 
18 ศาสตร์และศิลปะมวยไทย อาจารย์ ดร.ส าราญ สุขแสวง 
19 การทดสอบทางปฐพีกลศาสตร ์ อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศริิ 

 ที่มา : ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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  - เอกสารประกอบการสอน 

ชื่อเนอกสารปรจกอบการสอน ผู้ำัดท า 
1 วิชาการบัญชีตนทุน 1 ผูชวยศาสตราจารย์ยุพา  สะรโุณ 
2 วิชาการทองเที่ยวโดยชุมชน อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  แสนเมือง 
3 วิชาหลักนิเทศศาสตร์ ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  แสงภู 
4 การเขียนเรียงเสียงประสานส าหรับดนตรีปฺอปปูลาร์ อาจารย์วัชระ  แสนเดช 
5 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป อาจารย์วัลภา  รัศมโีชต ิ
6 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม อาจารย์ดร.ประภสัสร  มีนอย 
7 วิชาความเป็นครู อาจารย์ ดร.พรศักดิ ์ สุจรติรักษ์ 
8 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์ธนกฤต สาขะจันทร ์
9 วิชาพัฒนาทักษะการอาน อาจารย์อินธิรา เกื้อเสนาะ 
10 วิชาการจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน อาจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล 
11 วิชาจิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์ 
12 วิชาการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ภมุรินทร์ ชวนชม 
13 วิชาการวิจัยทางการศึกษา อาจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร 
14 วิชาหลักการแลทฤษฏีเทคโนโลยีการศึกษา อาจารยส์ุจิตรา  จันทร์ลอย 
15 วิชาแฮนด์บอล อาจารย์นิตยา เรืองมาก 
16 วิชาจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร อาจารยส์วรรยา ปัญญานันท์ 
17 วิชาการเลี้ยงแพะแกะ อาจารย์วัชระ นิลเพชร 
18 วิชาสัตววิทยา อาจารย์อภินพ จิตใจงาม 
19 เคมีส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 อาจารยณ์ิชากร ปทุมรังสรรค ์
20 วิชาทฤษฎีเซต อาจารย์ภมูินทร์ สมุาลยั 
21 วิชาทัศนศาสตร์  อาจารย์เอกพล  แกวนวม 
22 วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารยส์านนท์ เลาหบุตร 
23 วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง 
24 วิชาการออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟูา อาจารย์ศภุกฤษ สุขเจรญิ 
25 วิชาการประมวลผลภาพเพื่องานอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง 

 ที่มา : ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 2.7 นักศึกษาครู ไดรับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ  
 นายวุฒิกาล เคางาม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไดรับรางวัล “เกียรติบัตร
ระดับดี เยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย ๒๕๖๒” ระดับจังหวัด โครงการเยาวชนตนแบบดวยดนตรีไทยจากกรมสงเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 นายศิลปณภัทร์  กรธนสุขอรุณ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ช้ันปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ไดรับรางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดภาพวาดจิตรกรรม “เตามะเฟืองกลับทะเลไทย” จากกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ หองแกรนด์บอลรูม ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร  
และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดวาดภาพ หัวขอ “กองทัพไทย นอมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากกองบัญชาการกองทัพไทย ในวันที่ 10 กันยายน 
2562 ณ กรุงเทพมหานคร 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกรจดับคุณภาพการศึกษา 
 

 3.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา นักศึกษาใหมีความซื่อสัตย์ อดทน คิดเป็น และท างานเป็นทีม  
โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

คณจวนทยาศาสตร์แลจเนทคโนโลยี 
1 โครงการพัฒนาผูน านักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
: สามารถเขียนโครงการเป็น มคีวามกลาคดิ กลา
แสดงออก ในการน าเสนอแผนงาน มีความสามัคคี 
และท างานรวมกับผูอื่นไดเป็นอยางดี 

องค์การนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
จ านวน 14 คน 

10 - 11 มิถุนายน 2562  
ณ เฮฟเวน แควรีสอร์ท  

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

2 โครงการสงเสริมสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ : กิจกรรมอนรุักษ์สิ่งแวดลอม
ภายในทองถิ่นดวยวิทยาศาสตร์ ท าปุยจากเศษใบไม 
: นักศึกษามีความสมัครสมานสามคัคี ในการท างาน
รวมกัน  มีความอดทนตอความยากล าบากในการ
ปฏิบัติหนาท่ี และรวมกันแกไขปญัหาจนท าใหงาน
สามารถส าเร็จลุลวงไดภายในเวลาที่ก าหนด รวมทั้งมี
เจตคติทีด่ี และเต็มใจในการท างานเพื่อชวยเหลือ
สังคม 

นักศึกษาครูพันธ์ุบึง 
จ านวน 20 คน 

4 พฤษภาคม 2562 
ณ บริเวณบานพักครูพันธ์ุบึง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

คณจมนุษยศาสตร์แลจสังคมศาสตร์ 
3 โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
จ านวน 290 คน 

27 มีนาคม 2562  
3 เมษายน 2562  

ณ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
4 โครงการอบรมผูน านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
: นักศึกษามีภาวะผูน าท้ังในดานความรู ทัศนคติ และ
ทักษะการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการสราง
ทีมงาน รูจักการท างานรวมกัน มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดตีอ
กัน มีกระบวนวางแผนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ 
สามารถแกไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

องค์การนักศึกษา 
 จ านวน 40 คน 

17 มิถุนายน 2562                       
ณ  หองประชุมราชาวดี  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

5 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพข้ันเต็มรปู 
: นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาใหน าความรูไปใชพัฒนา
ตนเองและใชเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  
สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ การพัฒนาชุมชน 
และนิติศาสตร์  
จ านวน 164 คน 

 
 
 

27 สิงหาคม 2562  
ณ หองประชุมฉัตรฟูา ช้ัน 4 อาคาร

ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
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โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

คณจวนทยาการำัดการ 
6 โครงการพัฒนาแผนธุรกิจสินคาชุมชน 

: นักศึกษาไดรับความรูแนวธรุกิจที่สอดคลองตอการ
พัฒนาคุณคาเพิ่มแกผลิตภณัฑ์ในชุมชน และมีความ
พรอมตอการท างาน และการเป็นผูประกอบการใน
อนาคต 

นักศึกษาสาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป  
จ านวน 80 คน 

6, 13, 20, 27 ตุลามคม 2561 
3, 10 พฤศจิกายน 2561                  

ณ หองประชุม 1158  
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
7 โครงการทัศนศึกษาดูงานดานการจัดการการตลาด 

: นักศึกษาไดรับความรูดานการจดัการตลาด และ
ทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

นักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด จ านวน 22 คน 

11 - 13 ธันวาคม 2561  
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

8 โครงการเยาวชนมีจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน ์
: นักศึกษามีจิตอาสาและรูจักเพญ็ประโยชน ์

นักศึกษาสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
จ านวน 30 คน 

19 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร  

อ าเภอเมือง จังหวัดราชบรุ ี
9 โครงการคายจัดการความรูการปฏิบัติงานหนาราน 

: นักศึกษาไดแลกเปลีย่นเรยีนรู และเพิ่มพูน
ประสบการณ ์

นักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด 

จ านวน 67 คน 

26 – 27 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ คายเอล ละเฟิ่น แคมป  

จังหวัดราชบุร ี
10 โครงการพัฒนาแผนการจดัการธรุกิจในตลาดยุค

ดิจิตอล เสรมิศักยภาพนักศึกษา 
: นักศึกษาไดรับความรูแนวธรุกิจที่สอดคลองตอการ
พัฒนาคุณคาเพิ่มแกผลิตภณัฑ์ในชุมชน และมีความ
พรอมตอการท างาน และการเป็นผูประกอบการใน
อนาคต 

นักศึกษาสาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป  
จ านวน 80 คน 

2, 9, 16 และ 23 กุมภาพันธ ์2562  
และ 2 และ9 มีนาคม 2562  

ณ หองประชุม 1158  
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

11 โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด Smart Retail Innovation 
Contest 2019 
: นักศึกษาไดแนวความคิดสรางสรรค์ในการจัดท า
โครงการนวัตกรรม และเชื่อมโยงโครงงานนวัตกรรมสู
การน าไปใชประโยชน์ในภาค โดยไดรับรางวัลระดับ 
Platinum Prize (ดีเยี่ยม) ในประเภท New 
business Model 

นักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด จ านวน 67 คน 

29 เมษายน 2562  
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

12 โครงการคอมพิวเตอร์ธรุกิจจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ 
: นักศึกษามีจิตอาสา และรูจักเพญ็ประโยชน ์

นักศึกษาสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
จ านวน 60 คน 

11 - 12 พฤษภาคม 2562  
ณ วัดทุงนอย 
จังหวัดราชบุร ี

13 โครงการชวนนองท าความดี : ปูายสี เตมิรัก 
: นักศึกษาไดรับการปลูกฝังและสรางจิตส านึกท่ีดี
ใหกับผูเขารวมกิจกรรมและรูคณุคาของการแบงปัน
และชวยเหลือผูอื่น 

นักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด จ านวน 31 คน 

17 พฤษภาคม 2562  
ณ โรงเรียนบานพุเข็ม  
อ าเภอแกงกระจาน  

จังหวัดเพชรบุร ี
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โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท าสื่อเพื่อ
ประชาสมัพันธ์โปรแกรมทองเที่ยวโดยใชโปรแกรม 
Photoshop 
: นักศึกษาออกแบบสื่อประชาสมัพันธ์ดานการ
ทองเที่ยว และออกแบบสรางนวัตกรรมทางดานสื่อให
ตรงตามสายงานอาชีพการทองเทีย่ว 

นักศึกษาสาขาวิชา 
การทองเที่ยวและการ

บริการ   
จ านวน 30 คน 

18 - 19 พฤษภาคม 2562  
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 

1124   
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
และการสงเสริมการเรียนรู ปี 2562 
: นักศึกษาไดรับความรู และเพิม่พูนประสบการณ์จาก
แหลงเรียนรูจริงสามารถพัฒนาการใชชีวิตและการอยู
รวมกันและการท างานเป็นทีม 

นักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด จ านวน 60 คน 

27 - 30 พฤษภาคม 2562  
ณ จังหวัดสรุาษฏร์ธาน ี

16 โครงการฝึกปฏิบตัิการ การน าคุณธรรมจริยธรรมและ
มนุษยสัมพันธ์เพื่อเสรมิสรางบุคลกิภาพ วรวิหาร 
: นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณด์าน การน า 
คุณธรรม จรยิธรรมและ มนุษยสมัพันธ์เพื่อสรางเสริม
บุคลิกภาพ และฝึกนักศึกษาใหมีสวนรวม มีน้ าใจ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข 

นักศึกษาสาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป  
จ านวน 35 คน 

11 - 12 กรกฎาคม 2562   
ณ ลันดาออร์คิดและรสีอร์ท  
อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

วนทยาลัยมวยไทยศึกษาแลจการแพทย์แผนไทย 
17 โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์ นักศึกษา 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย  

จ านวน 80 คน 

21 เมษายน 2562 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

18 โครงการจติอาสาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 
: นักศึกษาทีเ่ขารวมโครงการมจีิตส านึกดานคณุธรรม
กับการท างานโดยไมหวังผลสิ่งตอบแทนใด มีคาเฉลีย่
เทากับ 4.32 

นักศึกษา 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย  

จ านวน 100 คน 

2 สิงหาคม  2562 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

ส านักงานอธนการบดี 
19 กิจกรรม "อบรมผูน านักศึกษา" นักศึกษา 

จ านวน 200 คน 
17 มถุนายน 2562 

ณ หองประชุมสุพจน์ มิเถาวลัย์  
ช้ัน 2 อาคารอ านวยการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
20 กิจกรรม "อบรมผูน าพันธุ์ใหมรวมตานยาเสพติด" 

: มีการระดมความคิดสรางภูมิคุมกันในสถาน
การศึกษา และลงพื้นที่จริงในโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ท าใหผูน านกัศึกษาน า
ประสบการณ์ที่ไดมาปรับใชในงานดานยาเสพติดของ
มหาวิทยาลยั 

ผูน านักศึกษา 
จ านวน 60 คน 

6 - 8 กรกฎาคม 2562  
ณ บานทายหาดรสีอร์ท อัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
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โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

21 โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการการเตรียมความ
พรอมสูการปฏิบัตสิหกิจศึกษา รุนที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561” 
: นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการทั้งหมด ผานการประเมิน 
คิดเป็นรอยละ 100  นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวฝึกปฏิบตัิสหกิจศึกษาเพิ่มข้ึน รอยละ 80.44 
นักศึกษาไดพัฒนาความสามารถและทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัตสิหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น รอยละ 82.23  และ
นักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการ รอยละ 82.22 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 
สาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

จ านวน 67 คน 

5 ตุลาคม 2561 – 11 ธันวาคม 
2561 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

22 โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการการเตรียมความ
พรอมสูการปฏิบัตสิหกิจศึกษา รุนที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561” 
: นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการผานการประเมิน จ านวน 
57 คน  คิดเป็นรอยละ 91.94  นักศึกษามีความรู
ความเขาใจเกีย่วฝึกปฏิบตัิสหกจิศกึษาเพิ่มขึ้น รอยละ 
88.33  นักศึกษาไดพัฒนาความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นในการปฏบิัติสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น รอยละ 
85.71  และนักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการ รอย
ละ 76.11 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ  
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟูา   
และสาขาวิชาเทคโนโลยี

การแปรรปูอาหาร  
จ านวน 62 คน 

18 มกราคม – 29 มีนาคม 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

23 โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการการเตรียมความ
พรอมสูการปฏิบัตสิหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562” 
: นักศกึษาที่เขารวมโครงการทึกคนผานการประเมิน  
คิดเป็นรอยละ 100  นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวฝึกปฏิบตัิสหกิจศึกษาเพิ่มข้ึน รอยละ 87  
นักศึกษาไดพัฒนาความสามารถและทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัตสิหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น รอยละ 92  และ
นักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการ รอยละ 89 อีก
ทั้งผลการประเมินโครงการจากนกัศึกษาพบวา 
ความรูที่ไดรับจากการอบรมสามารถน าไปใชไดจริง 
รอยละ 91.75 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 
สาขาวิชาการทองเที่ยว

และการโรงแรม  
และสาขาวิชาสัตวศาสตร์  

จ านวน 97 คน 

10 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
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 3.2 สงเสริม สนับสนุน แหลงเรียนรูทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพเพ่ือ
เอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
  - แหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย  
  วนทยาลัยมวยไทยศึกษาแลจการแพทย์แผนไทย สงเสริม สนับสนุน แหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย 
โดยด าเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 
จ านวน 19 คน  ณ ส านักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
  ส านักวนทยบรนการแลจเนทคโนโลยีสารสนเนทศ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
มหาวิทยาลัย ไดแก แหลงเรียนรูปราชญ์ชุมชนทองถิ่น ดร.อุดม สมพร (จิปาถะภัณฑ์สถานบานคูบัว) บริเวณช้ัน 5 อาคาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าแอปพลิเคช่ันฐานขอมูลออนไลน์ พัฒนาหองผลงานทางวิชาการ ซึ่ง
ประกอบดวย งานวิจัย จ านวน  91  เลม  และเอกสารประกอบการสอน/ต ารา จ านวน  43  เลม  รวมมีเอกสารในหอง
ผลงานทางวิชาการ  จ านวน 534 เลม และจัดท าฐานขอมูลรวมกับโครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย 
ThaiLIS (Thai Library Integrated System) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - แหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัย  
  วนทยาลัยมวยไทยศึกษาแลจการแพทย์แผนไทย สงเสริม สนับสนุน แหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัย 
เชน โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักศึกษาเขารวมโครงการ จ านวน 19 
คน  ณ รานยาบวนอันตึ้ง  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  
บริษัทแสงสวางตราคางคาว จังหวัดนครปฐม  โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย ประจ าปีการศึกษา 2561 
ใหกับ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ช้ันปีที่ 3 จ านวน 18 คน  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง         
ไทยเซนส์คลินิกการแพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลคลองตาคต  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลบานหวยหมู และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลทาราบ 
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 3.3 หลักสูตรการศึกษาท่ีเปิดสอน  

