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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัยฤทธิ์	ศิลาเดช)

รักษาราชการแทน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สารจากอธิการบดีM  C  R  U

	 เอกสารรายงานผลการด�าเนนิงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	

ฉบบันีจั้ดท�าขึน้เพือ่สรปุผลการด�าเนนิงานตามพนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลยั

ราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ส�าหรบัเป็นข้อมลูส�าคญั

ในการประชาสัมพันธ์	เผยแพร่	ผลการด�าเนินงานสู่สาธารณชน	และเป็น

ข้อมูลส�าหรับรายงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร	

ได้รบัรู	้รบัทราบ	อนัน�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์จากข้อมลูในรายงานสรปุผลการ 

ด�าเนินงาน	โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยปฏิบัติ	และเกี่ยวข้องโดยตรง	

สามารถน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง	พัฒนาการท�างานใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ส่วนหน่วยงานท่ีไม่ใช่หน่วยปฏิบัติ	อาจน�าไป

สะท้อนผลการปฏบิติังาน	และให้ข้อแนะน�าท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท�างาน

ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณใหม่	จึงนับได้ว่า	รายงานฉบับนี้มีคุณค่า

และมีประโยชน์อย่างยิ่ง

	 ขอขอบคุณคณะท�างาน	ผู้จัดท�ารายงาน	ตลอดจนกองนโยบาย 

และแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ท่ีได้จัดท�าเอกสารฉบับนี้

ขึ้นอย่างสมบูรณ์และมีมาตรฐาน	และหวังว่าหน่วยงานต่าง	ๆ	จะได้น�าไป

ใช้ประโยชน์และอ้างอิง	การวางแผนการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง	

หรือการน�าไปประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายต่อไป
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“จากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สู่การเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง 
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง”

วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
	 วันที่	1	มีนาคม	พ.ศ.	2497	วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง	เริ่มก่อตั้งเป็นสถานศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดารตามแนว

ความคิดเกี่ยวกับ	“วิทยาลัยหมู่บ้าน”	ของประเทศตุรกี	โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบท	

โดยคดัเลือกนกัเรียนในท้องถ่ินทรุกนัดารเข้าศึกษา	เมือ่ส�าเรจ็ให้กลบัไปพัฒนาท้องถิน่ของตน,	เพือ่ปลูกฝังนกัศกึษาครู 

ให้รักอาชีพครู,	เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคม	และเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่น 

ใกล้เคียง

	 ในระยะแรกเปิดสอนหลกัสตูร	5	ปี	รบันกัศกึษาทนุจากถิน่ทรุกันดารจากทัว่ประเทศ	ได้รบัวฒุปิระกาศนียบตัร

วิชาการศึกษา

วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
	 วันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2513	ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง	เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร	2	ปี	

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.สูง)	

	 ปี	พ.ศ.	2521	เปิดสอนระดับปริญญาตรี	2	ปี	หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูและเปิดสอนโครงการการศึกษา

อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ�าการ	(อคป.)	โดยความร่วมมือระหว่างกรมการฝึกหัดครูและหน่วยงาน

ผู้ใช้ครู

	 ปี	พ.ศ.	2523	เปิดสอนระดับปริญญาตรี	4	ปี	หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูได้รับวุฒิปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

	 ปี	พ.ศ.	2526	เปิดสอนเทคนิคการอาชีพ	หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู	พ.ศ.	2519	เพิ่มเติม	พ.ศ.	2525	 

รับนักศึกษาภาคสมทบ	ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	

	 ปี	พ.ศ.	2528	เปิดสอนระดับอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์หลักสูตรสภาการฝึกหัดคร	ู 

รับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียน	2	ปี	ได้รับวุฒิอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

	 	 และในปีเดยีวกนัตามนโยบายกรมการฝึกหดัคร	ูให้งดรบันกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรการศกึษาชัน้สงู 

(ป.กศ.สงู)	และงดสอนโครงการการศกึษาอบรมครแูละบคุลากรทางการศกึษาประจ�าการ	(อคป.)	และเปิดสอนโครงการ 

จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ	(กศ.บป.)

	 ปี	พ.ศ.	2529	วิทยาลัยครู	4	แห่ง	ในภูมิภาคตะวันตก	(เพชรบุรี,	นครปฐม,	กาญจนบุรี,	ราชบุรี)	รวมกลุ่ม

เรียกว่า	“สหวิทยาลัยทวารวดี”

M u b a n  C h o m  B u e n g  R a j a b h a t  U n i v e r s i t y
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	 ปี	พ.ศ.	2530	เปิดสอนโครงการคุรุทายาทสายมัธยมศึกษา	และประถมศึกษา	โดยกรมการฝึกหัดครู 

ร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิต	คือ	ส�านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ	และ 

กรมสามัญ	เปิดสอนระดับปริญญาตรี	โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย	 

และการประถมศึกษา	คัดเลือกนักศึกษาคุรุทายาทสายมัธยมศึกษา	 

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์,	 เกษตรศาสตร์,	 อุตสาหกรรมศิลป  ์

(สาขาก่อสร้างและอิเล็กทรอนิกส์)	และดนตรี	คัดเลือกนักศึกษา 

คุรุทายาท	สายประถมศึกษา	โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
	 วนัท่ี	14	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2535	ด้วยวทิยาลยัครเูป็นสถาบนัการศกึษาและวจิยั	ผลิตบณัฑติในสาขาวชิาต่าง	ๆ  

คือ	ครุศาสตรบัณฑิต,	วิทยาศาสตรบัณฑิต	และศิลปศาสตรบัณฑิต	แต่บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าผู้ที่จบการศึกษาต้อง 

ประกอบอาชีพครูเท่าน้ัน	ส่งผลท�าให้สาขาอื่นขาดโอกาสในการมีงานท�า	และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและ 

เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการได้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท	 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานชือ่	“สถาบนัราชภฏั”	เพือ่ให้สอดคล้องกบัความหลากหลายในการผลิตบณัฑติ

	 วันที่	6	มีนาคม	พ.ศ.	2538	ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจ�าสถาบันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน

ราชภัฏ	โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	อยู่ในวงรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
	 วันที่	10	มิถุนายน	พ.ศ.	2547	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	1	 

ตอนทีพ่เิศษ	23	ก	เมือ่วนัที	่14	มถินุายน	พ.ศ.	2547 

มีผลท�าให้	“สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” 

เปล่ียนสภาพเป็น	 “มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู ่บ ้านจอมบึง”	 ตั้งแต ่วันที่ 	 15	 มิถุนายน	 