คณจ / วนทยาลัย หลักสูตร วุฒน รจดับการศึกษา สาขาวนชา 
สกอ.รับทราบให้ความ

เนห็นชอบ 
ครุศาสตร ์ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ อยูในระหวางการพิจารณา 

 ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา
และคณิตศาสตร ์

อยูในระหวางการพิจารณา 

 ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี การศึกษาปฐมวัย  อยูในระหวางการพิจารณา 
 ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี พลศึกษา อยูในระหวางการพิจารณา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์ อยูในระหวางการพิจารณา 

 ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ศึกษา อยูในระหวางการพิจารณา 
 ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี ฟิสิกส ์ อยูในระหวางการพิจารณา 
 ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป อยูในระหวางการพิจารณา 
 ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี ชีววิทยา อยูในระหวางการพิจารณา 

 
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วท.บ. ปริญญาตร ี สัตวศาสตร ์ อยูในระหวางการพิจารณา 

 
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วท.บ. ปริญญาตร ี
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
คอมพิวเตอร ์

อยูในระหวางการพิจารณา 

 
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วท.บ. ปริญญาตร ี วิทยาการเคม ี
สกอ.รับทราบใหความ
เห็นชอบ (16 ส.ค. 62) 

 
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วท.บ. ปริญญาตร ี เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร อยูในระหวางการพิจารณา 

 
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วท.บ. ปริญญาตร ี วิทยาการคอมพิวเตอร ์
ยังไมครบก าหนดรอบ

ปรับปรุง 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี ภาษาไทย อยูในระหวางการพิจารณา 

 ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี ภาษาจีน อยูในระหวางการพิจารณา 
 ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี ดนตรีศึกษา อยูในระหวางการพิจารณา 
 ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี สังคมศึกษา อยูในระหวางการพิจารณา 
 ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี ศิลปศึกษา อยูในระหวางการพิจารณา 

 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

ศศ.บ. ปริญญาตร ี การพัฒนาชุมชน 
ยังไมครบก าหนดรอบ

ปรับปรุง 

 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

ศศ.บ. ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม 
ยังไมครบก าหนดรอบ

ปรับปรุง 

 
รัฐประศาสน 
ศาสตรบัณฑิต 

รป.บ. ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
ยังไมครบก าหนดรอบ

ปรับปรุง 

 นิติศาสตรบณัฑิต น.บ. ปริญญาตร ี นิติศาสตร ์
ยังไมครบก าหนดรอบ

ปรับปรุง 
วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตร ศศ.บ. ปริญญาตร ี การทองเที่ยวและการบริการ อยูในระหวางการพิจารณา 
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บัณฑิต 

 
บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 

บธ.บ. ปริญญาตร ี การจัดการทั่วไป อยูในระหวางการพิจารณา 

 
บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 

บธ.บ. ปริญญาตร ี การตลาด หมู 1 อยูในระหวางการพิจารณา 

    
การตลาด หมู 2 (เลือกเรียน 
การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม) 

 

 
บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 

บธ.บ. ปริญญาตร ี การจัดการธุรกิจดจิิทัล 
สกอ.รับทราบให้ความ
เนห็นชอบ (12 ต.ค. 62) 

 
นิเทศน์ศาสตร
บัณฑิต 

นศ.บ. ปริญญาตร ี นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ อยูในระหวางการพิจารณา 

 บัญชีบัณฑิต บช.บ. ปริญญาตร ี การบัญชี อยูในระหวางการพิจารณา 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วท.บ. ปริญญาตร ี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยูในระหวางการพิจารณา 

 เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. ปริญญาตร ี เทคโนโลยีดิจิทลัมีเดีย 
ยังไมครบก าหนดรอบ

ปรับปรุง 
 เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. ปริญญาตร ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต อยูในระหวางการพิจารณา 

 เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. ปริญญาตร ี
เทคโนโลยีไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส ์

อยูในระหวางการพิจารณา 

 เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. ปริญญาตร ี เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม อยูในระหวางการพิจารณา 
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย 

ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ปริญญาตร ี มวยไทยศึกษาและพลศึกษา อยูในระหวางการพิจารณา 

 
การแพทย์แผน
ไทย 

พท.บ. ปริญญาตร ี การแพทย์แผนไทย 
ยังไมครบก าหนดรอบ

ปรับปรุง 

 
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

ส.บ. ปริญญาตร ี สาธารณสุขศาสตร์  อยูในระหวางการพิจารณา 

 ที่มา : ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 3.4 พัฒนา ปรับปรุง และสรางหลักสูตรตาง ๆ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและประเทศ  
 

คณจ / วนทยาลัย หลักสูตร วุฒน รจดับการศึกษา สาขาวนชา ด าเนนนนการปรับปรุง 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. ปริญญาตร ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การผลิต 
เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ฟฟู า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ 
เ ท ค โ น โ ล ยี โ ย ธ า
สถาปัตยกรรม 

ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐ านคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ .  ๒๕๕๒ ก าหนดให
จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขา
ห รื อ ส า ข า วิ ช า เ พื่ อ ใ ห
สถาบันอุดมศึกษาน าไป 
จัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุง
หลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน เพื่อใหคุณภาพ
ของบัณฑิตในสาขา หรือ
สาขาวิชาของแตละระดับ
คุณวุฒิมีมาตรฐานใกลเคียง
กัน จึงจ าเป็นตองก าหนด
มาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 
ใ ห ส อด ค ล อ ง กั บ ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 ที่มา : ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 3.5 หลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของกลุมบุคคล และหนวยงานตาง ๆ 

คณะ / วิทยาลัย หลักสตูร วุฒิ ระดับการศึกษา สาขาวิชา 
สกอ.รับทราบใหความ

เห็นชอบ 
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 3.6 สนับสนุนอาจารย์ใหมีการจัดการเรียนรูแบบ Meta Active Learning เพ่ือยกระดับการศึกษา 

  - พัฒนาการเรียนรู (PLC) ที่มีคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

คณจมนุษยศาสตร์แลจสังคมศาสตร์ 
1 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู FHS-PLC พี่นอง

แบงปันทางวิชาการ 
: อาจารย์ไดน าประสบการณ์มาแลกเปลีย่นเรยีนรู
ภายในคณะและวิพากษ์แบบกัลยาณมิตรรวมกัน 
สามารถน าความรูที่ไดรับจากการเขารวมเสวนาไปปรับ
ใชในการออกแบบรายวิชาของตนเองได 

อาจารย ์
จ านวน 30 คน 

30 ตุลาคม 2561 
28 พฤศจิกายน 2561 

26 ธันวาคม 2561 
30 มกราคม 2562 

27 กุมภาพันธ ์2562 
27 มีนาคม 2562 
30 เมษายน 2562 

29 พฤษภาคม 2562  
ณ หองประชุมราชาวด ี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

คณจเนทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรยีน

การสอนดวยรูปแบบ Active Learning ในวง PLC 
คณาจารย ์

จ านวน 20 คน 
16 กันยายน 2562 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

วนทยาลัยมวยไทยศึกษาแลจการแพทย์แผนไทย 
3 ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวง PLC  

ครั้งท่ี 1 ประเด็นเรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ AL  ดี
อยางไร ควรมีการเพิม่เตมิอะไรบาง” 
ครั้งท่ี 2 “วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯควรจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning อยางไรใหมีประสิทธิภาพ” 
ครั้งท่ี 3 “แผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 
ที่เนนสมรรถนะ” 
: เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการเรยีนการ
สอนอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

อาจารย ์
จ านวน 15 คน 

1 กรกฏาคม 2562    
8 สิงหาคม 2562 
19 กันยายน 2562             

ณ หองประชุมเอื้องไอยเรศ ช้ัน 3  
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์

แผนไทย 

บัณฑนตวนทยาลัย 
4 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรยีนรู

การจัดการเรยีนรูแบบ Active Learning โดยใช
กระบวนการ PLC 
: เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning และไดรายงานผลการจัดการเรียนรูแบบ 
Active Learning ของแตละคณะ 
 
 
 

คณบดี รองคณบดี และ
อาจารย์แกนน าหลัก 
จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 

12 - 13 ธันวาคม 2561 
ณ ธีรมา คอทเทจ รสีอร์ท สวนผึ้ง 

อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
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โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สติกับการจดัการ
เรียนรู และการด าเนินชีวิต 
: อาจารย์ผูสอนมสีติท างาน และทักษะการสอนสติ
พื้นฐาน (Basic Core skills : สมาธิ, สติในจิต, สติ
สื่อสาร) มีสติในจติและทักษะการสอนสติในจติ 
(Standard skills training : สติในจิต, สตเิมตตาและให
อภัย) และมสีติในการประยุกต์ใชและทักษะการสอนสติ
ในการประยุกต์ใช (Applied skills : สติกับการ
ใครครวญตนเอง, สติคดิบวก, สติในการประชุม) 

อาจารยผ์ูสอนรายวิชา PC 
และรายวิชา GE  
จ านวน 40 คน 

19 - 21 ธันวาคม 2561 
ณ เดอะ เกรซ อัมพวา รสีอร์ท อ าเภอ

อัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานการจดัการเรียนรูแบบ Active Learning 
ครั้งท่ี 1 – 2  ในหัวขอ “แลกเปลีย่นเรียนรูแผนการ
สอนแบบ AL (Active Learning) ในวง PLC 
(Professional Learning Community)” 
: เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแผนการสอนแบบ Active 
Learning ในวง Professional Learning Community 
และไดรับองค์ความรู แนวทางน าไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

คณบดี รองคณบดี และ
อาจารย์แกนหลักของคณะ  

จ านวน 30 คน 

13 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ หองประชุมทรัพยค์ีรี ช้ัน 3  

13 มีนาคม 2562 
ณ หองประชุมจันทร์กระพอ ช้ัน 4 

อาคารอ านวยการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

7 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสรมิทักษะการจดัการ
เรียนรูแบบ Active Learning 
: อาจารย์ผูสอนไดรับความรู ความเขาใจ และทักษะ
กระบวนการจดัการเรียนรูแบบ Active Learning  และ
ไดรับความรู ความเขาใจในการออกแบบหลักสตูร และ
แผนการสอนที่บูรณาการกับการพฒันาสต ิ

อาจารยผ์ูสอนในรายวิชา 
PC และ GE  

จ านวน 34 คน 

12 - 13 มิถุนายน 2562 
ณ ไมแกวด าเนิน รสีอร์ท  

อ าเภอด าเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุร ี
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  - ผลงานของการปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการเรียนรูแบบ Meta Active Learning 
 ในทุกปีการศึกษา ศูนย์การจัดการเรียนรู  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงไดมอบหมายภารกิจให
คณะกรรมการ Active Learning ระดับคณะ เสนอช่ือคณาจารย์ที่จัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดีเดน โดยการ
ประเมินเกณฑ์การคัดเลือกใหเป็นไปตามที่แตละคณะก าหนด โดยไมซ้ ากับรายช่ือเดิมในปีที่ผานมา เพื่อเขารับเกียรติบัตร 
และโลประกาศเกียรติคุณ โดยศูนย์การจัดการเรียนรูไดจัดท าประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เรื่อง อาจารย์ที่
จัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดีเดน ประจ าปีการศึกษา 2561 ตอไป  
 และนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ไดใหเกียรติมอบเกียรติบัตร และโลประกาศ
เกียรติคุณแกอาจารย์ที่ไดรับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ที่จัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดีเดน ประจ าปีการศึกษา 
2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมทรัพย์คีรี ช้ัน 3 อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง จ านวน 11 คน ดังรายชื่อตอไปนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.ชนกภัทร  ผดุงอรรถ 
 2. อาจารย์ ดร.เมตตา  คงคากูล 
 3. ผูชวยศาสตราจารย์ยุพา  สะรุโณ 
 4. อาจารย์ ดร.ปิรันธ์  ชิณโชติ 
 5. ผูชวยศาสตราจารย์เชาวลิต  สมพงษ์เจริญ 
 6. อาจารย์จิตคุปต์  ละอองปลิว  
 7. อาจารย์ ดร.เสรี  เพิ่มชาติ 
 8. อาจารย์ณิภารัตน์  บุญกุล 
 9. อาจารย์เจนจิรา  บุตตาแสง 
 10. ผูชวยศาสตราจารย์ดร.จรินทร์  งามแมน 
 11. อาจารย์จริยะ   วิโรจน์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.7 พัฒนาผูบริหารทุกระดับ ทั้งระดับสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ใหมีภาวะผูน า เพ่ือพัฒนา
งานวิชาการใหเขมแข็ง 
 (โปรดระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ และ    
ผลการด าเนินงาน พร้อมภาพประกอบ) 

  ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... ...................... 
......................................................................................................................................................................... 
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 3.8 สนับสนุนทุนการศึกษาใหอาจารย์ศึกษาตอระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2562 

รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา  หลักสูตรที่ศึกษา 
อาจารย์สุดารัตน์ เทียนนอย ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อาจารย์ประสิทธ์ิ   โสมนัส รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
อาจารยณ์ิภารัตน์ บุญกลุ ปรัชญาดุษฏีบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  
 3.9 การมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560  

ที ่ ขอมูลพื้นฐาน 
คณะครุ
ศาสตร ์

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

คณะ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ

การแพทย์แผน
ไทย 

รวม 

1 จ านวนผูส าเร็จการศึกษา 225 243 37 386 137 76 1,104 
2 จ านวนผูตอบแบบส ารวจ 225 243 37 386 137 76 1,104 
3 จ านวนบัณฑิตที่ไดงาน

ท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

225 243 37 316 114 46 1,011 

4 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า
กอนเขาศกึษา 

- - - 65 23 - 88 

 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างแลจพัฒนาผลงานวนำัยแลจนวัตกรรมเนพื่อการพัฒนามหาวนทยาลัย ชุมชน
ท้องถน่น ภูมนภาค แลจปรจเนทศ 

 4.1 การใชประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เชิงประจักษ์หรือเชิงพาณิชย์ 
ล าดับที ่ ผลงานวนำัย ผู้วนำัย การด าเนนนนงาน 

1. การขยายพันธ์ุสับปะรดสายพันธ์ุ 
MD2 ในจังหวัดราชบุร ี  

อ.ดร.เสาวณยี์ ชูจิต ผูวิจัยน าองค์ความรูและนวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัย 
เรื่อง การขยายพันธ์ุสบัปะรดสายพันธุ์ MD2 ไปให
เกษตรกรใชในการผลติสับปะรดของตนเอง 

2. การจัดการน้ าในแปลงปลูกสับปะรด
จังหวัดราชบุรีเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตโดยการมีสวนรวมของ
เกษตรกร   

อ.ดร.สันติ รักษาวงศ ์ ผูวิจัยน าองค์ความรูและนวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัย 
เรื่องการจัดการน้ าในแปลงปลูกสบัปะรดไปให
เกษตรกรใชในการผลติสับปะรดของตนเอง 

3. การศึกษารูปแบบการใชปุยที่สงผล
ตอความหวานของสับปะรดผลสดที่
ปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุร ี 

อ.นิชนันท์ ชูเกิด ผูวิจัยน าองค์ความรูและนวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัย 
เรื่องการใชปุยที่สงผลตอความหวานของสับปะรดไป
ใหเกษตรกรใชในการผลติสับปะรดของตนเองและ
ผลผลติสับปะรดมีคณุภาพเพิ่มขึ้น 

4. การจัดการหนอพันธุ์เพื่อลดตนทุน
การผลิตสับปะรดจังหวัดราชบุร ี  

อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย ์ ผูวิจัยน าองค์ความรูและนวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัย
เรื่องการจัดการหนอพันธุ์เกษตรกรสามารถลด
ตนทุนการผลิตไดจริง 

5. การจัดการความรูภูมิปญัญาทองถิน่
ดานการจดัการการผลิตสับปะรด
ของเกษตรกรต าบลหนองพันจันทร์ 
อ าเภอบานคา จังหวัดราชบุรี เพื่อ
ลดตนทุนการผลิต   

ผศ.อัจฉรยีา โชติกลาง ผูวิจัยน าองค์ความรูและนวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัย
เรื่องภูมิปญัญาทองถิ่นดานการจัดการการผลติ
สับปะรดเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลติไดจริง 

6. การพัฒนาเว็บแอพลิเคช่ันส าหรับ
วางแผนการผลิตและการตลาดเพือ่
พัฒนาเกษตรกรผูปลูกสับปะรด
จังหวัดราชบุรสีูการเป็น smart 
farmer   

ผศ.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ ผูวิจัยน าเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือวางแผนการผลติและ
การตลาดไปใชจริงกับเกษตรกรผูปลูกสับปะรด
แปลงใหญอ าเภอบานคา จังหวัดราชบุรี เพื่อฝึก
ทักษะการใชเว็บแอปพลิเคชัน และใหความรูและฝึก
ทักษะการใชเว็บแอปพลิเคชันในการสืบคนขอมลู
เพื่อวางแผนการผลิตและการตลาดใหแกเกษตรกรผู
ปลูกสับปะรด  

7. การพัฒนาแอพลิเคช่ันบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์เพื่อ
พัฒนาปัจจัยการผลติสับปะรด
จังหวัดราชบุร ี 

อ.ดร.อดิศักดิ์ แสงสองฟูา ผูวิจัยไดด าเนินการพัฒนา แอปพลิเคชันในการวัดคา
ควานหวานของสับปะรดบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ใหมีคาความเชื่อมั่นที่ดี               โดยมีคา
ความนาเชื่อถือ (Reliability ) และความตรง 
(Validity) ไมนอยกวา 80% 
ในการท านายความหวา นของสั บปะรดบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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8. การศึกษาความเป็นไปไดเชิงพาณชิย์
ของการผลิตวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์
มูลคาเพิม่จากสบัปะรดจังหวัด
ราชบุร ี  

อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ไดขอมลูไปใชในการจัดท าแผนธุรกิจในระดับ OTOP 
ของแตละผลิตภัณฑ์ โดยแตละโครงการวิจัยยอย
รวมกับวิสาหกจิเปูาหมาย ไดจัดท าแผนธุรกิจของตัว
ผลิตภณัฑ์ขึ้น และสามารถน าไปใชในกิจกรรมตาง ๆ 
ไดจริง อาทิ การขอสนับสนุนงบประมาณ การ
ขับเคลื่อนธุรกิจ และแขงขันทางธุรกิจ       ตาง ๆ 

9. การพัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อผลติ
เอนไซมส์ับปะรดพรอมใช
ประสิทธิภาพสูงดวยเทคโนโลยีการ
ท าแหงเยือกแข็ง   

อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ผูวิจัยไดน าขอมลูจากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 
และผลการศึกษาความเป็นไปไดมาใชเป็น
องค์ประกอบส าหรับออกแบบแผนธุรกิจผลิตภณัฑต์อ
ยอดจากเอนไซมส์ับปะรด โดยแผนธุรกิจเอนไซม์
สับปะรดและตัวผลติภณัฑ์ที่ไดทางกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเปูาหมายไดน าไปใชในการแขงขันเวทีระดับชาติ
โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ 
SMEs กาวสูตลาด 4.0 (SMEs & OTOP 
Transformation) จัดโดยส านักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)และชนะการ
ประกวดไดรบัรางวัลอันดบั ท่ี  3  และผลิตภัณฑ์ท่ีน า
เอนไซมโ์ปรตเิอสชนิดผงไปตอยอดเป็นผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 2 ผลิตภณัฑ์ ไดแก ผงบ ารุงฟัน Bromedent 
และสบูเอนไซม์สับปะรด ซึ่งผลติภณัฑ์ทั้งสองชนิดนี้ได
ออกวางจ าหนายแลวท้ังระบบออนไลน์และออฟไลน ์

10. การพัฒนาผลิตภณัฑ์เจลใหพลังงาน
สูงส าหรับนักกีฬาจากสับปะรด
จังหวัดราชบุร ี 

ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ ผูวิจัยไดน าองค์ความรูไปถายถอดใหกับวิสาหกิจ
ชุมชนสับปะรดแปลงใหญบานคาวสิาหกิจชุมชน พัน
จันทร์หวานละมุน และวิสาหกจิชุมชนสตรีบายบาน
บึง ไดถายทอดเทคนิคเบื้องตนในการเตรียมน้ า
สับปะรดที่เหมาะสมส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ขั้นตอนการท าน้ าสับปะรดใหเขมขน การวัดคุณภาพ
เบื้องตนของผลิตภัณฑร์ะหวางการผลิต และการ
บรรจผุลติภณัฑ์ และกลุมยังไดเรียนรูเทคนิคการผลติ
อาหารที่ถูกตองตามหลักการสุขาภิบาล รวมถึงการ
จัดการโรงเรือนที่ถูกตองตามมาตรฐาน  สวนเรื่อง
การยกระดับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ มุงเนน การ
ออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์ที่มจีุดเดน และมี อัตลักษณ์
ของชุมขน  และการก าหนดราคาขายท่ีเหมาะสม 
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11. การพัฒนาไซรัปสับปะรดจังหวัด
ราชบุร ี  

อ.วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร ผูวิจัยไดน าองค์ความรูและแนวทางการผลติไซรัป
สับปะรดเบื้องตนไปแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับกลุม
เกษตรกรแปรรูป ดวยวิธีการเคี่ยวน้ าสับปะรด แต
ผลิตภณัฑ์ที่ไดมีสดี า หนืดเหนียวมาก รวมทั้ง
กระบวนการและเทคนิคการผลติไซรัปสับปะรดจาก
ศึกษาดูงานภูมิปญัญาการผลิตไซรปัน้ าตาลมะพราว 
และไซรัปน้ าออย  

12. การพัฒนากลาเช้ือแบคทีเรีย
ส าเรจ็รูปชนิดผงเพื่อการผลิต
สับปะรดไซเดอร์จังหวัดราชบรุ ี 

อ.ดร.สวรรยา ปัญญานนท ์ ผูวิจัยไดน ากลาเชื้อแบคทีเรียส าเรจ็รูปท่ีผลิตขึ้นไป
ทดลองผลติสับปะรดไซเดอร์ในชุมชนโดยคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์เบื้องตนเป็นท่ียอมรับของกลุมเกษตรกร
ไปตรวจคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับท่ี 204 เรื่องน้ าสมสายช ู

13. การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสตัว์จาก
สวนเหลือของผลสับปะรดจังหวัด
ราชบุร ี 

อ.ดร.พุทธพร พุมโรจน ์ ผูวิจัยผลิตผลติภณัฑ์ตนแบบท่ีเกิดจาก
กระบวนการวิจยัดวยวิธีทางวิทยาศาสตร ์แสดง
องค์ประกอบทางโภชนะและเลือกสัดสวนท่ี
เหมาะสมของการใชสวนเหลือของสับปะรดมาผลิต
เป็นวัตถุดิบอาหารสตัว์และไดเผยแพรใหแก
เกษตรกร 

14. การยืดอายสุับปะรดดวยถุงพลาสติก
ชีวภาพ  

อ.ณิชากร ปทุมรังสรรค ์ ผูวิจัยไดถายถอดองค์ความรูแกกลุมภาคีเครือขายใน
การน าถุงตนแบบไปใช 

15. การพัฒนาบรรจุภณัฑ์เลาเรื่อง
ส าหรับสับปะรดผลสดและ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปสับปะรดจังหวัด
ราชบุร ี  

อ.สุจิตตรา จันทรล์อย ผูวิจัยไดน าตราสินคาและบรรจุภัณฑ์ตนแบบที่ได
จากงานวิจัยไปใชบรรจุผลิตภัณฑ์สินคาแปรรูปจาก
สับปะรดและสับปะรดผลสดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใน
การจ าหนาย ท าใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 

16. การศึกษาความตองการซื้อสับปะรด
ผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อ
สงเสริมการขายสับปะรดจังหวัด
ราชบุร ี

อ.ดร.พิมมญ์ภัทร สุพรรณพงศ ์ ผูวิจัยไดน ารูปแบบการจดัจ าหนายแบบออฟไลน์ใน
พื้นที่ของกลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชนพัน
จันทร์หวานละมุน มีการบันทึกและจัดท าบัญชีตาม
รูปแบบสมุดรายวันท่ัวไป  

17. การพัฒนาชองทางการจัดจ าหนาย
ดวยเวบ็ไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับสับปะรดผลสดและ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปสับปะรดจังหวัด
ราชบุร ี  

อ.เจนคณติ สุขสมัฤทธ์ิ ผูวิจัยไดน าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
ซื้อขายผลติภณัฑส์ับปะรดแปรรูปของกลุมเกษตรกร
ไปใชงาน และถายทอดการใชเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์
ใหกับกลุมเกษตรกรทดลองขาย 

18. รูปแบบการจดัจ าหนายผลิตภณัฑ์
แปรรูปสับปะรดจังหวัดราชบุร ีดวย
แพลตฟอร์มสมัยใหมตนทุนต่ า 

อ.ดร.พิมมญ์ภัทร สุพรรณพงศ ์ ผูวิจัยไดถายทอดการใชงานแพลตฟอร์มใหแก
เกษตรกร และบตุรหลานท่ีมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มในการขายผานสมาร์ทโฟน  
และมีการฝึกปฏิบัติการใชงานรูปแบบการจัด
จ าหนายตั้งแตขั้นเตรยีมสินคาเพื่อขายจนถึงขั้นสง
มอบใหลูกคาแตละแพลตฟอรม์ 
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19. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
การขายผลิตภัณฑ์แปรรปูสับปะรด 
จังหวัดราชบุร ี 

ผศ.ชุติรตัน์ เจรญิสุข ผูวิจัยไดสรางรูปแบบการ บริหารจัดการการขาย
ผลิตภณัฑ์แปรรูปสับปะรดเพื่อเพิม่ชองทางการ
จ าหนายจากชองทางออฟไลน์ใหเกษตรกรไดทดลอง
ใชใหเหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ของผูผลติในชุมชน 

 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 4.2 การตีพิมพ์เผยแพรผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ล าดับที ่ ผลงานวนำัย ผู้วนำัย แหล่งตีพนมพ์เนผยแพร่ 

1. การตรวจจับและการจ าแนกประเภทปูาย
หมายเลขนักกีฬาโดยใชคุณลักษณะของสี 

อ.วัฒนพงศ์  ออนนุม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
2. ผลของกิจกรรมคายภาษาอังกฤษท่ีมีตอ

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับชวงช้ันท่ี 2 (ป.4-6) โรงเรียน
บานหนองขนาก 

อ.อินธิรา เกื้อเสนาะ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

3. แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

ผศ.ดร.พรศักดิ์ สุจรติรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
4. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบาน
จอมบึง 

ผศ.ทรงเกียรติ อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
5. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอน

เรื่องฮารด์แวร์ของคอมพิวเตอร์เพือ่สงเสรมิ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

อ.สุธิดา ปรีชานนท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

6. การพัฒนารูปแบบการใชคลาวน์คอมพิวติ้งใน
กระบวนการเรียนรูเพื่อ “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู” ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านกังาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุร ี

อ.สุจิตตรา จันทรล์อย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

7. การประเมินทักษะปฏิบัติ  
 

อ.สมภัสสร บัวรอด 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
8. การสอนแบบเนนผูเรียนเป็นศูนยก์ลางโดย

ใชโครงงานเป็นฐานผานคลาวน์คอมพิวติ้ง 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปัญหา 

อ.สุธิดา ปรีชานนท ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
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9. การจัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
เชิงสรางสรรคผ์านคลาวด์คอมพิวติ้งส าหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

อ.สุจิตตรา จันทรล์อย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
10. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมการ

ผสมผสานแนวปฏิบัติ 11 ประการ เพื่อ
รูปแบบการด าเนินชีวิตแหงสุขภาพและ
อายุรวัฒน์ 

อ.วัฒนพงศ์ ออนนุม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

11. 
 

แนวทางการพัฒนาปริมาณค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับผูเรียนในบรบิทของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

อ.ดร.ถาวร เสงเอียด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
12. การพัฒนารูปแบบการใหบริการดานการ

ออกก าลังกายแกชุมชนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 

อ.สารัช  ดีงาม การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี วนัท่ี 

7 ก.ย. 61 
13. การเปรยีบเทียบการรับรูความรูและ

สมรรถนะตนเองของนักศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ผศ.ดร.จรินทร์  งามแมน การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
ครั้งท่ี 15  

วันท่ี 22 มิถุนายน 62  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

14. Fostering undergraduate students’ 
communicative competence through 
Classroom-based instruction in an 
EFL classroom: does mode of 
instruction play a role? 

อ.กิตติภา  หิมพานต ์ The 12th Malaysia International 
Comference an English 

Language Teaching  
5-6 October 2018 

15. Implementation Learning Application 
for Project-Based Learning to Support 
Assessment of Active Learning in 
Higher Education 

ดร.ปุญญาพัฒน์  จันทร์เพชร 
ดร.การญ์พิชชา กชกานน 

The 6th Conference Materials 
International 

Conference on Education 
22 มิถุนายน 62 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
16. Development of Speaking Skills : An 

Observation of Adopting the 4/3/2 
Activity in English Major Muban 
Chom Bueng Rajabhat University  

ดร.กิตติภา หิมพานต ์ The 6th Conference Materials 
International 

Conference on Education 
22 มิถุนายน 62 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
17. Metacognitive Awareness in Reading 

English language Text : A Perspective 
from the EFL Undergraduate 
students in Thailand  

Mr. Remart  Padua Dumlao The 2nd International  
Conference on Applied Liberal 

Arts (ICAA 2019) 
 

18. Positioning, Agency, and English 
Language Learners: Voiced of Pre-
service Classroom teachers 

ดร.กิตติภา หิมพานต ์ The 2nd International  
Conference on Applied Liberal 

Arts (ICAA 2019) 
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19. ผลกระทบจากการใชอินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอม
บึง 

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-
ธ.ค. 61) (TCI ฐาน 2) 

20. การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม (ภาคทฤษฎี) ส าหรบันักเรียน
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 
2556 ของวิทยาลัยเทคนิค ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

ดร.เกศินี  โสขุมา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-
ธ.ค. 61) 

(TCI ฐาน 2) 

21. ปัจจัยที่มีผลตอคณุภาพของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 

รศ.ดร.อารมย์  สนานภู วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-
ธ.ค. 61) 

(TCI ฐาน 2) 
22. การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง วันส าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา สาระสังคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 โรงเรียนบานเบิกไพร จังหวดัราชบุรี 

ดร.เกศินี  โสขุมา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-
ธ.ค. 61) 

(TCI ฐาน 2) 
23. การประเมินโครงการคนดีศรีอนุบาลของ

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สังกัดส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 

ดร.เกศินี  โสขุมา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-
ธ.ค. 61) 

(TCI ฐาน 2) 
24. การศึกษาความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจตอการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรยีนบานโปุงโดยใชวิธีสอนตามแนว
ทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานดวย
อรรถลักษณะของนิทาน  

ผศ.ดร.กิตตคิม  คาวีรตัน ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1  
(ม.ค.-มิ.ย. 62) (TCI ฐาน 2) 

25. Interference of Compensatory 
Strategies in Oral Production of 
English Language Student in an ESL 
Classroom : Does Compensatory 
Strategy Play a Role in Academic 
Performance? 
 