พ.ศ.	2547	เป็นต้นมา

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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 ส� า นั ก ง านสภาสถ าบั น ร า ชภั ฏ 	 ก ร ะทร ว ง ศึ กษ า ธิ ก า ร ไ ด ้ ท� า หนั ง สื อ ขอพระ ร าชทาน 

“สญัลกัษณ์ประจ�าสถาบนัราชภฏั” และแนบรปูแบบสญัลกัษณ์	ทัง้	41	สถาบนั	และ	1	ส�านกังานสภาสถาบนัราชภฏั 

พร้อมค�าอธบิายประกอบ	เมือ่วนัที	่11	มกราคม	พ.ศ.	2538	ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

(รัชกาลที่	 9)	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจ�าสถาบันราชภัฏและส�านักงาน 

สถาบันราชภัฏ	ตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ	เมื่อวันที่	6	มีนาคม	พ.ศ.	2538	

	 สัญลักษณ์ประจ�าสถาบันราชภัฏเป็นรูป	 พระราชลัญจกรประจ�าพระองค์	 รัชกาลที่	 9	 ตราที่ใช้เป็น 

พระประทบัก�ากบัพระปรมาภไิธยพระมหากษตัรย์ิในต้นเอกสารส�าคญัส่วนพระองค์ซึง่ไม่เกีย่วด้วยราชการแผ่นดนิ	เช่น	 

ใบประกาศนยีบตัรก�ากับเหรยีญรตันาภรณ์	เป็นต้น	พระราชลัญจกรประจ�าพระองค์	รชักาลที	่9	เป็นรปูพระทีน่ัง่อฐัทศิ

ประกอบด้วย	วงจักร	กลางวงจักร	มีอักขระเป็น	อุ	หรือเลข	๙	รอบวงจักร	มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูป 

เศวตฉตัรเจด็ชัน้ตัง้อยูบ่นพระทีน่ัง่อฐัทศิ	แปลความหมายว่า	ทรงมีพระบรมเดชานภุาพในแผ่นดนิ	โดยทีว่นับรมราชาภเิษก 

ตามโบราณพระราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ	สมาชิกสภาถวายน�้าอภิเษกจากทิศทั้งแปด

สีสัญลักษณ์
	 ตรามหาวิทยาลัย	เป็นรูปวงรี	2	วง	ล้อมตามพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล	 

อดุลยเดช	 ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 เมื่อวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2535	 ภายในวงรีเป็นชื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง	 ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย	 ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษ	 ซ่ึงเป็นตัวเขียน 

ที่เป็นลักษณะเฉพาะ	สีในตรามหาวิทยาลัยมีความหมายและคุณค่า	ดังนี้

	 สีน�้าเงิน	แทนค่า		 สถาบันพระมหากษัตริย์	ผู้ให้ก�าเนิดและพระราชทานนาม	“สถาบันราชภัฏ”

	 สีเขียว	 แทนค่า		 แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ	41	แห่ง	ในแหล่งธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม

  สีทอง	 แทนค่า		 ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา

  สีส้ม	 แทนค่า		 ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น	ที่ก้าวไกลใน	41	มหาวิทยาลัย

 สีขาว	 แทนค่า		 ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์	แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจ�ามหาวิทยาลัย  ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย
    

คติประจ�ามหาวิทยาลัย
	 สุกมฺมิโก	กิตฺติมาวหาติ	งานสุจริตมีเกียรติทั้งสิ้น

สัญลักษณ์
ประจ�ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ต้นราชพฤกษ์

M u b a n  C h o m  B u e n g  R a j a b h a t  U n i v e r s i t y

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ปรัชญา (Philosophy)
	 สร้างคนให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน (Determination)
	 1.	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้	ที่น�าไป

สู่วิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม	

	 2.	มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ	ต้องร่วมกบัชมุชน	ในการสร้างและพัฒนาวฒันธรรมการอยูร่่วมกนั 

แบบประชาสังคม	

	 3.		มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ต้องสร้างความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชน 

ให้สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่ความรู  ้

บังเกิดมโนธรรมส�านึกที่ตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี	

	 4.		มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ที่มีมาตรฐาน	มีทางเลือก 

อันหลากหลาย	และเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน	

	 5.		มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ	ต้องเป็นองค์กรประชาธิปไตย	โดยการปฏบิตัอิย่างเป็นระบบทัง้ใน 

การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน	

	 6.		มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ้านจอมบึง	ต้องผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู	วิชาชีพสาขาอื่น	ๆ	ให้ได้ 

ทรพัยากรมนษุย์ทีม่ลัีกษณะใฝ่ด	ีใฝ่รู้	สู้งาน	มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลศิและมจิีตวญิญาณในวชิาชพี	สามารถสนองตอบ 

ต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม	

	 7.		มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ต้องเป็นผู้น�าทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและความรอบรู ้

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีส่ามารถส่งเสริมการพัฒนาแบบยัง่ยนืและรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ

และดุลยภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น	

	 8.	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ต้องศึกษาวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและเพ่ือประโยชน์ 

ในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

	 9.		มหาวทิยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ	ต้องจัดโครงสร้างและรปูแบบการปฏบิตัเิพือ่เสรมิสร้างความส�านกึ 

ต่อความเสมอภาคของความเป็นมนษุย์และให้มนุษย์มศีกัยภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์สรรพส่ิงทีดี่งาม

 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
M u b a n  C h o m  B u e n g  R a j a b h a t  U n i v e r s i t y

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
	 “เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน�าแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม	และ	พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	บนฐาน

ของนวัตกรรม	และภูมิปัญญาไทย”																																																																	 	

“Be	Top	Quality	University	and	Excellence	based	on	Innovation,	and	Thai	Wisdom.”

พันธกิจ (Mission) 
	 พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกด้าน	และดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยทุกคน	:	“To	develop	university	core	mission	fulfillment	and	take	good	care	of	

university’s	staff	quality	of	life.”