 

Mr. Remart Padua Dumlao Journal of English Teaching 
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26. From Inland to Outland Experiences 
Of Non-native Expatriate Teachers 
Teaching in a Foreign Context   

Mr. Remart Padua Dumlao Journal of English Education 

27. Variations in the use of discourse 
markers by L1 and L2 English users 

Mr. Remart Padua Dumlao Indonesian Journal of Applied 
Linguistics  

Vol. 9 No.1 May 2019  
pp. 202-209 

28. การศึกษาผลการจัดการเรียนรูเชิงรุกใน
รายวิชาอาเซียนศึกษา 

อ.จิตคุปต์  ละอองปลิว การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
29. ผลของการใชภาพและเสียงในการจ าค าศัพท์

ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีท่ี 1  
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง : 
กรณีศึกษาค านามที่อธิบายดวยภาพได 

อ.พิเชฐ  สัตย์วินิจ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

30. การพัฒนาทักษะสุนทรยีะทางดนตรีเพื่อ
เสรมิสรางความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาใน จ.ราชบุร ี

รศ.พีระชัย  ลี้สมบูรณ์ผล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
31. รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการแกไขฟ้ืนฟู

พฤติกรรมผูกระท าผิดคดีเมาแลวขับใน  
จ.ราชบุร ี

อ.ยุพยงค์  วิงวร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
32. ปัจจัยที่มีตอการเลือกเรียนสาขาวิชา

ภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ
บุตรหลานชาวไทยเชื้อสายจีนใน จ.ราชบุร ี

อ.นุกูล  ธรรมจง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

33. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวมการ
ผสมผสานแนวปฏิบัติ 11 ประการ เพื่อ
รูปแบบการด าเนินชีวิตแหงสุขภาพและ
อายุรวัฒน์ 

ผศ.ธนวัฒน์  จารุภัทรศิริพงษ ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

34. ปัญหาในการสื่อสารและความตองการใน 
การเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

อ.ศราวุฒิ  บุตรดาวงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
35. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ดร.ประภสัสร  มีนอย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

36. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการกาดวิถี
ชุมชนคูบัวของประชาชนใน ต.คูบัว อ.เมือง 
จ.ราชบุรี 
 

ผศ.ดร.ชัชวาล แอรมหลา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
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37. การศึกษาการผลิตยาจืดบานดอนมะโนรา 
ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

อ.เนตรตะวัน  โสมนาม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
38. การมีสวนรวมการบริหารจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนบานวังตะเคียน 
ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุร ี

ดร.ประภสัสร  มีนอย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
39. มายาคตเิรื่องความเป็นเพศในภาพยนตร์

ซุปเปอรฮ์ีโร ซุปเปอร์แมน 
อ.ธิติ  นวพันธุ ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

40. Enforcement of Related Law to 
Short-Term Tourist Accommodation 
Rental in Thailand Comparison with 
England, United States of America 
and Japan 

อ.สุธี  อังศุชัยกิจ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

41. แนวทางการพัฒนาปริมาณค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับผูเรียนในบรบิทของ
มหาวิทยาลยั 

อ.นภธีรา  จวอรรถ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
42. การสรางสรรค์ประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช อ.พาสนา  แดงจันทร ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

43. อุปลักษณ์เกี่ยวกับอารมณ์เศราในบทเพลง
แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

อ.วรรณนสิา  ปานพรม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
44. ความส าคญัของการศึกษาศัพท์วรรณคดีไทย อ.กษริน  วงศ์กิตติชวลิต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

45. การสรางคุณภาพของเสียงเครื่องเปุาลม
ทองเหลือง 

อ.ธีรวัฒน์  วรรณเลิศ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
46. ดนตรีคฤหสัน์ในยุคฟื้นฟูศลิปวิทยา อ.เทอดพงศ์  วรรณวงค ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

47. วิวัฒนการของการบันทึกเสียง อ.วัชระ  แสนเดช การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
48. ปัญหาการบังคับใชกฎหมายของเทศบาล 

เพื่อการจัดการขยะมลูฝอย 
ดร.ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

49. การสรางสรรค์งานศิลปะผานกระบวนการ ผศ.ณรงค์ศักดิ์  สุกแกวมณ ี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
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ภาพวาดพฤกษศิลป หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

50. การสรางแรงบันดาลใจสูผูเรยีนโดยกิจกรรม
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ในงานสาน
พฤกษาพรรณผานงานพฤกษศิลป ครั้งท่ี 1 

ผศ.ณรงค์ศักดิ์  สุกแกวมณ ี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
51. การบังคับใชกฎหมายเพื่อแกไขฟ้ืนฟู

ผูกระท าความผดิเมาแลวขับโดยใช
กระบวนการ 
การสัมภาษณเ์พื่อเสริมสรางแรงจงูใจใน
ประเทศไทยเปรียบเทียบประเทศ
ออสเตรเลีย 

อ.ยุพยงค์  วิงวร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

52. ภาษา : เครื่องมือในการสื่อสาร ผศ.ดร.ชฎาพร โพคยัสวรรค ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
53. ภาษาศาสตร์ : ศาสตร์แหงการเรียนรูภาษา ผศ.ดร.ชฎาพร โพคยัสวรรค ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

54. วจีวิภาคและวากยสมัพันธ์ : การใชภาษา
เพื่อสื่อความหมาย 

ผศ.ดร.ชฎาพร โพคยัสวรรค ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
55. กระบวนการสรางเสนทางและกจิกรรม

ประสบการณ์ทองถิ่นบนฐานศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางมสีวนรวมของชุมชนเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยววิถีไทยลุมน า้แมกลอง
จังหวัดราชบุร ี

ผศ.ปรยีาพร  ทองผุด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

56. ความตองการของนักทองเที่ยวท่ีมีตอ
ประสบการณ์ทองถิ่นบนฐานศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อสงเสรมิการทองเทีย่ววิถีไทย 
ลุมน ้าแมกลองจังหวัดราชบุร ี

ผศ.ปรยีาพร  ทองผุด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

57. ความรูของประชาชนท่ีมีตอบทบาทของ 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร ์ การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
ครั้งท่ี 1 มหาจุฬาลงกรณ ์

ราชวิทยาลัย  
ระหวางวันท่ี 9-10 พ.ย. 61 

58. ความคาดหวังของผูรับบริการทีม่ตีอคุณภาพ 
การใหบริการคลังสินคาทัณฑ์บนทัว่ไปใน
เขตพื้นท่ีสวนบริการศุลกากรบางเสาธง  
จ.สมุทรสงคราม 
 
 

ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร ์ การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
ครั้งท่ี 1 มหาจุฬาลงกรณ ์

ราชวิทยาลัย  
ระหวางวันท่ี 9-10 พ.ย. 61 
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59. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการทหาร กรมการทหารชาง คาย
ภาณรุังษี  
จ.ราชบุร ี

ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร ์ การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
ครั้งท่ี 1 มหาจุฬาลงกรณ ์

ราชวิทยาลัย  
ระหวางวันท่ี 9-10 พ.ย. 61 

60. ปัจจัยสุขภาพองค์การที่สงผลตอคณุภาพ 
การบริการของส านักงานพาณิชยจ์ังหวัด
ราชบุร ี

ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร ์ การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
ครั้งท่ี 1 มหาจุฬาลงกรณ ์

ราชวิทยาลัย  
ระหวางวันท่ี 9-10 พ.ย. 61 

61. การพัฒนาระบบรดน้ าดวยสัญญาณไรสาย
ผานเครือขายอินเตอร์เน็ต 

อ.วริยา  เย็นเปิง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
62. การศึกษาสารสกัดจากสบูเลือดโดยวิธี TLC 

โครมาโตกราฟี 
ดร.วราภรณ์  บุญยรัตน ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

63. ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ว็ บ แ อ พ พ ลิ เ ค ช่ั น
รานอาหารพี่โสจอมบึง 

ผศ.สมชัย  แกวศิริรัตน ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
64. การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นรานน า้พุศิริ

ถาวรการเกษตร 
อ.กาญจน์  นาลาด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

65. Adaptive Behavior Swarm Intelligence 
for Optimization Deep Artificial 
Neural Network Applied to 
Classification Problem 

ดร.อดิศักดิ์  แสงสองฟูา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

66. ผลของการเติมเอมไซม์โปรติเอสในขั้นตอน 
การสกัดตอประสิทธิภาพการวิเคราะห ์
อะฟลาทอกซินดวยวิธีอิไลซา 

ดร.ครองศักดา  ภัคธนกนก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
วิจัย ครั้งท่ี 5  

ระหวางวันท่ี 2-5 ธ.ค. 61 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

67. ผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารตอ
สมรรถนะการผลิตไขและโลหติของนก
กระทาญี่ปุุน 

อ.ณิชนันท์  ชูเกิด การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5 ระหวางวันท่ี 2-5 

ธ.ค. 61 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

68. การจ าแนกภาพถายใบพืชอาหารสัตว์ในวงศ์ 
Fabaceae ดวยวิธี Scale Invariant 
Feature Transform  

อ.วัชระ  นิลเพชร การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
ราชภัฏหมูบานจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 7 

วันท่ี 1 มี.ค. 62 
69. ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ปรมิาณสารกาบาและ

สารประกอบฟีนอลรวมในขาวตอก  
(ขาวไรพันธุ์พ้ืนเมือง) 
 

อ.ณิชากร  ปทุมรังสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
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70. การศึกษาความเหมาะสมของยสีตใ์น
กระบวนการผลติน ้าสมสายชูหมักจากน ้า
ออย 

อ.ณิชากร  ปทุมรังสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
71. การเปลงแสงภายใตการกระตุนดวยรังสี

อัลตราไวโอเลตและการเหนี่ยวน า 
ดวยรังสเีอกซ์ของแกว CaGdSiB:Tb3+ 

ดร.เอกพล  แกวนวม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
72. แคริโอไทปของปลาสลดิหินเทาหางขาว 

(Pomacentrus chrysurus Cuvier, 1830) 
 

ดร.นันทพร เกตเุลขา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
73. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นควบคุมระบบไฟฟูา

ภายในบานผานอินเตอรเ์น็ต 
ดร.ปิยะวดี  พงษ์สวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

74. การศึกษาชุดควบคุมอุณหภูมิไอน้ าและ
ปริมาณแก฿สเตานึ่งกอนเชื้อเห็ด 

อ.น้ ารินทร์  กาบแกว การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
75. ศึกษาปริมาณของเสนใยกัญชาท่ีสงผลสมบัติ

เชิงกลของยางธรรมชาติ 
ผศ.ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

76. อิทธิพลของแกโดลิเนียมที่สงผลตอแกวบอโร
ซิลิเกตซินทิลเลเตอร์ที่เจือดวยซีเรียม 

ผศ.ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
77. การปรับปรุงสมบตัิเชิงกลของยางธรรมชาติ

ดวยอนุภาคผงถาน 
ผศ.ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

78. อิทธิพลของเสนใยปอกระเจาที่สงผลตอ
สมบัตเิชิงกลของยางธรรมชาต ิ

ผศ.ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
79. การปรับปรุงสมบตัิเชิงกลของยางธรรมชาติ

ดวยกระดูกสตัว์ 
ผศ.ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

80. ศึกษาอิทธิพลของเปลือกถั่วลิสงทีส่งผลตอ
สมบัตเิชิงกลของยางธรรมชาต ิ

ผศ.ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
81. ศึกษาสมบัตเิชิงกลของยางธรรมชาติโดยใช

เปลือกหอยแครงเป็นสารตัวเติม 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
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82. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ
ประสมวิชาคณติศาสตรเ์รื่องการหาพื้นที่รูป
เรขาคณิตสองมติิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุร ี

เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง 
นพดล ทุมเช้ือ 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

83. การศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชวยสอนการใชโปรแกรมตกแตงภาพ 
ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์

อ.เมตตา  คงคากลู การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
84. การศึกษาความสัมพันธ์ธาตุอาหารในใบและ

ปริมาณน้ าตาลทั้งหมดในสับปะรดปัตตาเวีย 
ราชบุร ี

อ.ณิชากร  ปทุมรังสรรค ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ
วิจัย ครั้งท่ี 5 

ระหวางวันท่ี 2-5 ธ.ค. 61  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

85. Standardized Karyotype and 
ideogram of Andaman damselfish by 
conventional cytogenetic analyses 

ดร.นันทพร  เกตเุลขา การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ ครั้งท่ี 11 

วันท่ี 20 ธ.ค. 2561 
86. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรยีนรู

คณิตศาสตร์ตามแนวทาง Active Learning 
ส าหรับการศึกษาภาคบังคับโดยการมีสวน
รวมของครูในจังหวัดราชบรุ ี

ดร.นพดล  ทุมเชื้อ การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
ทางการศึกษา  

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วันท่ี 15 มิ.ย. 2562 

87. การศึกษาสมบัติบางประการของจ านวน
เพลล ์
จ านวนเพลล-์ลูคสั และจ านวนเพลล์
ดัดแปลงโดยอาศัยฟังก์ชันไฮเพอรโ์บลิก 

อ.สุรีรตัน์  อนุเพ็ญ National RMUTR Conference   
26-28 มิ.ย. 2562 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ 

88. Crack on Eggshell Detection System 
Based on Image Processing 
Technique 

ดร.บุรินทร์  นรินทร ์ The 18th International  
Symposium on Communication 
and Information Technologies 

(ISCIT 2018) 
89. An Intelligent System for Complexing 

Handwritten Text Detection   
อ.ดร.บุรินทร์  นรินทร ์ The 1st Internationad RMUTR 

Conference  
June 26-28 2019 

90. Fixed Point Method to Stability of 
Mixed Euler-Lagrange k-Cubic-Quantic  
Functional Equation in Non-
Archimedean Quasi – B-Normed 
Spaus  

อ.อนุรักษ์  ธัญญเจรญิ The 1st Internationad RMUTR 
Conference  

June 26-28 2019 

91. Development of Pineapple Cider 
Beverage from Low Valued Pineapple 
In Ratchaburi 

ดร.ชนกภัทร  ผดุงอรรถ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5  

ระหวางวันท่ี 2-5 ธ.ค. 61 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
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92. Conformations and Validations of 
P38 Map Kinase Bound to Inhibitor 

ดร.วราภรณ์  บุญยรัตน ์ 187th The IIER International 
Conference 

ณ ประเทศฮองกง ระหวางวันท่ี 24-
25 ส.ค. 61 

93. ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงวัน
ดูดเลือดสมัพันธ์กับความชุกของเชื้อ 
Anaplasma marginale ในฟาร์มโคนม 
จังหวัดราชบุร ี 

ดร.นันทิยา  แซเตียว วารสารสตัวแพทย์มหานคร 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2  
หนา 171-184 
(TCI ฐาน 1)  

94. Statistical Optimization for Alkali 
Extraction of Xylan from Sugarcan 
Bagasse by Surface Response 
Methodology 

ดร.เสาวณยี์  ชูจิต International Journal of 
Advanced in Science 

Engineering and Technology 

95. การศึกษาลักษณะแคริโอไทปของปลา
การ์ตูนมะเขือเทศและปลาการต์ูนแกม
หนาม 

ดร.นันทพร  เกตเุลขา วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
ปีท่ี 47 เลมที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 62) (TCI 

ฐาน 1) 
96. Coupled coincidence and coupled 

common fixed point theorems on a 
fuzzy metric space with a graph 

ดร.ภมูินทร์  สุมาลัย Carpathian Journal of 
Mathematics pp. 417-424  

3 (2018) No.3 
97. Study on Structure and Luminescence 

Properties of LaBMoOr: Dy3+ phosphor 
for photonic material applications 

ดร.เอกพล  แกวนวม Journal of Metals, Materials and 
Minerals, Vol. 28 No. 2 pp. 63-

68, 2018 
98. Ce3+ doped glass for radiation 

detection material  
ดร.เอกพล  แกวนวม Ceramic International 44 

(2018) 172-176 
99. Yellow and blue emission from BaO-

(ZnO/ZnF2) –B2O3-TeO2 glasses 
doped with Dy3+ for laser medium 
and scintillation material applications 

ดร.เอกพล  แกวนวม Optical Materials 85 (2018) 382-
390 

100. Common fixed point theorems in 
fuzzyMetric-like spaces employing 
common Property (E.A.) 

ดร.ภมูินทร์  สุมาลัย Math Meth Appl Sci: 
2019 pp. 1-11 

101. Improving the mechanical properties 
of rubber floor tiles by rock powder 
particle as filler in natural rubber  

ผศ.ดร.ประพนธ์ 
เลิศลอยปัญญาชัย 

Science Direct Materials Today 
(2018)  

102. The Gd2 O3 effect study on 
properties of CaGdSiB: Tb3+ glass for 
photonics applications 
 
 
 

ดร.เอกพล  แกวนวม Journal of Physics 
(2018) 
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103. Optical and X-ray induced 

luminescence of Sm3+ - doped 
borotellurite and fluoroborotellurite 
glasses : A comparative Study 

ดร.เอกพล  แกวนวม Journal of Luminescence 
213 (2019) 19-28 

104. Radio, cathodeo and 
photoluminescence  
Investigations of high density WO3-
Gd2O3 Glass doped with Tb3+ 

ดร.เอกพล  แกวนวม Radiation Physics and Chemistry 
164 (2019) 

Online 31 May 2019 

105. การสงเสริมการมีงานท าเพื่อมีรายไดของ
ผูสูงอายุในอ าเภอจอมบึง จ.ราชบุรี 
 

ผศ.อรรถพล  อุสายพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
106. พฤติกรรมการเรียนรูรายวิชาการผลิต

รายการวิทยุกระจายเสยีงของนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ช้ันปีท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

ผศ.ดร.วนิดา  ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

107. ปัญหาการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการ
เขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
หมูบานจอมบึง 

ผศ.ดร.วนิดา  ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

108. การศึกษาวัฒนธรรมรวมของประชาคม
อาเซียนจากนิทาน 

ผศ.ดร.วนิดา  ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
109. บัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : 

กรณีศึกษาชุมชนบานดอนไมลาย อ.บานโปุง 
จ.ราชบุร ี

อ.ธีร์วรา  สุตัณฑวิบูลย ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562 
110. เสนทางผูประกอบการสูความส าเร็จครัว 

มอนไข รานอาหารทองถิ่นสูระดับประเทศ 
ดร.ปิรันธ์  ชินโชติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

111. กระบวนการสรางเสนทางและกิจกรรม
ประสบการณ์ทองถิ่นบนฐานศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางมีสวนรวมของชุมชนเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยววิถีไทยลุมน้ าแมกลอง
จังหวัดราชบุรี 

อ.ปัญจรัศมิ์  สามนเสน การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

112. ความตองการของนักทองเที่ ยวที่มี ต อ
ประสบการณ์ทองถิ่นบนฐานศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยววิถีไทย 
ลุมน้ าแมกลอง จังหวัดราชบุรี 
 
 

อ.ปัญจรัศมิ์  สามนเสน การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
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113. การศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูป

ผาขาวมาของผูบริโภคจังหวัดราชบุรี 
ผศ.อัจฉรยีา  โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

114. การพัฒนาระบบจ าแนกสับปะรดดวย
คุณลักษณะของส ี
 

อ.สุดารตัน์  เทียนนอย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
115. การสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑ์จาก

สมุนไพรไทยทองถิ่นแบบมสีวนรวมเพื่อ
ยกระดับสูผลิตภณัฑ์ทองเที่ยวไทยเชิง
สุขภาพ : กรณีศึกษาเมืองทองเที่ยวเชิง
สุขภาพภมูิภาคตะวันตกของประเทศไทย 

ดร.พิมมญ์ภัทร  สุพรรณพงศ ์ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 
วันท่ี 30 พ.ย. 2561 

116. การพัฒนาตราสินคาส าหรบัพริกแกงของ
ชุมชนกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุร ี
 

ผศ.อัจฉรยีา  โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
วิจัย ครั้งท่ี 5  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
วันท่ี 2-5 ธ.ค. 2561  

117. ความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอม
บึง 

ผศ.อัจฉรยีา  โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2  
วันท่ี 15 ก.พ. 2562 

118. ความอยูรอดของหนังสือพิมพ์บานเมืองใน
ยุคเปลีย่นผานไปสูยุคหลอมรวมสือ่ 
 

ผศ.ดร.อรรณพ  แสงภ ู การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 6 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  

วันท่ี 21 ธ.ค. 2561 
119. Community Communication in  

Eco-town Development 
 

ดร.ทักษิณา  ชัยอิทธิพรวงศ ์ GSRD International Conference 
8-9 ธ.ค. 2561 
ณ ประเทศญี่ปุุน  

120. รูปแบบการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
ผลผลติทางการเกษตรเพื่อยกระดบัคุณภาพ
เชิงพาณิชย ์

ผศ.ดร.นงลักษณ์  เพิม่ชาต ิ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมูบานจอมบึง สาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค.61) 

(TCI ฐาน 2) 
121. บทบาทของวัดในการสื่อความหมายดาน 

อัตลักษณ์ชาติพันธ์ุ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
ผศ.ดร.วนิดา  ตรีสวสัดิ ์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏหมูบานจอมบึง สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค.61) 

(TCI ฐาน 2) 
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ล าดับที ่ ผลงานวนำัย ผู้วนำัย แหล่งตีพนมพ์เนผยแพร่ 
122. แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ในภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับนักทองเที่ยว
ผูสูงอายุชาวไทย 

ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย ์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมูบานจอมบึง  

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ 7 ฉบับท่ี 1 

(ม.ค.–มิ.ย. 62) (TCI ฐาน 2) 
123. การสงเสริมบทบาทของวัดในอ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพือ่การ 
แบงปันภูมิปัญญาทองถิ่น 

ผศ.ดร.วนิดา  ตรีสวสัดิ ์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมูบานจอมบึง  

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ 7 ฉบับท่ี 1 

(ม.ค.–มิ.ย. 62) (TCI ฐาน 2) 
124. การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดในตลาดนดั

ของจังหวัดราชบุร ี
ผศ.อัจฉรยีา  โชติกลาง วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏหมูบานจอมบึง  
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี

ที่ 7 ฉบับท่ี 1 
(ม.ค.–มิ.ย. 62) (TCI ฐาน 2) 

125. การพัฒนาสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์เพื่อการ
จัดจ าหนายผลิตภณัฑ์ชุมชนกลุมสตรีเด็ก
และเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ จงัหวัด
ราชบุร ี

ผศ.ดร.วรรณา  โชคบรรดาลสุข วารสารวิทยาการจดัการปริทัศน์ ปีท่ี 
9 ฉบับท่ี 2  

ก.ค.-ธ.ค. 61 (TCI ฐาน 2) 

126. กระบวนการตัดสินใจรับงานของผูสอบบัญชี
ในประเทศไทย 

อ.ธีร์วรา  สุตัณฑวิบูลย ์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย. 62 
(TCI ฐาน 1) 

127. การตรวจจับและการจ าแนกประเภทปูาย
หมายเลขนักกีฬาโดยใชคุณลักษณะของสี 

ดร.นฤมล  ชูเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
128. การพัฒนาระบบการจ าแนกอุตสาหกรรม 

ที่นอนดวยคุณลักษณะของสีที่นอนและผาป ู
ที่นอน 

ดร.นฤมล  ชูเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
129. การจ าแนกหมวดหมูภาพผลไมดวย

คุณลักษณะรูปรางในอุตสาหกรรมการสงออก 
ดร.นฤมล  ชูเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

130. การจ าแนกภาพถายใบพืชอาหารสัตว์ในวงศ์ 
Fabaceae ดวยวิธี Scale Invariant 
Feature Transform 

ดร.นฤมล  ชูเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
131. การพัฒนาระบบจ าแนกสับปะรดดวย

คุณลักษณะของส ี
ดร.นฤมล  ชูเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
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ล าดับที ่ ผลงานวนำัย ผู้วนำัย แหล่งตีพนมพ์เนผยแพร่ 
132. การศึกษาชุดควบคุมอุณหภูมิไอน้ าและ

ปริมาณแก฿สเตานึ่งกอนเชื้อเห็ด 
ดร.โกเมศ  กาบแกว การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

133. การทดสอบคาความหวานในไอน ้าของน ้า
ผลไมเขมขนโดยเทคนิคคลื่นเสียงอุลตราโซ
นิค 

อ.ภัทรกฤต  คัชมาตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
134. การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือนวัตกรรม

ตนแบบ Activity Map ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึงบนอุปกรณเ์คลื่อนที ่

ดร.นาวิน  คงรักษา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
135. ความสัมพันธ์และการท านายมลสารใน

อากาศจากฝุุนขนาดเล็ก (PM2.5) 
 

อ.ไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
136. การรับรูความผิดปกติทางระบบโครงราง

และกลามเนื้อในพนักงานกระบวนการผลิต
เยื่อและกระดาษ 
 

อ.จุรีภรณ์ แกวจินดา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 

137. ความตองการของชุมชนตอการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคุงกระถิน
ตามนโยบายลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู 

อ.ภัทรกฤต  คัชมาตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
138. ทักษะส าคัญกับการเป็นสตาร์ทอัพของคนใน

ศตวรรษที่21 
 

ดร.นาวิน คงรักษา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 มี.ค. 2562 
139. การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเครื่องอบ

และกวนน้ าพริกดวยระบบกึ่งอัตโนมัต ิ
อ.ศุภกฤษ  สุขเจรญิ การประชุมวิชาการเครือขาย

วิศวกรรมไฟฟูา ครั้งท่ี 11 ระหวาง
วันท่ี 15-17 พ.ค. 62 

140. การควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงแกลบกอน
วิกฤติในกระบวนการผลติโพลเีอสเตอร์ 

ดร.สเุมธ  ลิปโิรจนพงศ ์ การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมไฟฟูา ครั้งท่ี 11 ระหวาง

วันท่ี 15-17 พ.ค. 62 
141. Model for Handwritten Recognition 

Based on Artificial Intelligence  
ดร.นฤมล  ชูเมือง The 13th International Joint 

Symposium  
(ISAI-NLP 2018)  

15-17 November 2018 
142. Comparative Algorithm for Predicting  

the Protein Localization Sites with 
Yeast Dataset 

ดร.นฤมล  ชูเมือง The 14th International 
Conference on Signal Image 

Technology  
(SITIS 2018) 

143. A Modified Current Differencing 
Buffered Amplifier and Its Application 

อ.สรุศักดิ์  อินจันทร ์ ITC-CS CC 2019 
23-26 มิ.ย. 2019 

ณ ประเทศเกาหลีใต 
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ล าดับที ่ ผลงานวนำัย ผู้วนำัย แหล่งตีพนมพ์เนผยแพร่ 
144. An Intelligent System for Complexing 

Handwritten Text Detection 
ดร.นฤนล ชูเมือง International RMUTR Conference  

26-28 June 2019 
Royal River Hotel  

145. การศึกษาผลการเรียนรูดวยชุดฝึกปฏิบัติ
เรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟูาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่ อ.โพ
ธาราม 
จ.ราชบุร ี

อ.สุริยาวุธ  เสาวคนธ์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค. 61) 
(TCI ฐาน 2)  

146. Simulation of the Heat-Insulating 
Sludge Waste Rubber Composite 
Brick by the Finite Element Method 
(FEM) 

ผศ.ดร.วีรพล  นามบุญเรือง วารสาร Solid State Phenomena   
Vol 280 pp 451-461 

147. An Effect on Properties of Hybrid 
Fibres Bio-Composite: Sustainable on 
Rural Building Materials 

ผศ.ดร.วีรพล  นามบุญเรือง วารสาร Key Engineering Materials  
Vol 777 pp 491-498 

148. Investigate the Properties of Solid 
Waste Bottom Ash (SBA) and Lime 
Reinforced in Composite Bricks 

ผศ.ดร.วีรพล  นามบุญเรือง วารสาร Solid Stale Phenomena  
Vol 280 pp 462-468 

149. Economic – engineering design for 
logistics infrastructure routing 

ผศ.ดร.วีรพล  นามบุญเรือง MATEC Web of Conference 207, 
01003 (2018) 

150. แนวทางการเช่ือมโยงการทองเที่ยวเชิงกีฬา
ในกลุมภูมภิาคอาเซียน โดยใชวัฒนธรรม
ทองถิ่นมวยสุวรรณภูมิ (มวยไทย มวยพมา 
มวยเขมร และมวยลาว) สูการเป็นหนึ่ง
จุดหมายหลายประสบการณ์ขยายฐานการ
ทองเที่ยวในภูมิภาค 

ผศ.ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-
ธ.ค. 61) 

(TCI ฐาน 2) 

151. องค์ประกอบปัจจัยที่มผีลตอความส าเรจ็
ของธุรกิจคายมวยไทย 

ผศ.ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี

ที ่13 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค. 61)  
(TCI ฐาน 1) 

 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 4.3 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

ล าดับที ่ ผลงานวนำัย ผู้วนำัย ปรจเนภทการำดทจเนบียน 
1. เครื่องดื่มไซเดอร์สับปะรดผสมน้ าลูกหมอน ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ อนุสิทธิบัตร 
2. เครื่องดื่มไซเดอร์สับปะรดผสมน้ าสับปะรด ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ อนุสิทธิบัตร 
3. น้ าสมสายชูหมักจากสับปะรดพันธุป์ัตตาเวีย ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ อนุสิทธิบัตร 
4. เครื่องดื่มไซเดอร์สับปะรดผสมน้ าผึ้ง ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ อนุสิทธิบัตร 
5. ต ารับน้ ามันอัลมอนด์ทีเ่ตรยีมในรปูดี-เฟสที่มสีาร

สกัดยาพอกดดูพิษ ส าหรับใชเพื่อน าพาสารสกัด
จากต ารายาพอกดูดพิษซึมผานผิวหนัง 

อาจารย์กันตา นิม่ทัศนศิร ิ อนุสิทธิบัตร 

6. ต ารับน้ ามันโพลลิเซนลีนท่ีเตรียมในรูปด-ีเฟสที่มี
สารสกัดยาพอกดดูพิษ ส าหรับใชเพื่อน าพาสาร
สกดัจากต ารายาพอกดูดพิษซึมผานผิวหนัง 

อาจารย์กันตา นิม่ทัศนศิร ิ อนุสิทธิบัตร 

7. สูตรสารหมักดวยจุลินทรยี์ พด.7 เพื่อผลิต
เอนไซมร์วมส าหรับใชก าจัดเพลี้ยในไรสับปะรด 

อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก 
อาจารย์อภินพ จิตใจงาม 

ผศ.รพีพรรณ กองตูม 

อนุสิทธิบัตร 

8. ชุดควบคุมอุณหภูมิ ปรมิาณแก฿ส และเวลาใน
การนึ่งกอนเชื้อเห็ดแบบอัตโนมัต ิ

อาจารย์ ดร.โกเมศ กาบแกว อนุสิทธิบัตร 

9. การผลิตน้ าผลไมเขมขนโดยใชเทคนิคโดยใช
เทคนิคคลื่นเสียงอุตราโซนิค 

อาจารย์วาที่ร.อ.ภัทรกฤต คัชมาตย์ อนุสิทธิบัตร 

10. การพยากรณ์จ านวนผลและมวลน้ ามะนาวแปูน
โดยวิธีการช่ังมวลคูณตัวเลขในตาราง 

อาจารย์วาที่ร.อ.ภัทรกฤต คัชมาตย์ อนุสิทธิบัตร 

11. การสกัดผงน้ าผลไมโดยใชเทคนิคคลื่นเสียงอุลต
ราโซนิค 

อาจารย์วาที่ร.อ.ภัทรกฤต คัชมาตย์ อนุสิทธิบัตร 

 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 4.4 ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาค และ
ประเทศ  