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
:	“ใฝ่ดี		ใฝ่รู้	สู้งาน”	(Identity)	โดยให้ค�าส�าคัญมีความหมายดังนี้

	 ใฝ่ดี	 หมายถึง	 มีความซื่อสัตย์	รับผิดชอบ	เสียสละ	และมีความรักในเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

	 ใฝ่รู้	 หมายถึง	 ศึกษา	ค้นคว้า	หาความรู้ตลอดเวลา

	 สู้งาน	 หมายถึง	 มีความขยัน	อดทน

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
:	เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออก	บนพื้นที่ภาคตะวันตก	โดยค�าส�าคัญมีความหมายดังนี้

	 ภูมปัิญญาตะวนัออก	หมายถงึ	ดแูล	น�า้	ป่า	ระบบนเิวศน์	เศรษฐกิจพอเพียงโครงการตามแนวพระราชด�าริ 

(สนี�า้เงนิ),	มหาวทิยาลัยสีเขียว	(Green	University)	อยูร่่วมกับธรรมชาต	ิมคีวามอบอุน่	(สเีขยีว),	ปราชญ์ชาวบ้าน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปวัฒนธรรม	ศูนย์ชาติพันธุ์	(สีเหลือง)	:	ตามปรัชญาใน	พ.ร.บ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

	 เอกลักษณ์ที่โดดเด่น	เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง	มีชื่อเสียง	และเป็นที่ยอมรับของสังคม	คือ

	 1.	ครูพันธุ์บึง

	 2.	มวยไทยศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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เป้าประสงค์ (Goals)
	 1.	เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ

	 2.	เป็นมหาวิทยาลัยผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครูในพื้นที่รับผิดชอบ

	 3.	เป็นมหาวิทยาลัยยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้	

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	 :	 พัฒนาท้องถิ่น

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	 :	 ผลิตและพัฒนาครู

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	 :	 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4	 :	 สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

	 	 	 	 	 	 	 ชุมชนท้องถิ่น	ภูมิภาค	และประเทศ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	5	 :	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	6	 :	 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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R A J A B H A T  U N I V E R S I T Y

นายจินต์ รัตนสิน
อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2497 - 2508

รศ.ธง รุญเจริญ
อธิการ

พ.ศ. 2524 - 2528

รศ.ประวิตร ชูศิลป์
อธิการ

พ.ศ. 2537 - 2538

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดี

พ.ศ. 2557 - 2561

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทนอธิการบดี

พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน

ดร.อรุณ ปรีดีดิลก
อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2508 - 2512

ผศ.วิชิต หลักทรัพย์
อธิการ

พ.ศ. 2528 - 2532

ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
อธิการบดี

พ.ศ. 2538 – 2542 
และ พ.ศ. 2546 - 2547

ดร.ปรีชา เจียมรวมวงศ์
อธิการ

พ.ศ. 2512 - 2523

นายนิทัศน์ เพียกขุนทด
อธิการ

พ.ศ. 2532 - 2534

ผศ.พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์
อธิการบดี

พ.ศ. 2542 – 2546 
และ พ.ศ. 2548 - 2552

รศ.ดร.วรชัย เยาวปาณี
อธิการ

พ.ศ. 2523 - 2524

ผศ.สมชัย มณีรัตน์
อธิการ

พ.ศ. 2534 - 2537

ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
อธิการบดี

 พ.ศ. 2552 - 2556

M u b a n  C h o m  B u e n g  R a j a b h a t  U n i v e r s i t yท�าเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ด�ารงต�าแหน่ง	30	สิงหาคม	2560	ถึง	29	สิงหาคม	2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ด�ารงต�าแหน่ง	9	ธันวาคม	2551	ถึง	ปัจจุบัน

นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ด�ารงต�าแหน่ง	16	ตุลาคม	2560	ถึง	15	ตุลาคม	2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ด�ารงต�าแหน่ง	25	เมษายน	2561	ถึง	ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ด�ารงต�าแหน่ง	7	กรกฎาคม	2560	ถึง	6	กรกฎาคม	2563

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยM  C  R  U

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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ดร.กฤษณา เชยพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด�ารงต�าแหน่ง	9	ธันวาคม	2551	ถึง	ปัจจุบัน

ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมส�าอาง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด�ารงต�าแหน่ง	9	ธันวาคม	2551	ถึง	ปัจจุบัน

นายก�าพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด�ารงต�าแหน่ง	9	ธันวาคม	2551	ถึง	ปัจจุบัน

นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด�ารงต�าแหน่ง	9	ธันวาคม	2551	ถึง	ปัจจุบัน

ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด�ารงต�าแหน่ง	9	ธันวาคม	2551	ถึง	ปัจจุบัน

นายพีระ พนาสุภณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด�ารงต�าแหน่ง	9	ธันวาคม	2551	ถึง	ปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร

ด�ารงต�าแหน่ง	27	มิถุนายน	2561	ถึง	26	มิถุนายน	2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร

ด�ารงต�าแหน่ง	27	มิถุนายน	2561	ถึง	26	มิถุนายน	2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
กรรมการจากผู้บริหาร

ด�ารงต�าแหน่ง	3	พฤษภาคม	2562	ถึง	26	มิถุนายน	2564

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร

ด�ารงต�าแหน่ง	27	มิถุนายน	2561	ถึง	26	มิถุนายน	2564

อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจ�า

ด�ารงต�าแหน่ง	31	ตุลาคม	2561	ถึง	30	ตุลาคม	2564

อาจารย์ สมชาติ  เกตุพันธ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจ�า

ด�ารงต�าแหน่ง	31	ตุลาคม	2561	ถึง	30	ตุลาคม	2564

อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจ�า

ด�ารงต�าแหน่ง	31	ตุลาคม	2561	ถึง	30	ตุลาคม	2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  สมพงษ์เจริญ
กรรมการจากคณาจารย์ประจ�า

ด�ารงต�าแหน่ง	8	พฤษภาคม	2562	ถึง	30	ตุลาคม	2564

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจ�า

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
ผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
รองอธิการบดี

ฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา
ภูมิสถาปัตย์	นิติการและมหาวิทยาลัยในเมือง

ด�ารงต�าแหน่ง	1	พฤษภาคม	2561	ถึง	18	เมษายน	2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษาสัมพันธ์ศิษย์เก่า
และโครงสร้างพื้นฐาน		

ด�ารงต�าแหน่ง	18	เมษายน	2562	ถึงปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รองอธิการบดี

ฝ่ายนโยบาย	แผน	งบประมาณ	
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ด�ารงต�าแหน่ง	1	พฤษภาคม	2561	ถึงปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
รองอธิการบดี	ฝ่ายวิชาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียน

ด�ารงต�าแหน่ง	1	พฤษภาคม	2561	ถึงปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี	ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ด�ารงต�าแหน่ง	1	พฤษภาคม	2561	ถึงปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ด�ารงต�าแหน่ง	25	เมษายน	2561	ถึงปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยM  C  R  U

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ด�ารงต�าแหน่ง	8	เมษายน	2560	ถึง	7	เมษายน	2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์
 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ด�ารงต�าแหน่ง	8	เมษายน	2560	ถึง	7	เมษายน	2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส�าราญ สุขแสวง
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษา

และการแพทย์แผนไทย

ด�ารงต�าแหน่ง	21	กรกฎาคม	2560	ถึง	20	กรกฎาคม	2564

อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
คณบดีคณะครุศาสตร์

ด�ารงต�าแหน่ง	8	เมษายน	2560	ถึง	7	เมษายน	2564

อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี

ด�ารงต�าแหน่ง	17	มกราคม	2566	ถึง	16	มกราคม	2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	และสังคมศาสตร์