ล าดับที ่ ผลงานวนำัย ผู้วนำัย 
1. การพัฒนาสารเรืองแสงชนิดใหมในระบบ Bi2moO6:Dy3+ ส าหรบัการ

ประยุกต์ใชเป็นวสัดุในฉากรับภาพทางรังสีทางการแพทย์  
รศ.ดร.สมติ อินทร์ศิริพงษ ์

2. การพัฒนาแกวและเซรามิกซ์ที่เปลงแสงลูมเินสเซนส์ความเขมสูงเพือ่ประยุกต์ใช
งานดานการวัดรังสีเอกซ์และรังสนีิวเคลียร์  

ผศ.ดร.ประพนธ์  เลิศลอยปัญญาชัย 

3. การศึกษาและพัฒนาแกวลิเทียมบสิมัทอะลมูิเนียมบอเรตที่เจือดวยไอออนของ
อิตเทอร์เบียม/เออร์เบียมส าหรับการประยุกต์ใชเป็นตัวกลางเลเซอรแ์ละวัสดุสง
ขอมูลทางแสง  

อ.ดร.เอกพล แกวนวม 

4. การติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดบัปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง ปีการศึกษา 2560  

ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค ์

5. วิจัยตามตัวบงช้ีและวิจัยสถาบัน 1 ชุดโครงการ เรื่องคุณภาพ บณัฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทักษะที่จ าเป็นตอการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และการบริหารงานดานอัตลักษณ์และสุนทรียภาพของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

ผศ.ทรงเกียรต ิ อิงคามระธร 

6. การศึกษาความพึงพอใจของนายจางบัณฑิตปีการศึกษา  2560   ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค ์
7. การประเมินสมรรถนะของบัณฑติมหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง ปี

การศึกษา 2560 
ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค ์

8. การศึกษาผลการจดัการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคการแบงกลุม
ผลสัมฤทธ์ิผานชุมชนแหงการเรียนรูในรายวิชาระบบการจดัการฐานขอมูล 

อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากลู 

9. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง โดยใชสื่อ
วีดีทัศน์ประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.กรกนก  ตั้งจิตมั่น 

10. การพัฒนาทักษะการประมาณน้ าหนักตัวโคของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยใชนวัตกรรมแบบฝึกการสังเกต
ดวยคะแนนความสมบูรณ์รางกายโคและขนาดของรางกายโค  

อาจารย์วัชระ  นิลเพ็ชร 

11. การใชกระบวนการสอนที่ใหผูเรียนเขาถึงผูสอนเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มี
ตอการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 2   

อาจารย์ธนกร  ฉัตรสุพรรณ 

12. การใชกระบวนการสอนที่ใหผูเรียนเขาถึงผูสอนเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มี
ตอการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   

อ.วาท่ีรอยโทไพฑรูย์  เหมือนเพ็ชร 

13. การพัฒนาทักษะดานสถิติเบื้องตนและการวางแผนการทดลองของนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยใชการเรยีนรูดวยมาตรฐาน 
CDIO  

ผศ.ดร.ชนกภัทร  ผดุงอรรถ 

14. การจัดการเรยีนรูโดยใชสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั            ราชภัฏหมูบานจอมบึง   

อาจารย์ศราวุฒิ  บุตรดาวงค์ 

15. การพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะหแ์ละผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกรณศีึกษาทาง
กฎหมายโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอร์   

อาจารย์ยุพยงค์  วิงวร 
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16. การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาในการ
เรียนรายวิชากระบวนการ พัฒนาชุมชนโดยการสอนแบบมสีวนรวม  

อาจารย์เนตรตะวัน  โสมนาม 

17. การพัฒนาทักษะการฟังเพลงของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาสุนทรยีภาพทางดนตรี   อาจารย์ธีระวัฒน์  วรรณเลศิ 
18. การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝกึหัดจากสื่อ

เอกสารทางธุรกิจและวิธีการเรยีนรูแบบเนนภาระงานส าหรับนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคเรยีนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   

อาจารย์กานตณ์รงค์  สอนสกุล 

19. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการท างานกลุมและเจตคติ
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในรายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ เรื่อง ธรณีภาค โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es)  

อาจารย์จติคุปต์  ละอองปลิว 

20. ผลการใชการจัดการเรยีนรูแบบเชิงรุกที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติ
ในการเรียนวิชาการวิจารณ์วรรณคดีไทยของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 

ผศ.กษริน  วงศ์กิตติชวลติ 

21. การใชกระบวนการจติตปญัญาศึกษาในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ของผูเรียนในวิชาการจดัการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษา การทองเที่ยว
และการโรงแรม ช้ันปีท่ี 2  

อาจารย์บุญงอกงาม  เอี่ยมศรีปลั่ง 

22. การพัฒนาทักษะความรูเทาทันดิจทิัลดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาผานการ
เรียนรูแบบ Active Leaning  

อาจารย์ ดร.การญ์พิชชา  กชกานน 

23. การพัฒนาความสามารถในการคิดและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน โดยใชการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  

อาจารย์ ดร.อนงค์  สระบัว 

24. การประยุกต์ใชพีระมดิแหงการเรยีนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจ า
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในระยะยาวของนักศึกษาส าหรับรายวิชากายวภิาคศาสตร์
และสรีระวิทยามนุษย ์ 

อาจารย์จรุีภรณ์  แกวจันดา 

25. การเรยีนรูโดยใชปัญหาเป็นฐานในสถานการณ์จ าลองดินเสริมก าลังเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง  

อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์  สุวรรณนัจศิริ 

26. การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจ าแนกกุงกามกรามที่เลี้ยงในฟาร์มของ
เกษตรกร อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  

อาจารย์ ดร.นันทพร  เกตุเลขา 

27. การพัฒนารูปแบบการเรยีนรูเกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทางสะเตม็ศึกษาโดย
การมีสวนรวมของโรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุร ี  

อาจารย์ ดร.นพดล  ทุมเชื้อ 

28. การพัฒนากระดาษทดสอบอยางงายส าหรับการทดสอบสารเคมีก าจดัศัตรูพืช
กลุมออร์กาโนฟอสเฟสในผัก 

อาจารย์ ดร.จรรยา  พรหมเฉลมิ 

29. การบรรเลงเพลงมาร์ชของคณะแตรวงชาวบานในจังหวัดราชบุรี  อาจารย์เทอดพงศ์    วรรณวงศ์ 
30. นวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาสูการเป็นโรงเรียนตนแบบท่ีสงเสรมิทักษะการ

คิด  
ผศ.ดร.พรศักดิ์  สุจรติรักษ์ 

31. การปูองกันการหกลมของผูสูงอายชุุมชนบานขนุน  ต าบลบานเลือก อ าเภอโพ
ธาราม  จังหวัดราชบรุ ี 
 

อ.ดร.รุงอรณุ  สุทธิพงษ์ 
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32. การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายดวยศลิปะมวยไทยเชิงมวยตอสมรรถภาพ
ทางกายส าหรับผูสูงอาย ุ  

ผศ.ดร.ส าราญ  สุขแสวง 

33. การขยายพันธ์ุสับปะรดสายพันธ์ุ MD2 ในจังหวัดราชบุร ี  อ.ดร.เสาวณยี์ ชูจิต 
34. การจัดการน้ าในแปลงปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

โดยการมีสวนรวมของเกษตรกร   
อ.ดร.สันต ิ รักษาวงศ ์

35. การศึกษารูปแบบการใชปุยที่สงผลตอความหวานของสับปะรดผลสดที่ปลูกใน
พื้นที่จังหวัดราชบุร ี 

อ.นิชนันท์  ชูเกิด 

36. การจัดการหนอพันธุ์เพื่อลดตนทุนการผลิตสับปะรดจังหวัดราชบุรี   อ.ดร.ทัศนีย ์ นาคเสนีย ์
37. การจัดการความรูภูมิปญัญาทองถิน่ดานการจดัการการผลิตสับปะรดของ

เกษตรกรต าบลหนองพันจันทร ์อ าเภอบานคา จังหวัดราชบุรี เพื่อลดตนทุนการ
ผลิต   

ผศ.อัจฉรยีา โชติกลาง 

38. การพัฒนาเว็บแอพลิเคช่ันส าหรับวางแผนการผลิตและการตลาดเพือ่พัฒนา
เกษตรกรผูปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรีสูการเป็น smart farmer   

ผศ.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ 

39. การพัฒนาแอพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อพัฒนาปจัจัยการผลติ
สับปะรดจังหวัดราชบุร ี 

อ.ดร.อดิศักดิ ์แสงสองฟูา 

40. การศึกษาความเป็นไปไดเชิงพาณชิย์ของการผลิตวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์
มูลคาเพิม่จากสบัปะรดจังหวัดราชบุรี   

อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก 

41. การพัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อผลติเอนไซม์สับปะรดพรอมใชประสิทธิภาพสูงดวย
เทคโนโลยีการท าแหงเยือกแข็ง   

อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก 

42. การพัฒนาผลิตภณัฑ์เจลใหพลังงานสูงส าหรับนักกีฬาจากสับปะรดจงัหวัด
ราชบุร ี 

ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ 

43. การพัฒนาไซรัปสับปะรดจังหวัดราชบุรี   อ.วรรณรัตน ์เฉลิมแสนยากร 
44. การพัฒนากลาเช้ือแบคทีเรียส าเรจ็รูปชนิดผงเพื่อการผลิตสับปะรดไซเดอร์

จังหวัดราชบุร ี 
อ.ดร.สวรรยา ปัญญานันท์ 

45. การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสตัว์จากสวนเหลือของผลสับปะรดจังหวัดราชบุร ี อ.ดร.พุทธพร พุมโรจน ์
46. การยืดอายสุับปะรดดวยถุงพลาสติกชีวภาพ  อ.ณิชากร ปทุมรังสรรค ์
47. การพัฒนาบรรจุภณัฑ์เลาเรื่องส าหรับสับปะรดผลสดและผลิตภณัฑแ์ปรรูป

สับปะรดจังหวัดราชบุร ี  
อ.สุจิตตรา จันทรล์อย 

48. การศึกษาความตองการซื้อสับปะรดผลสดและผลิตภัณฑแ์ปรรูปเพือ่สงเสรมิการ
ขายสับปะรดจังหวัดราชบุร ี

อ.ดร.พิมมญ์ภัทร สุพรรณพงศ ์

49. การพัฒนาชองทางการจัดจ าหนายดวยเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ส าหรับ
สับปะรดผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดจังหวัดราชบุร ี  

อ.เจนคณติ  สุขสมัฤทธ์ิ 

50. รูปแบบการจดัจ าหนายผลิตภณัฑแ์ปรรูปสับปะรดจังหวัดราชบุรี ดวย
แพลตฟอร์มสมัยใหมตนทุนต่ า 

อ.ดร.พิมมญ์ภัทร สุพรรณพงศ ์

51. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการขายผลติภณัฑ์แปรรูปสับปะรด จังหวัด
ราชบุร ี 

ผศ.ชุติรตัน์ เจรญิสุข 

52. การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนบัสนุนการวางแผนพัฒนาการผลิตสับปะรด
จังหวัดราชบุร ี 

ผศ.ทรงเกียรต ิอิงคามระธร 
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ล าดับที ่ ผลงานวนำัย ผู้วนำัย 

53. รูปแบบการประเมินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง  

ผศ.ทรงเกียรต ิอิงคามระธร 

54. การส ารวจความพึงพอใจตอแผนพัฒนา เทศบาลต าบลศรดีอนไผ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

ผศ.ดร.ชฎาพร  โพคัยสวรรค ์

55. การส ารวจความพึงพอใจของผูบรกิารขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
ราชบุรี สมุทรสงคราม และกาญจนบุรี  

ผศ.ดร.ชฎาพร  โพคัยสวรรค ์

56. การพัฒนาตนแบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬาในกลุมกิจกรรมมวย
ไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง (Fight Ride Run) สูการทองเที่ยวดิจิทลัของประเทศ
ไทย (ปีท่ี 1)  

ผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรตัน ์

57. การพัฒนาตนแบบธุรกิจการจดักิจกรรมเชิงกีฬาและการสื่อสารการตลาดดวย
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในกลุมกิจกรรมมวยไทย ปั่นจักรยานและวิ่ง  

ผศ.ดร.สัจจา  ไกรศรรตัน ์

58. การยกระดับการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬาดวยจักรยานบนฐานภูมิ
วัฒนธรรมของประเทศไทย  

อ.ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย ์และผศ.วาท่ี
รอยตรีวสันต์ นาคเสนีย ์

59. การพัฒนาสนามวิ่งตนแบบการจดัการวิ่งในประเทศไทยโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ม (Platform Economy)  

ผศ.ดร.นงลักษณ์  เพิม่ชาต ิและอาจารย์ 
ดร.เสรี เพิม่ชาต ิ

60. การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงกีฬาโดยใชศิลปะมวยไทยแบบบรูณาการวิถีไทยภมูิ
ปัญญาศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น  

อ.รุงนภา  สิงห์สถิตย ์

 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 4.5 นักวิจัยรายใหมที่เพ่ิมข้ึน 
ล าดับที ่ ผู้วนำัย ผลงานวนำัย 

1. อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากลู การศึกษาผลการจดัการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคการ
แบงกลุมผลสมัฤทธ์ิผานชุมชนแหงการเรยีนรูในรายวิชาระบบการ
จัดการฐานขอมลู  

2. อาจารย์ ดร.กรกนก  ตั้งจิตมั่น การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชา
สัตวศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏั
หมูบานจอมบึง โดยใชสื่อวีดีทัศนป์ระกอบการสอน 

3. อาจารย์วัชระ  นิลเพ็ชร การพัฒนาทักษะการประมาณน้ าหนักตัวโคของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
โดยใชนวัตกรรมแบบฝึกการสังเกตดวยคะแนนความสมบูรณ์
รางกายโคและขนาดของรางกายโค 

4. อาจารย์ธนกร  ฉัตรสุพรรณ การใชกระบวนการสอนที่ใหผูเรียนเขาถึงผูสอนเพื่อการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติที่มีตอการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 
2   

5. อาจารย์วาที่รอยโทไพฑรูย์  เหมือนเพ็ชร การใชกระบวนการสอนที่ใหผูเรียนเขาถึงผูสอนเพื่อการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติที่มีตอการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
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ล าดับที ่ ผู้วนำัย ผลงานวนำัย 

6. อาจารย์ศราวุฒิ  บุตรดาวงค์ การจัดการเรยีนรูโดยใชสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง   

7. อาจารย์เนตรตะวัน  โสมนาม การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาในการเรียนรายวิชากระบวนการ พัฒนาชุมชนโดยการสอน
แบบมีสวนรวม  

8. อาจารย์ธีระวัฒน์  วรรณเลศิ การพัฒนาทักษะการฟังเพลงของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา
สุนทรียภาพทางดนตร ี 

9. อาจารย์กานตณ์รงค์  สอนสกุล การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใช
แบบฝึกหัดจากสื่อเอกสารทางธุรกจิและวิธีการเรียนรูแบบเนนภาระ
งานส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะการเรยีน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมูบานจอมบึง   

10. อาจารย์จติคุปต์  ละอองปลิว การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการท างานกลุม
และเจตคติของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในรายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ 
เรื่อง ธรณีภาค โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es)  

11. ผศ.กษริน  วงศ์กิตติชวลติ ผลการใชการจัดการเรยีนรูแบบเชิงรุกที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และเจตคติในการเรยีนวิชาการวิจารณ์วรรณคดไีทยของนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 

12. อาจารย์ ดร.การญ์พิชชา  กชกานน การพัฒนาทักษะความรูเทาทันดิจทิัลดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ผานการเรียนรูแบบ Active Leaning  

13. อาจารย์จรุีภรณ์  แกวจันดา การประยุกต์ใชพีระมดิแหงการเรยีนรูเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษในระยะยาวของนักศึกษาส าหรับ
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยามนุษย์  

14. อาจารย์ ดร.นันทพร  เกตุเลขา การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจ าแนกกุงกามกรามที่เลี้ยงในฟาร์ม
ของเกษตรกร อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุร ี 

15. อาจารย์เทอดพงศ์    วรรณวงศ์ การบรรเลงเพลงมาร์ชของคณะแตรวงชาวบานในจังหวัดราชบุร ี 
16. อาจารย์นิชนันท์  ชูเกิด การศึกษารูปแบบการใชปุยที่สงผลตอความหวานของสับปะรดผล

สดที่ปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุร ี 
17. อาจารย์เจนคณติ  สุขสมัฤทธ์ิ การพัฒนาชองทางการจัดจ าหนายดวยเว็บไซต์พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับสับปะรดผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด
จังหวัดราชบุร ี  

 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  

 

 



 64 
 4.6 ความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายนอก 

 1) โครงการปรจชุมวนชาการรจดับชาตนแลจนานาชาตนของมหาวนทยาลัยราชภัฏวนำัย คร้ังท่ี 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหงทั่วประเทศไดรวมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 “สหวิทยาการกับการสรางสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 
(5thRajabhat University National and International Research & Academic Conference RUNIRAC V)” เพื่อ
เป็นเวทีน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยไดมีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัย และเขารวมการจัด
นิทรรศการการพัฒนาทองถิ่น: เปูาหมายดานเศรษฐกิจ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ าสมสายชูหมัก
สับปะรดราชบุรีเพื่อการใชประโยชน์และเพิ่มมูลคาสับปะรดเหลือทิ้ง” ผลงานวิจัยของผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ชนกภัทร ผดุง
อรรถและคณะ ในระหวางวันท่ี 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
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2) การำัดนนทรรศการแสดงผลงานวนำัยภายใต้งาน “มหกรรมงานวนำัยแห่งชาตน 2562” 

(Thailand Research Expo 2019) 
การจัดงาน“มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2562 ” (Thailand Research Expo 2019) เป็นเวทีระดับชาติ ที่

น าเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรูไปสูการใชประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศ ท้ังในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม /ชุมชน และพาณิชย์ / อุตสาหกรรม ดวยความรวมมือระหวาง
หนวยงานเครือขายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคสวนที่เกี่ยวของ และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  ในการ
จัดนิทรรศการที่แสดงผลงานวิจัยครั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแสดงผลงานวิจัย เรื่อง ผลของผงหินยางมะตอยที่ใชเป็นสารตัว
เดิมในยางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพ้ืน ผลงานวิจัยของผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เลิศ
ลอยปัญญาชัย โดยมีการจัดแสดงผลงานวิจัย ในระหวางวันเสาร์ที่ 6 - วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์ และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  
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 3) การำัดนนทรรศการเนผยแพร่องค์ความรู้แลจเนทคโนโลยีการผลนตสับปจรด 

มหาวิทยาลัยไดมีโอกาสแสดงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่นโดยไดรับการขอความอนุเคราะห์จาก
ส านักงานเกษตรอ าเภอบานคาใหรวมจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัยแกเกษตรกรและผูสนใจเพื่อถายทอดองค์ความรู
และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการผลิตสับปะรดการสรางมูลคาเพิ่มโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การผลิตเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพและการใชบรรจุภัณฑ์และการเพิ่มชองทางการจ าหนายสับปะรดในงานเทศกาลสับปะรดหวานและของดีอ าเภอบาน
คา ประจ าปี พ.ศ. 2562 ระหวางวันท่ี 15-19 พฤษภาคม 2562 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนารจบบเนทคโนโลยีตนำนทัลเนพื่อการศึกษา  
 5.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลที่ทันสมัย ใหเพียงพอตอการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดอยางเป็นระบบ  
 ส านักวนทยบรนการแลจเนทคโนโลยีสารสนเนทศ ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานขอมูลที่ทันสมัย โดยการ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ดานการบริหารงบประมาณ พัฒนา/ปรับปรุงระบบจัดการขอมูลเพื่อสงเสริมขอมูลงานประกันคุณภาพ พัฒนา/
ปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ดานงานบริหารบุคคล ตรวจสอบ/ปรับปรุงขอมูลผลการเรียนระหวางระบบบันทึกผล
การศึกษาของเจาหนาท่ีและระบบของอาจารย์ผูสอน 
  
 5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูตลอด
ชีวิต ที่มีความยืดหยุน หลากหลาย สามารถเขาถึงได โดยไมจ ากัดเวลาและสถานที่  
 ส านักวนทยบรนการแลจเนทคโนโลยีสารสนเนทศ ด าเนินการเชาอินเทอร์เน็ตลิงค์ส ารองเพื่อรองรับการใหบริการ 
พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  โดยการปรับเปลี่ยน  PHP 5.6 เป็น PHP 7.2 และแกไขชุดค าสั่งเพื่อ
ประมวลผลขอมูลระดับสูง เพื่อใหรองรับกับโครงสรางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกต์เพื่องานส านักงาน บ ารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ จากบริษัทผูดูแลระบบ  

ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ มีการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัลน าร่อง (Digital 
MCRU Model) ได้มีการด าเนินโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล จึงได้มีการด า เนินงานโครงการการ
พัฒนาระบบรองรับ MCRU MOOC และดิจิทัลคอนเทนต์ ท าให้มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MCRU MOOC 
จ านวน 10 รายวิชา ท่ีเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา สามารถรองรับผู้เรียนได้ทั่วโลก ทุกที่ ทุกเวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพ้ืนที่การใชงาน       
 ส านักวนทยบรนการแลจเนทคโนโลยีสารสนเนทศ มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขายอินเทอร์เน็ต 
ครอบคลุมพื้นที่การใชงานและการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพรอยละ 80 จากจ านวนอาคารทั้งหมด 40 อาคาร โดย
ประเมินจากรอยละความส าเร็จของแตละอาคาร 
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 5.4 สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล 

โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 
คณจวนทยาการำัดการ 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นนัก

บัญชีในยุคดิจิทัล 
นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี 

จ านวน 25 คน 
3 กรกฎาคม 2562  

ณ หองปฏิบัติการบัญชี 1133  
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท า info 

graphic ในงานธุรกิจดิจิทัล 
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ  
จ านวน 13 คน 

7 - 8 สิงหาคม 2562  
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1124 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

บัณฑนตวนทยาลัย 
3 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

ทักษะการใชโปรแกรมออนไลน์
ประกอบการจดัการเรียนรู “การใชงาน 
Google Classroom” 
: ผูเขารวมโครงการเขาใจหลักการ การ
น าไปใชและตระหนักถึงขอจ ากัดในการ
ท างานของ Google Classroom และ
สามารถน าความรูไประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอนได 

ผูบริหาร อาจารย์ และ 
บุคลากรสายสนับสนุน  

จ านวน 42 คน 

31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2562 
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบงึ 
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 ปรจเนด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนารจบบการบรนหารำัดการมหาวนทยาลัย 
 6.1 สงเสริม สนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบตอการบริหารงานมหาวิทยาลัยตามหลัก        
ธรรมาภิบาล  

โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 
คณจมนุษยศาสตร์แลจสังคมศาสตร์ 
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการทบทวนปรับ

แผนกลยุทธ์พัฒนาและแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปี 2562 

ผูบริหาร และอาจารย ์
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
จ านวน 30 คน 

25 มีนาคม 2562  
ณ หองประชุมราชาวดี  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท าแผน
กลยุทธ์พัฒนาคณะมนุษย์ฯ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

ผูบริหาร และอาจารย ์
จ านวน 30 คน 

29-31 สิงหาคม 2562  
ณ โรงแรมแกรนด์ ซอฟเฟอริน  

รีสอร์ทแอนดส์ปา จังหวัดเพชรบุร ี
วนทยาลัยมวยไทยศึกษาแลจการแพทย์แผนไทย 
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ

ทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) และจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563” วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

ผูบริหาร อาจารย์ และบุคลากร 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย 
จ านวน 31 คน 

20 – 22 สิงหาคม 2562 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผน

ไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

ส านักงานอธนการบดี 
4 จัดประชุมลงนามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการดวยความซื่อสตัยส์ุจรติ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
: มีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ด าเนินงานตามภารกจิหนวยงานภาครัฐ ซึ่ง
ถือเป็นกลไกท่ีมสีวนชวยใหเกิดการ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ด าเนินงานของหนวยงาน รวมถึงการสราง
ภาพลักษณด์านคณุธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน ตามแนวทางการพัฒนาของ
ภาครัฐ 

หัวหนาหนวยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบด ี

จ านวน 9 คน 

7 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ หองประชุมพุทธชาด ช้ัน 1 อาคาร

อ านวยการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

5 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
จ านวน 9 คน 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

6 จัดประชุมคณะกรรมการยกรางกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลยั  
: ยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับในสวนตาง 
ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 5 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
จ านวน 9 คน 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
ณ หองประชุมกาสะลอง ช้ัน 3  

อาคารอ านวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
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โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

7 โครงการสัมมนา "แลกเปลีย่นเรยีนรูการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง" 

ขาราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  

พนักงานราชการ ลูกจางประจ า  
และลูกจางช่ัวคราวรายเดือน  

ส านักงานอธิการบดี  
จ านวน 70 คน 

6 ตุลาคม 2561  
ณ โรงแรม ณ เวลา อ าเภอเมือง  

จังหวัดราชบุร ี

หน่วยตรวำสอบภายใน 
8 โครงการเสรมิสรางคุณธรรมและความ

โปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงาน 
: อาจารย์ และบุคลากรของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง มีความตระหนักรู
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ทราบถึงผลเสีย
ที่เกิดจากการทุจริต และมีทัศนคต ิคานิยม 
ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยส์ุจรติ รอย
ละ 98.44 และจากการประเมินคณุธรรม
และความโปรงใสในการด าเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลยัฯ มผีลการประเมินโดย
ภาพรวม ไดคะแนนเทากับรอยละ 86.94 
อยูในระดับดี (Good) 

หนวยงาน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบาน

จอมบึง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
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 6.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการใหเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 
วนทยาลัยมวยไทยศึกษาแลจการแพทย์แผนไทย 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหาร

ความเสีย่งและการควบคุมภายใน” 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผน
ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ผูบริหาร อาจารย์ และบุคลากร  
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย  
จ านวน 30 คน 

15 – 16  พฤษภาคม 2562  
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผน

ไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

ส านักวนทยบรนการแลจเนทคโนโลยสีารสนเนทศ 
2 จัดประชุมผูบรหิารและบุคลากรของส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 11 ครั้ง 
: ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให
สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลยั 
สงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ผูบริหาร และบุคลากร 
จ านวน 20 คน 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

3 จัดท าแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูบริหาร และบุคลากร 
จ านวน 23 คน 

19 - 20 ธันวาคม 2561   
ณ โรงแรมพรินเซสรเิวอร์แคว  

จังหวัดกาญจนบรุ ี
ส านักงานอธนการบดี 
4 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 

"โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ส านกังาน
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)" 

บุคลากร 
ส านักงานอธิการบด ี

จ านวน 46 คน 

4 - 5 กรกฎาคม 2562  
ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา  

ต าบลแหลมผักเบี้ย  
อ าเภอบานแหลม  
จังหวัดเพชรบุร ี

5 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบด ี
: ในปีงบประมาณ 2562 มีการประชุม 
จ านวน 6 ครั้ง 

คณะกรรมการประจ า 
ส านักงานอธิการบด ี

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
ส านักนักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
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 6.3 พัฒนาระบบการใหบริการส าหรับบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 (โปรดระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ และผล
การด าเนินงาน พร้อมภาพประกอบ) 

 ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ ............................. 
.........................................................................................................................................................................  
 
 6.4 สงเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 
คณจวนทยาศาสตร์แลจเนทคโนโลยี 
1 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการท า

ผลงานวิชาการโดยระบบพ่ีเลี้ยง 
: มีผูเสนอขอก าหนดต าแหนงทางวิชาการ
จ านวน 8 ทาน 

อาจารย ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

จ านวน 5 คน 

สัปดาห์ที่ 1 และ 4  
ของเดือนเมษายน - ธันวาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

คณจวนทยาการำัดการ 
2 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการ

จัดการ 
: อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการอยางมี
คุณภาพ และออกแบบการจดัการเรียนการ
สอนแบบ AL บูรณาการกับการวจิัย และ
บริการวิชาการ 

อาจารย์  
คณะวิทยาการจัดการ 

จ านวน 36 คน 

31 มกราคม 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ พุสธารา รีสอร์ท  

อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

วนทยาลัยมวยไทยศึกษาแลจการแพทย์แผนไทย 
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การสรางผลงานวิชาการเพื่อเขาสูต าแหนง
ช านาญการและเช่ียวชาญ 
: ผูเขารวมมีความรู ทักษะ ในการพัฒนา
ความรูประสบการณ์สรางผลงานทาง
วิชาการหรือคูมือในการปฏิบัติงานได 
สามารถจัดท าผลงานวิชาการเพื่อเขาสู
ต าแหนงไดมากขึ้น  และสามารถราง
ผลงานเพื่อเสนอตอพี่เลี้ยงกลุมเพือ่
ตรวจสอบเบื้องตน (Pre-screening) ได 

อาจารย์ บุคลากร  
และการแพทย์แผนไทย  

จ านวน 30 คน 

26 – 28 มิถุนายน  2562 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผน

ไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

ส านักวนทยบรนการแลจเนทคโนโลยสีารสนเนทศ 
4 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

: ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย จ านวน 
6 ตัวช้ีวัด จากจ านวน 7 ตัวช้ีวัด บรรลุ คดิ
เป็นรอยละ 85.71 

ผูบริหาร และบุคลากร 
จ านวน 23 คน 

26 พฤศจิกายน 2561 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
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โครงการ/กนำกรรม กลุ่มเนป้าหมาย รจยจเนวลา/สถานที่ด าเนนนนการ 

5 ด าเนินการสงเสริม สนับสนุน บุคลากรเขา
รับการประชุม อบรม สัมมนา 

ผูบริหาร และบุคลากร 
จ านวน 19 คน 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

ส านักงานอธนการบดี 
6 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารบคุคล

ประจ ามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 

คณะกรรมการบรหิารบุคคล 
ประจ ามหาวิทยาลยั 

(ก.บ.ม.) 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ

วิพากษ์การก าหนดกรอบอัตราก าลังสาย
สนับสนุนเพื่อใหมรีะดับต าแหนงสงูขึ้น" 

บุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวน 74 คน 

15 สิงหาคม 2562 
ณ หองประชุมสุพจน์ มิเถาวลัย์ ช้ัน 2 

อาคารอ านวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

มหาวนทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านำอมบึง เนมืองราชบุรี 
8 โครงการการฝึกอบรมการปูองกันและระงับ

อัคคีภัย ประจ าปี 2562 
: สามารถน าความรูไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประโยชน์ตอหนวยงานและทางการได 

บุคลากร  
จ านวน 40 คน 

27 พฤษภาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

เมืองราชบุร ี
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  6.4.1 ขอมูลต าแหนงทางวิชาการ  