ด�ารงต�าแหน่ง	8	เมษายน	2560	ถึง	7	เมษายน	2564

อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง	และต�าราคุณภาพ

ด�ารงต�าแหน่ง	1	ตุลาคม	2561	ถึงปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต
ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เมืองราชบุรี

ด�ารงต�าแหน่ง	10	กันยายน	2561	ถึงปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการองค์กร

ด�ารงต�าแหน่ง	8	พฤษภาคม	2561	ถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ด�ารงต�าแหน่ง	21	พฤศจิกายน	2561	ถึง	20	พฤศจิกายน	2565

นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

(ไม่มีวาระ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา
ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะ	และวัฒนธรรม

ด�ารงต�าแหน่ง	8	เมษายน	2560	ถึง	7	เมษายน	2564

อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการ	และงานทะเบียน
ด�ารงต�าแหน่ง	8	เมษายน	2560	ถึง	7	เมษายน	2564

อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ด�ารงต�าแหน่ง	27	กันยายน	2560	ถึง	26	กันยายน	2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ด�ารงต�าแหน่ง	2	กุมภาพันธ์	2559	ถึง	1	กุมภาพันธ์	2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ	และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด�ารงต�าแหน่ง	8	เมษายน	2560	ถึง	7	เมษายน	2564

M U B A N  C H O M  B U E N G

R A J A B H A T  U N I V E R S I T Y
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รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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จ�านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประจ�าปีการศึกษา 2562

จ�าแนกตามระดับการศึกษาและประเภทของนักศึกษา

ระดับการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ			 รวม

ปริญญาตรี	5	ปี 2,118 - 2,118

ปริญญาตรี	4	ปี 2,417 800 3,217

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 209 209

ปริญญาโท - 104 104

ปริญญาเอก - 16 16

รวมทั้งสิ้น 4,535 1,129 5,664

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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จ�านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จ�าแนกตามระดับการศึกษา

จ�านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน
ปีการศึกษา 2562

ตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จ�านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม

มัธยมศึกษาปีที่	1 3 43 30 73

มัธยมศึกษาปีที่	2 3 49 40 89

มัธยมศึกษาปีที่	3 3 38 32 70

มัธยมศึกษาปีที่	4 2 18 13 31

มัธยมศึกษาปีที่	5 2 18 15 33

มัธยมศึกษาปีที่	6 2 16 16 32

รวม 15 182 146 328

ระดับการศึกษา จ�านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม

บริบาล 1 17 11 28

อนุบาล 1 1 20 28 48

อนุบาล 2 1 12 9 21

อนุบาล 3 1 16 10 26

รวม 4 65 58 123

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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การมีงานท�าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน
คณะ

ครุศาสตร์

คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์

คณะ

วิทยาการ

จัดการ

วิทยาลัย

มวยไทยศึกษา

และการแพทย์

แผนไทย

รวม

1 จ�านวน

ผู้ส�าเร็จการศึกษา
225 243 37 386 137 76 1,104

2 จ�านวน

ผู้ตอบแบบส�ารวจ
225 243 37 386 137 76 1,104

3 จ�านวนบัณฑิต

ที่ได้งานท�าหรือ

ประกอบอาชีพ

อิสระ	ภายใน	1	ปี

225 243 37 316 114 46 1,011

4 จ�านวนบัณฑิต

ที่มีงานท�า

ก่อนเข้าศึกษา

- - - 65 23 - 88

ที่มา	:				สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

“ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน”
• ครูพันธุ์บึง

• มวยไทยศึกษา

REPORT
Muban Chom Bueng Rajabhat University

ผลการด�าเนินงาน

ตามอัตลักษณ์
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
• ผลการด�าเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  ใฝ่ดี : 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 : ได้ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ความซื่อสัตย์ 

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ	 รับผิดชอบ	 เสียสละ	 มีความรักในเพื่อนมนุษย์	 และสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 กิจกรรม

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในท้องถิน่ด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีในวนัที	่28	มนีาคม	–	3	พฤษภาคม	2562 

เพือ่สร้างความตระหนกั	การบ�าเพญ็จติอาสาและการท�าความดด้ีวยหวัใจ	โดยการผลติปุย๋หมกัเพือ่แจกจ่าย

ให้กับคนในชุมชน	โครงการค่ายอาสาและศึกษาดูงาน	ในวันที่	27-29	กรกฎาคม	2562	อันท�าให้นักศึกษา

พัฒนาทักษะการท�างานร่วมกับชุมชน	 ส่งเสริมให้นักศึกษาเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

โดยการสร้างสื่อการเรียนให้กับนักเรียนและปรับปรุงทาสีอาคารเรียน	

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 :	 จัดโครงการส่งเสริม	 สนับสนุนและพัฒนา	 นักศึกษาให้มี 

ความซื่อสัตย์	 อดทน	 คิดเป็น	 และท�างานเป็น	 เช่น	 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	 โครงการโต้วาที 

และโครงการอบรมผู ้น�านักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เพื่อให้นักศึกษามีภาวะ 

ความเป็นผู้น�าทั้งในด้านความรู้	ทัศนคติ	และทักษะการท�างานเป็นทีม	มีความสามารถในการสร้างทีมงาน 

รู้จักการท�างานร่วมกัน	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 มีกระบวนการวางแผนการด�าเนินงานที่เป็นระบบ 

สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	โดยค�านึงถึงหลักการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 :	 จัดโครงการท�าบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ประจ�าปีการศึกษา	

2562	วันที่	16	มกราคม	2562	ผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	100	คน	มีความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ	4.79	

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด	นักศึกษาและคณาจารย์ได้สืบสานการท�าบุญในทุก	ๆ	ปีอย่างต่อเนื่อง	เป็นการ

น�าศาสนามาพัฒนาจิตใจให้สงบสร้างสมาธิในการเรียนรู้	สร้างความสามัคคีในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 ส�านักงานอธิการบดี	 :	 ด�าเนินโครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ	 ประจ�าปีการศึกษา	 2562 

เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	พ.ศ.	2562	ณ	หอประชุมรัตนพฤกษ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	เพื่อเป็น 

การสบืทอดประเพณีอนัดีงามให้คงอยูแ่ละเป็นการสร้างความรกั	ความอบอุ่น	สายใยรกัระหว่างคร	ูกบัลกูศษิย์	

เพือ่ให้นกัศกึษามส่ีวนร่วมอนรัุกษ์และสบืสานขนบธรรมเนยีมประเพณอีนัดีงามของไทย	และเพือ่ให้นกัศกึษา 

มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู	 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธี	 จ�านวน	 1,000	 คน 
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ท�าให้นักศกึษาทกุคนได้แสดงออกถงึความกตญัญกูตเวที	เคารพครบูาอาจารย์	ท่ีได้ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ 

ให้กับนักศึกษา	 และเป็นการสืบสานประเพณีต่อไป	 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 วันที่	 13	 มีนาคม	 2562	 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับส�านักงานคณะกรรรมการ

การเลือกต้ังจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เชิญชวนชาวอ�าเภอจอมบึงและคณะอาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษา	 และผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกไปใช้สิทธิ 

เลือกตั้ง	 ร่วมกิจกรรมประมาณ	 200	 คน	 โดยอาจารย์	 ดร.วินัย	 ชุ่มชื่น	 รองอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเดินรณรงค์การเลือกตั้ง	 ณ	 บริเวณลานหน้าอาคาร 

บัณฑิตวิทยาลัย	 และเดินรณรงค์ไปเขตตลาดเทศบาลต�าบลจอมบึง	 และจัดกิจกรรม	 “รณรงค์ประกาศ

เจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด	เน่ืองในวนัต่อต้านยาเสพตดิโลก”	วนัที	่25	มถินุายน	2562	กองพฒันานกัศกึษา

ร่วมกับองค์การนักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	น�านักศึกษาน้องใหม่ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้าน 

ยาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการน้องใหม่	MCRU	 วัยใส	 ห่างไกลยาเสพติด	 เนื่องใน 

วันต่อต้านยาเสพตดิโลก	ประจ�าปี	2562	โดยอาจารย์	ดร.ประไพร	จนัทะบัณฑติ	ผูช่้วยอธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวน�าค�าปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน 

ยาเสพติด	 ณ	 บริเวณหน้าอาคารอ�านวยการ	 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทราบถึงโทษภัยของ 

ยาเสพติด	 การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ	 รวมทั้งรณรงค์เพื่อป้องกัน 

ยาเสพติดในสถานศึกษา	โดยมีนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมกว่า	800	คน

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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  ใฝ่รู้ : 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี :	 ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา	 อีกท้ังสนับสนุนและผลักดัน 

ให้สาขาวิชาในสังกัดจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู ้ทางด้านวิชาการให้กับนักศึกษาตามศาสตร์	 เช่น 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์	ด้วยโปรแกรม	Microsoft	Office	

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดรูปแบบเอกสาร 

การใช้สูตร	 สมการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับ

นักศึกษา	อีกทั้งเป็นการน�าความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 :	 จัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาได้ความรู้	 ฝึกทักษะการใช้

ภาษาและเป็นแนวทางในการน�าไปใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	เช่น	โครงการสัมมนาภาษาไทย

หลายวรรณรส	โครงการการน�าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพวิเตอร์	โครงการนทิรรศการ	“อวดด”ี	บทกวนีี้ 

พี่เขียนเพื่อน้อง	 ครั้งที่	 2	 และโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	 เพื่อให้นักศึกษา 

ได้ศึกษาหาความรู้และน�าประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 :	 ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริม	 และพัฒนาความสามารถของนักศึกษา	

เช่น	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 การพัฒนาความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม	 Microsoft	

เบือ้งต้น	โครงการส่งเสรมิทกัษะการใช้ภาษาองักฤษส�าหรบันกัศกึษาเพือ่การเรยีนรูแ้ละวชิาชพีอตุสาหกรรม	

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม	 การเตรียมความพร้อมเข้าสู ่อาชีพ 

โครงการสัมมนา	“เทคโนโลยี	4.0	กับอุตสาหกรรมการผลิต”	เป็นต้น

 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 :	 จัดโครงการเพื่อส่งเสริม	 สนับสนุน	 การพัฒนา 

นกัศกึษา	เช่น	จดัสอบมาตรฐานทกัษะด้านคอมพวิเตอร์ 

ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 3	 ครั้ง 

ต่อคน	 จากผู ้สมัครเข ้ารับการทดสอบ	 จ�านวน 

1,529	คน	โดยมนีกัศกึษาสอบผ่าน	จ�านวน	1,310	คน 

จัดอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักศึกษาท่ีสอบทักษะ 

มาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน	 ครบ	 3	 คร้ัง 

มีผู้สมัครเข้าอบรม	 จ�านวน	 12	 คน	 ผ่านการอบรม 

จ�านวน	 11	 คน	 จัดกิจกรรมอบรมการค้นหาวารสาร	

และบทความวารสาร	ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	MATRIX	และผ่านฐานข้อมูลออนไลน์	 สกอ.	พร้อมทั้ง

แนะน�าการเขียนรายการบรรณานุกรมบทความวารสารและวารสารออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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  สู้งาน : 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี :	 ได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาและปลูกฝังให้นักศึกษา	มีคุณลักษณะ 

ขยัน	 อดทน	 กระตือรือร้น	 มีน�้าใจ	 จิตอาสา	 เช่น	 โครงการให้ความรู้และพัฒนาบุคลิกภาพ	 เพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการสมัครงาน	 ให้แก่นักศึกษา	 ชั้นปีที่	 4	 อันท�าให้นักศึกษาได้รับความรู้และมุมมองแนวคิด

ในการรับสมัครงาน	 และพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกายและการตอบค�าถามในการสัมภาษณ์งาน 

โครงการออกค่ายจิตอาสาเพ่ือพัฒนาศาสนสถาน	 ในวันท่ี	 8	 ธันวาคม	 2561	 อันท�าให้นักศึกษา

มีจิตส�านึกพลเมือง	 และมีจิตสาธารณะในการช่วยกันดูแลรักษา	 ท�านุบ�ารุงศาสนสถาน	 ซ่อมแซม 

ให้สวยงามและปลอดภัย

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 :	 จัดโครงการเพ่ือพัฒนาและปลูกฝังให้นักศึกษามีความขยัน	

อดทน		มนี�า้ใจ	มจีติอาสาในการปฏบิตังิาน	เช่น	โครงการค่ายอาสาแบ่งปันความรูจ้ากพีสู่น้่อง	ครัง้ที	่4	ท�าให้

นกัศกึษามจีติอาสา	เรียนรู้การแก้ไขปัญหา	รู้จักช่วยเหลอืผูอ้ืน่	การท�างานร่วมกัน	สร้างความสามัคคใีนหมูค่ณะ 

และสามารถน�าความรู้ภาษาจีนที่เรียนมาออกแบบกิจกรรมสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม	:	ได้จัดโครงการเพือ่ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และปลกูฝังให้นกัศึกษามจีติอาสา 

และมีความอดทน	 ในการปฏิบัติงาน	 เช่น	 โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านไทรงาม	 ต�าบลยางหัก 