ล าดับที ่ รายชื่อผูที่ไดรับต าแหนงทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ต าแหนงทางวิชาการ 
1 ผูชวยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย ์
2 ผูชวยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ สุกแกวมณี ผูชวยศาสตราจารย ์
3 ผูชวยศาสตราจารย์ปุณย์จรีย์ สรสีสม ผูชวยศาสตราจารย ์
4 ผูชวยศาสตราจารย์พิเชฐ สัตย์วินิจ ผูชวยศาสตราจารย ์
5 ผูชวยศาสตราจารย์กษริน วงศ์กิตติชวลิต ผูชวยศาสตราจารย ์
6 ผูชวยศาสตราจารย์ยุพา สะรุโณ ผูชวยศาสตราจารย ์
7 ผูชวยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อินทร์จันทร์ ผูชวยศาสตราจารย ์
8 ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผูชวยศาสตราจารย ์
9 ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ รองศาสตราจารย ์
10 ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ สุขแสวง ผูชวยศาสตราจารย ์
 ผูชวยศาสตราจารย์ชวน  ภารังกูล ผูชวยศาสตราจารย ์
 ผูชวยศาสตราจารย์ทรงเกยีรติ  องิคามระธร ผูชวยศาสตราจารย ์
 ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์  สุจรติรักษ์ ผูชวยศาสตราจารย ์
 ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ชนกภัทร  ผดุงอรรถ ผูชวยศาสตราจารย ์

 ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์  เลิศลอยปัญญาชัย ผูชวยศาสตราจารย ์
 ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ  ลปิิโรจนพงศ์ ผูชวยศาสตราจารย ์

 ผูชวยศาสตราจารย์อนุชา  บุญเกิด ผูชวยศาสตราจารย ์
 ที่มา : งานบริหารงานบุคคล  

 

คณจ 
ต าแหน่งทางวนชาการ 

อาำารย์ ผู้ช่วยศาสตราำารย์ รองศาสตราำารย์ รวม 
คณะครุศาสตร์ 22 11 1 34 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 43 16 2 61 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54 9 2 65 
คณะวิทยาการจัดการ 22 14 - 36 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 8 - 30 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 20 1 1 22 

 ที่มา : งานบริหารงานบุคคล  
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 6.4.2 ขอมูลคุณวุฒิการศึกษา 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา หลักสูตร ป ที่ได้รับทุนการศึกษา 
1 ผูชวยศาสตราจารย์วลิัยพร  ไชยสทิธ์ิ ปริญญาเอกนวัตกรรมการเรียนรูและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 
2 อาจารย์วีระยุทธ  สิรุค า ปริญญาเอกการจดัการเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561 
3 อาจารยส์ุริยาวุธ  เสาวคนธ์ ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟูาศึกษา ปีการศึกษา 2561 
4 อาจารย์วัชระ  นิลเพชร ปริญญาเอกการจดัการเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561 
5 อาจารยส์ุดารตัน์  เทียนนอย ปริญญาเอกการจดัการเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561 
6 ผูชวยศาสตราจารยร์พีพรรณ  กองตูม ปริญญาเอกวิทยาศาสตรศ์ึกษา ปีการศึกษา 2561 
7 อาจารย์ประสิทธ์ิ  โสมนัส ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์ ปีการศึกษา 2561 
8 อาจารย์วัฒนพงศ์  ออนนุม ปริญญาเอกการจดัการเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561 
9 อาจารย์ปรวัฒน์  แขกสินทร ปริญญาโทมวยไทยศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 ที่มา : งานบริหารงานบุคคล 
 

คณจ 
คุณวุฒนการศึกษา 

ปรนญญาตรี ปรนญญาโท ปรนญญาเนอก รวม 
คณะครุศาสตร์ - 28 15 43 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 44 16 61 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 42 23 65 
คณะวิทยาการจัดการ - 23 13 36 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 22 12 30 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 1 14 7 22 

  ที่มา : งานบริหารงานบุคคล 

 6.4.3 คณาจารย์ และบุคลากร ไดรับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณยกยอง 
ล าดับที ่ รายชื่อผูไดรับรางวัล รางวัล / ประกาศเกียรติคณุ หนวยงานท่ีมอบ 

1 อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง รางวัล เหรียญเ งิน หุนยนต์ รับพัสดุ
ภายในอาคารแบบอัตโนมัติดวยเทคนิค
การเรียนรูเชิงลึกสมองกลฝังตัว 

PALEXPO นครเจนีวา  
สหพันธรัฐสวิช 

2 อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง รางวัลเหรียญทองแดง ระบบรักษาความ
ปลอดภัยดวยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
และแจงเตือนภัยผานเครือขายต ารวจ
เพื่อปูองกัน 

PALEXPO นครเจนีวา  
สหพันธรัฐสวิช 
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 6.5 สงเสริม สนับสนุน การด าเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจ าปี และแผนการจัดหา
พัสดุ 
 คณจเนทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินงานตามแผนการใชจายประประจ าปีและแผนจัดหาพัสดุ ดวยแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24 - 25 ธันวาคม 2562 ณ ธารามันตรา ชะอ า รีสอร์ท จ.เพชรบุรี น าแผนสูการปฏิบัติโดยผาน
การประชุมกรรมการบริหารคณะเพื่อน าสูการปฏิบัติ มีการก ากับติดตามการใชจายงบประมาณตามไตรมาส และรายงาน
ผลการใชจายงบประมาณกับคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ส านักวนทยบรนการแลจเนทคโนโลยีสารสนเนทศ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจางประจ าปีงบประมาณ มีการติดตามการใชงบประมาณ มีการเบิกจายงบประมาณ  รอย
ละ 86.62 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

 ส านักงานอธนการบดี จัดประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าปี 2563 โดยมีวาระพิจารณา
เรงดวน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจาย (เงินรายได) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดท าค าขอ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาแตงตั้งผูรับผิดชอบการด าเนินงานในนระบบบริหารจัดการบัญชี 3 
มิติ (3D) และ ระบบ eMENSCR  ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)" ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย 
วิทยากรโดยนางสมคิด คูณสวัสดิ์ นักวิชาการคลัง ช านาญการ เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ณ หองอบรมคอมพิวเตอร์ช้ัน 2 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีผูเขาอบรม จ านวน 45 คน  โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทบทวน และประเมินคูมือปฏิบัติงานเบิกจาย (ฉบับปรับปรุง) วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมสุพจน์ มิ
เถาวัลย์ช้ัน 2 อาคารอ านวยการ เพื่อสรางความรูความเขาใจ และลดขอผิดพลาดในการด าเนินการจัดท าเอกสารการเบิกจาย
ใหแกผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และน าผลการประเมินทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ไดไปใชในการพัฒนาการจัดท าคูมือ
อยางเหมาะสม ซึ่งมีผูเขาประชุมจ านวน 46 คน และจัดประชุมตรวจสอบและเรงรัดติดตามใหทุกหนวยงานในสังกัดเบิกจาย
งบประมาณ (เงินรายไดและเงินแผนดิน) ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณของส านักงาน
อธิการบดีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายและเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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 6.6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ส านักงานมาตรฐานแลจปรจกันคุณภาพการศึกษา เป็นหนวยงานสงเสริมและสนับสนุน ใหเกิดองค์ความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา และวางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ไดด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา และสามารถสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับดังตอไปนี้ 
 
รจดับหลักสูตร  
 ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ไดเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 36 
หลักสูตร, ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร  และปริญญาเอก 
จ านวน 1 หลักสูตร รวมทั้งหมด จ านวน 41 หลักสูตร  โดยสังกัดใน 5 คณะ,  1 วิทยาลัย คือ คณะครุศาสตร์, คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  คณะวิทยาการจัดการ,  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  ไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินของหลักสูตรผานท้ังหมด จ านวน 37 หลักสูตร  ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร 

ผลการปรจเนมนน 

หมาย
เนหตุ 

องค์ปรจกอ
บ 

ที่ 1 

ผลรวมของค่า
คจแนนเนฉลี่ย
องค์ปรจกอบ 

1.คณจครุศาสตร์  (ำ านวน 7 หลักสูตร  ผ่าน 6 หลักสูตร, ไม่ผ่าน 1 หลักสูตร)   3.16 คจแนน รจดับดี 

ปรนญญาตรี  ำ านวน 4 หลักสูตร     

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผาน 3.41 คะแนน ระดับด ี

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผาน 3.52 คะแนน ระดับด ี

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
การศึกษา 

ผาน 3.61 คะแนน ระดับด ี

4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ผาน 3.49 คะแนน ระดับด ี

ปรนญญาโท  ำ านวน 2 หลักสูตร 

5) หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ไมผาน 0 คะแนน  

6) หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ผาน 4.20 คะแนน ระดับดี
มาก 

 

ปรจกาศนียบัตรบัณฑนต  ำ านวน 1 หลักสูตร 
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ชื่อหลักสูตร 

ผลการปรจเนมนน 

หมาย
เนหตุ 

องค์ปรจกอ
บ 

ที่ 1 

ผลรวมของค่า
คจแนนเนฉลี่ย
องค์ปรจกอบ 

7) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ผาน 3.85 คะแนน ระดับด ี

2.คณจวนทยาศาสตร์แลจเนทคโนโลยี (ำ านวน 9 หลักสูตร  ผ่าน 9 หลักสูตร)  3.55 คจแนน รจดับดี 

ปรนญญาตรี  ำ านวน 9 หลักสูตร 

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ ผาน 3.32 คะแนน ระดับด ี

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ผาน 3.48 คะแนน ระดับด ี

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผาน 3.60 คะแนน ระดับด ี

4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ผาน 3.65 คะแนน ระดับด ี

5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ ผาน 3.48 คะแนน ระดับด ี

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ ผาน 3.43 คะแนน ระดับด ี

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ผาน 3.42 คะแนน ระดับด ี

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน 3.66 คะแนน ระดับด ี

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ ผาน 3.90 คะแนน ระดับด ี

3.คณจเนทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ำ านวน 6 หลักสูตร ผ่าน 4 หลักสูตร,ไม่ผ่าน 2 หลักสูตร)   2.19 คจแนน ระดับ 

ปานกลาง 

ปรนญญาตรี  ำ านวน 5 หลักสูตร 

1) หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ไมผาน 0 คะแนน  

2) หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา ผาน 3.43 คะแนน ระดับด ี

3) หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ผาน 3.54 คะแนน ระดับด ี

4) หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดยี ผาน 3.30 คะแนน ระดับด ี

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

ไมผาน 0 คะแนน  

ปรนญญาเนอก  ำ านวน 1 หลักสูตร    
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ชื่อหลักสูตร 

ผลการปรจเนมนน 

หมาย
เนหตุ 

องค์ปรจกอ
บ 

ที่ 1 

ผลรวมของค่า
คจแนนเนฉลี่ย
องค์ปรจกอบ 

6) ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ผาน 2.90 คะแนน ระดับ 

ปานกลาง 

4.คณจมนุษยศาสตร์แลจสังคมศาสตร์ (ำ านวน 9 หลักสูตร  ผ่าน 9 หลักสูตร)   3.56 คจแนน รจดับดี 

ปรนญญาตรี ำ านวน 9 หลักสูตร 

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 3.43 คะแนน ระดับด ี

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผาน 3.78 คะแนน ระดับด ี

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ผาน 3.76 คะแนน ระดับด ี

4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ผาน 3.44 คะแนน ระดับด ี

5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผาน 3.45 คะแนน ระดับด ี

6) หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ผาน 3.46 คะแนน ระดับด ี

7) หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผาน 3.60 คะแนน ระดับด ี

8) หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร์ ผาน 3.69 คะแนน ระดับด ี

9) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผาน 3.36 คะแนน ระดับด ี

5.คณจวนทยาการำัดการ (ำ านวน 6 หลักสูตร  ผ่าน 6 หลักสูตร)    3.59  คจแนน รจดับดี 

ปรนญญาตรี  ำ านวน 6 หลักสูตร    

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผาน 3.54 คะแนน ระดับด ี

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด ผาน 3.99 คะแนน ระดับด ี

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผาน 3.90 คะแนน ระดับด ี

4) หลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผาน 3.63 คะแนน ระดับด ี

5) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผาน 2.90 คะแนน ระดับ 

ปานกลาง 
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ชื่อหลักสูตร 

ผลการปรจเนมนน 

หมาย
เนหตุ 

องค์ปรจกอ
บ 

ที่ 1 

ผลรวมของค่า
คจแนนเนฉลี่ย
องค์ปรจกอบ 

6) หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ผาน 3.57 คะแนน ระดับด ี

6.วนทยาลยัมวยไทยศึกษาแลจการแพทย์แผนไทย (ำ านวน 4 หลักสูตร ผ่าน 3 หลักสูตร, 
ไม่ผ่าน 1 หลักสูตร) 

2.71 คจแนน รจดับ 

ปานกลาง 

ปรนญญาตรี  ำ านวน 3 หลักสูตร 

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ผาน 3.80 คะแนน ระดับด ี

2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผาน 3.63 คะแนน ระดับด ี

3) หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผาน 3.40 คะแนน ระดับด ี

ปรนญญาโท  ำ านวน 1 หลักสูตร 

4) ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชามวยไทย ไมผาน 0 คะแนน  

ผลรวมของค่าคจแนนปรจเนมนนของทุกหลักสูตร    131.5 คจแนน  

ำ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผนดชอบ 41 หลักสูตร  

คจแนนที่ได้ 3.20 คจแนน รจดับดี 

 
 
รจดับคณจ 
 ในปีการศึกษา 2561 หนวยงานในระดับคณะของมหาวิทยาลัยฯ ไดด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งทุกหนวยงานในระดับคณะมีผลการประเมินอยูในระดับดี และดีมาก ตามล าดับ ดังน้ี 
 

คณจ/วนทยาลัย ผลรวมของค่าคจแนนเนฉลี่ย ผลการปรจเนมนน 
คณะวิทยาการจัดการ 4.69 ระดับดีมาก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.56 ระดับดีมาก 
คณะครุศาสตร ์ 4.37 ระดับด ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4.34 ระดับด ี
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 4.28 ระดับด ี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.11 ระดับด ี
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รจดับสถาบัน /ส านัก /กอง 
 ระดับสถาบัน ส านัก  กอง  ไดด าเนินการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 โดย
ทุกหนวยงานในระดับสถาบัน  ส านัก กอง มีผลคะแนนการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในอยูในระดับดมีาก  ดังนี้ 
  

ชื่อหน่วยงาน คจแนนการปรจเนมนน ผลการปรจเนมนน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 5.00 ระดับดีมาก 

ส านักงานอธิการบด ี 5.00 ระดับดีมาก 

บัณฑิตวิทยาลัย 5.00 ระดับดีมาก 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.88 ระดับดีมาก 

ส านักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 4.80 ระดับดีมาก 

กองพัฒนานักศึกษา 4.77 ระดับดีมาก 
   
รจดับมหาวนทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ไดจัดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 
2561  เมื่อวันท่ี 9 – 10 กันยายน  2562  ณ หองประชุมทรัพย์คิรี  ช้ัน 3 อาคารอ านวยการ                              โดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ไดแก 

1) รศ.ดร.สุวัฒน ์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการ  (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม) 
2) ผศ.ดร.พรรณ ี คอนจอหอ กรรมการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 
3) ผศ.ดร.จักรกฤษณ ์ โปณะทอง กรรมการ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
4) อ.ดร.ชวลิต โพธิ์นคร กรรมการ (ขาราชการบ านาญ) 
5) อ.ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก กรรมการและเลขานุการ  

    (มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา) 
 ท าหนาที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งสามารถสรุปผลคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 อยูในเกณฑ์คณุภาพดีมาก  ซึ่งสามารถ
แยกเป็นรายมาตรฐานไดดังนี ้
 มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธ์ผูเรียน ผลการด าเนินการมผีลการประเมนิเฉลี่ย 4.62 อยูในเกณฑ์คณุภาพระดับดีมาก 
 มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลการด าเนินการมีผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑ์คุณภาพ
ระดับดีมาก 
 มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ ผลการด าเนินการมีผลการประเมินเฉลี่ย 4.67 อยูในเกณฑ์คณุภาพระดับ
ดีมาก 
 มาตรฐานที่ 4 ดานศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ผลการด าเนินการมีผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑ์
คุณภาพระดับดีมาก 
 มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ  ผลการด าเนินการมผีลการประเมินเฉลีย่ 4.43 อยูในเกณฑ์คุณภาพระดับ
ดีมาก 
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