อ�าเภอปากท่อ	จงัหวดัราชบรุ	ีเพือ่ติดต้ังอปุกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าใหม่	ทาส	ีระบบกรองน�า้ให้กบัโรงเรยีน	

โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	เป็นต้น
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	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้พัฒนานักศึกษาครูพันธุ ์บึง 

เพื่อฟื้นฟูแนวทางการผลิตครูที่มีความสามารถรอบด้าน	ดังนี้

	 โครงการค่ายอาสาและศึกษาดูงาน	ในวนัที	่27	-	29	กรกฎาคม	2562	อทุยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกล้า		

ณ	หว้ากอ	จงัหวดัประจวบคีรขัีนธ์	และโรงเรยีนเทศบาลวดัธรรมกิาราม	(ปิยแหวนรงัสรรค์)	อนัท�าให้นกัศึกษา

โครงการครูพันธุ์บึงเกิดความสามัคคีในหมู่เรียน	 นักศึกษาได้รู้จักการท�างานเป็นกลุ่ม	 รู้จักเสียสละเวลา 

ส่วนตวัเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม	และโรงเรยีนมอีาคารเรยีนทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุให้ดขีึน้	และภมูทิศัน์สวยงามขึน้

	 โครงการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมให้กับนักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง	ณ	วัดทุ่งตาล	ในวันที่	26	-	28	

มิถุนายน	2562	อันท�าให้นักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึงตระหนักถึงคุณธรรม	จริยธรรม	สามารถน�าหลักธรรม

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนามาประยกุต์ใช้โดยปฏบิติัตนให้มคีวามอดทน	มจีติมัน่คงเป็นสมาธ	ิมคีวามสามัคคี

ในหมู่คณะช่วยเหลือแนะน�าซึ่งกันและกัน	มีจิตใจเอื้ออาทรเมตตากรุณาในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

	 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ในวันที่	25	-	26	พฤษภาคม	2562	ณ	ศูนย์วิทยาศาสตร์

และวทิยาศาสตร์ประยกุต์	มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบึง	อนัท�าให้นกัศกึษาโครงการครพูนัธุบ์งึสามารถ

ใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สารและมทีกัษะในการเลอืกใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สารในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ได้

• ผลการด�าเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ครูพันธุ์บึง : 
	 ปัจจุบันโครงการครูพันธุ์บึง	มีนักศึกษาจ�านวน	20	คน	แบ่งตามสาขา	ดังนี้

ล�าดับที่ สาขาวิชา จ�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

รวม 20 คน

ที่มา	:				คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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	 โครงการอบรมเทคโนโลยทีางการศกึษา	ในวนัที	่1	-	2	มถุินายน	2562	ณ	ศนูย์ภาษาและศนูย์คอมพวิเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	อันท�าให้นักศึกษาสามารถใช้	Google	for	Education	:	Classroom	

เพื่อจัดการเรียนการสอน	และ	Google	for	Education	:	Drive	และ	Docs	เพื่อจัดการเอกสารได้

	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร	 ในวันท่ี	 17	 -	 31	 มีนาคม	 2562 

ณ	 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร	 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพ 

ครูพันธุ ์บึง	 อันท�าให้นักศึกษาโครงการครูพันธุ ์บึงมีความรู ้	 มีทักษะการเดินสายไฟฟ้าและการติดตั้ง 

อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	 มีความสามารถตรวจสอบซ่อมบ�ารุงวงจรไฟฟ้า	 สามารถต่อวงจรไฟฟ้า 

และมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์	 ในวันท่ี	 9	 -	 10	 กุมภาพันธ์	 2562 

ณ	 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 อันท�าให้นักศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์	ด้วยโปรแกรม	Auto-CAD	ได้

	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	งานก่ออิฐฉาบปูน	ในวันที่	20	และ	27	ตุลาคม	2561	ณ	อาคารโยธา

และสถาปัตยกรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 อันท�าให้นักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึงมีความรู ้

ความเข้าใจและมีทักษะในงานก่ออิฐฉาบปูน	 โดยสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปซ่อมแซม	 ปรับปรุง	 บริเวณ 

อาคารบ้านพักโครงการครูพันธุ์บึงได้

	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปอาหารจากธรรมชาติ	 ในวันที่	 23	 และ	 28	 ตุลาคม	 2561 

ณ	 อาคารแปรรูป	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 อันท�าให้นักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึงมีความรู ้

ความเข้าใจและสามารถผลิตอาหารแปรรูปจากธรรมชาติเพื่อจัดจ�าหน่ายในนามของครูพันธุ์บึงได้
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	 นอกจากนี้วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์มวยไทย

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน	ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง	วันที่	18	-	20 

มิถุนายน	 2562	 ณ	 องค ์การบริหารส ่วนต�าบลเบิกไพร 

อ�าเภอจอมบึง	 จังหวัดราชบุรี	 ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

โดยมีผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.ส�าราญ	 สุขแสวง	 คณบด ี

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	 ร ่วมกับ 

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเบิกไพรเป็นประธาน 

ในพิธีเปิดการจัดโครงการการด�าเนินการจัดโครงการในครั้งนี ้

มีวัตถุประสงค ์	 เพื่อส ่งเสริมประชาชนในพื้นที่มีรายได ้ 

สามารถมีวิชาชีพ	 และแนวทางในการส่งเสริมอาชีพตนเองได้ 

โดยวิทยาลั ยมวยไทยศึ กษาและการแพทย ์ แผนไทย 

ได ้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ด ้วยมวยไทยมาให้ความรู ้แก ่ผู ้ 

เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ให้สามารถน�าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพตนเองในอนาคตได้

มวยไทยศึกษา : 
	 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	 ได้มีการส่งเสริม	 อนุรักษ์เผยแพร่มวยไทย	 โดยน�า 

มวยไทยมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน	 ภายใต้การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ

ด้วยภมูปัิญญาไทย	ณ	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลเขาผึง้ 

อ�าเภอจอมบงึ	จงัหวดัราชบรุ	ีในระหว่าง	วนัที	่20	กมุภาพนัธ์		2562 

ถึง	 วันที่	 4	 เมษายน	 2562	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 อีกท้ังพัฒนา 

ส่งเสริมให้มีศูนย์และเครือข่ายการเรียนรู ้ภูมิปัญญาไทย 

ด้านสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ	 และเพื่อพัฒนาเครือข่ายให้เป็น 

ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมทางภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพ 

ผู้สูงอายุต้นแบบ	 โดยน�ามวยไทยมาใช้ในการออกก�าลังกาย 

ส�าหรับผู้สูงอายุ	 จากการด�าเนินการจัดโครงการ	 พบว่า 

สมรรถภาพทางกายส�าหรับผู ้สูงอายุมีการพัฒนาท่ีดี ข้ึน 

หลังจากการออกก�าลังกายด้วยมวยไทย
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	 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	 ได้จัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ	 ซ่ึงมีนักมวย 

ที่เป็นชาวต่างชาติมาการแข่งขันในครั้งนี้ด ้วย	 เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู ้มวยไทยสู ่สากล 

อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ	 14	 ปี	 การก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

เมื่อวันที่	 7	 ตุลาคม	 2562	 โดยมีท่านนภินทร	 ศรีสรรพางค์	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการท่องเท่ียว 

และกีฬา	 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขัน	ณ	 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย 

ศูนย์การเรียนรู ้ในเมือง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ ้านจอมบึง	 นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี ้

เพือ่ประชาสัมพนัธ์หลกัสตูรสาขาวชิามวยไทยศึกษาทีเ่ปิดการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตรี	ปรญิญาโท 

และปริญญาเอกสาขาวชิามวยไทยศึกษา	รวมไปถงึสาขาวชิาการแพทย์แผนไทย	สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์	

ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
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	 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยได้ท�าความร่วมมือทางวิชาการ	กับ	บริษัท	เออีซี	มวย 

แอนด์	มาร์เชียล	อาร์ต	จ�ากัด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ศิลปะมวยไทย	

แลกเปล่ียนการด�าเนินการจัดท�าองค์ความรู้และน�าศิลปะมวยไทยบูรณาการกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ส่งเสริมการเที่ยวของไทย	 อีกทั้งร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

เมื่อวันที่	 13	 มิถุนายน	 2562	 ณ	 โรงแรมสวิสโซเทล	 เลอคองคอร์ด	 รัชดา	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมี 

น.ต.วรวิทย์	 เตชะสุภากูร	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	 ร่วมเป็นสักขีพยาน 

การลงนามข้อตกลงเป็นตัวแทนความร่วมมือสถาบันการกีฬา	 ฟิตเนส	 และมวยไทยนานาชาติ	 มาตรฐาน	

ACE	ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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	 นอกจากนี้	นายอภิลักษณ์	ไผ่ล้อม	นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา	ได้รับรางวัลไหว้ครู

มวยไทยสวยงามดีเด่น	ในงานมหกรรมวันมวยไทยเทิดไท้องค์ราชัน	ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2562	

ณ	การกีฬาแห่งประเทศไทย

	 เมื่อวันที่	 6	 กุมภาพันธ์	 2562	ณ	 การกีฬาแห่งประเทศไทย	 ได้มีการจัดงานมหกรรมวันมวยไทย 

เทิดไท้องค์ราชัน	 ครั้งที่	 1	 ซึ่งภายในการจัดงานในคร้ังนี้	 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึง 

ความส�าคัญของบุคคลวงการกีฬามวย	 จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลในวงการกีฬามวย 

เพื่อประกาศเกียรติคุณ	 และเชิดชูเกียรติยกย่องนักกีฬาและบุคลากรในวงการกีฬามวย	 ทั้ง	 7	 ประภท 

ประกอบด้วย	 นักมวย	 ผู้ฝึกสอน	 ผู้ตัดสิน	 หัวหน้าค่ายมวย	 ผู้จัดการนักมวย	 ผู้จัดรายการแข่งขันมวย 

นายสนามมวย	รวมทัง้สถานประกอบการกฬีามวย	ทีมี่ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์	สร้างซือ่เสยีง	ท�าคุณประโยชน์ 

ให้กับวงการกีฬามวยของชาติ	 เป็นการสร้างขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคลในวงการกีฬามวย 

ท่ีทุ่มเท	 เสียสละ	 สร้างสรรค์	 เพื่อวงการกีฬามวย	 ซึ่งรองศาสตราจารย์	 ดร.ชาญชัย	 ยมดิษฐ์	 ผู้ก่อตั้ง 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	 ได้รับรางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น	 ในงานมหกรรม 

วันมวยไทยเทิดไท้องค์ราชัน	ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2562	ณ	การกีฬาแห่งประเทศไทย	ในครั้งนี ้

จึงถือได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างยิ่งอีกรางวัลหนึ่งของประเทศ

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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โครงการ/กิจกรรม จ�านวนผู้เข้าร่วม ระยะเวลา/สถานทีด่�าเนนิการ

คณะวิทยาการจัดการ

1. โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกจิและการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ใน
ชมุชนไทยมอญนครชุมน์อย่างย่ังยนื
: ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จ�านวน 8 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเป๋าแฟชั่นสตรีลายผ้า
มอญ ชดุดนิเผาข้าวแช่ ชดุเครือ่งปรงุศลิาดล 
พวงมะโหนดยักษ์ โมบายผ้าพื้นถิ่น อาหาร
มอญ สไบลายผ้าพิมพ์มอญ และกระเป๋า
ผ้าลายมอญ

ชุมชนนครชุมน์ 
อ�าเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี

จ�านวน 255 คน

25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ

11-12 มีนาคม 2562 
ณ โรงเรียนบ้านบึง

(สันติมโนประชาสรรค์)
อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. โครงการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
: ด�าเนินการรับบริการทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม จ�านวนตัวอย่าง 45 รายการ 
และบริการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ อีก
ทั้งบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม

สถานประกอบการ 
และ หน่วยงานราชการ

 จ�านวน 10 แห่ง

1 ตุลาคม 2561 -
30 กันยายน 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผลิต
มวยไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
: ประชาชนมีความรู้เพิ่มข้ึน คะแนนเฉลี่ย
ก่อนรบัการอบรมเท่ากบั 3.88 และคะแนน
เฉลีย่หลงัรบัการอบรมเท่ากบั 4.18 คะแนน 
และสามารถน�าความรู ้ไปใช้หลังเข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.2 

ประชาชนทั่วไป 
จ�านวน 40 คน

18 - 20 มิถุนายน 2562
ณ องค์การบริหารส่วน

ต�าบลเบิกไพร
อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

พัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

• ด้านเศรษฐกิจ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท่ี  1
M C R U
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โครงการ/กิจกรรม จ�านวนผู้เข้าร่วม ระยะเวลา/สถานทีด่�าเนนิการ

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท�า
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
: ผู ้อบรมสามารถน�าความรู ้ที่ ได ้ รับไป
ประยุกต์ใช ้ในการสร้างอาชีพได้ อยู ่ที ่
ระดับมากร้อยละ 60 และสามารถน�า
ความรู ้ที่ได ้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 
ในระดับมาก ร้อยละ 70

ประชาชนที่มีรายได้ต�่ากว่า 
35,000 ต่อปี 

จ�านวน 30 คน

31 สิงหาคม – 2 กันยายน 
2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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โครงการ/กิจกรรม จ�านวนผู้เข้าร่วม ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. โครงการค่ายอบรมความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน

เยาวชน ในเขตพื้นที่อ�าเภอ
บ้านคาและอ�าเภอสวนผึ้ง 

จ�านวน 100 คน

25-26 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
27-28 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ

11-12 มีนาคม 2562 
ณ โรงเรียนบ้านบึง 

(สันติมโนประชาสรรค์)
อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี
ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและ 
ผูอ้ืน่ภายใต้พืน้ฐานของสงัคมประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
: เจตคติที่มีต่อความรักความสามัคคี สิทธิ
หน้าที ่สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ
ร้อยละ 96.68
: ชมุชนเข้าร่วม 20 ชมุชน ประชาชน จ�านวน 
2,670 คน

ประชาชนในจังหวัดราชบุรี
จ�านวน 2,670 คน

1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562

จังหวัดราชบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. โครงการ การเตรียมความพร้อมสู่ระบบ 
มาตรฐาน ISO 45001: 2018 การปฏบัิตกิาร
ช่วยฟื้นคืนชีพ CPR กับการใช้เครื่องกระตุก
หัวใจอัตโนมัติ (AED)
: ได้รับความรู ้เพื่อสร้างวินัยให้เกิดความ
ปลอดภัยในองถิ่นในการให้ความรู ้และ 
ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ และพลเมืองมี
วินัยมีความปลอดภัยสร้างความม่ันคงของ
ท้องถิ่นและของชาติ

ประชาชน อาจารย์ และ
นักศึกษา

จ�านวน 120 คน

13 ธันวาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

• ด้านสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วย
ภูมิปัญญาไทย
: ผู้สูงอายุมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 81.33 
และมสีมรรถภาพทางกายทีด่ขีึน้ ร้อยละ 80

ผู้สูงอายุ ต�าบลปากช่อง 
อ�าเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 
จ�านวน 50 คน

13 กุมภาพันธ์ –
5 เมษายน 2562

ต�าบลปากช่อง อ�าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

โครงการ/กิจกรรม จ�านวนผู้เข้าร่วม ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และ 
สิ่งแวดล้อม

นักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จ�านวน 89 คน

21 สิงหาคม 2562 
ณ โรงเรียนวัดรางเสน่ห ์

 อ�าเภอสวนผึ้ง
และ 28 สิงหาคม 2562 
ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 

อ�าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

• ด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
: ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 
ประจ�าปี 2562” จากกระทรวงแรงงาน

อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา

จ�านวน 5,624 คน

1 ตุลาคม 2561 –
30 กันยายน 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

ส�านักงานอธิการบดี

3. โครงการกิจกรรม 5 ส.
: ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณผลการ
ประเมิน “ระดับทอง” ส�านักงานหอพักมี
ผลการประเมิน “ระดับเงิน” กองพัฒนา
นักศึกษา และหน่วยงานอาคารสถานที ่
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย มีผลการ
ประเมิน “ระดับทองแดง”

หน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง
    

วันที่ 21 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 

อาคารอ�านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง

4. กิจกรรม "รณรงค์ประชาสัมพันธ ์
แอปพลิเคชั่น ECOLIFE แอปรักษ์โลก"

อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา

จ�านวน 300 คน

4 ตุลาคม 2561 
ณ บริเวณโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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• ด้านการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

คณะครุศาสตร์

1. โครงการพัฒนาศกัยภาพคร ูและบคุลากร
ทางการศึกษา
: ครโูรงเรยีนในเขตพืน้ที ่จังหวดัราชบรุ ีและ 
จงัหวัดสมทุรสงคราม ทัง้การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
และการศึกษานอกระบบ ท่ีเป็นครูและ 
บคุลากรทางการศึกษามีทกัษะการจดัการเรยีน  
การสอน และน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปแลกเปลีย่น 
เรียนรู ้ประสบการณ์ในการสอน โดย
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน และได้รับการดูแลจากอาจารย์พี่เลี้ยง

ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

จ�านวน 240 คน

17 - 18 สิงหาคม 2562
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

2. โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริม 
สขุภาวะส�าหรับนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา
: บคุลากรทางการศกึษามสีมรรถภาพในการ
จัดการเรียนสอนด้วยระบบ Professional 
Learning Community : PLC 1)  
ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

ครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ 
จังหวัดราชบุรี และ 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
จ�านวน 12 โรงเรียน

20 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

3. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ 
สร้างกรอบและแนวทางในการฝึกประสบ- 
การณ์สอนในสถานศึกษา

ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง 
ผู้แทนโรงเรียน 

อาจารย์ บุคลากร 
จ�านวน 137 คน

17 สิงหาคม 2562 
ณ หอประชุมศูนย์ภาษา ชั้น 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

4. โครงการอบรมผูบ้ริหารครคููค่ดิ ครพูีเ่ลีย้ง 
(Schools Intergrated Learning : SIL)

ผู้บริหาร ผู้แทนโรงเรียน 
ครูพี่เลี้ยง 

จ�านวน 49 คน

30 ตุลาคม 2562 
ณ โรงแรมเวสเทิรนแกรน์ 

จังหวัดราชบุรี

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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5. กจิกรรมอบรมผูบ้รหิาร ครคููค่ดิ ครพูีเ่ลีย้ง 
(Schools Intergrated Learning : SIL)
: โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู แจ้งความ
ประสงค์เข ้าร ่วมโครงการฯ (Schools 
Intergrated Learning : SIL) ผ่านระบบ 
QR Code

โรงเรียนร่วมเครือข่าย
พัฒนาวิชาชีพครู

22 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุม
สุพจน์มิเถาวัลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. โครงการนวตักรรมและเทคโนโลยส่ีงเสริม 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย 
ของนักเรียนชายแดน

นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ 
อ�าเภอสวนผึ้ง และ 

อ�าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี  

จ�านวน 200 คน

9 พฤศจิกายน 2561 – 
23 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี 
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 

โรงเรียนรุจิรพัฒน ์
 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 

โรงเรียนบ้านพุบอนบน 
โรงเรียนบ้านล�าพระ

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
จังหวัดราชบุรี

7. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสร้างสือ่ 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 1

ครูผู้สอนในโรงเรียนเขต
อ�าเภอจอมบึง
อ�าเภอสวนผึ้ง

และอ�าเภอบ้านคา 
จ�านวน 20 คน

26 - 27 มกราคม 2562 
ณ ริมเขาวัลเล่ย์ รีสอร์ท 

อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

8. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสร้างสือ่ 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 2

ครูผู้สอนในโรงเรียนเขต
อ�าเภอจอมบึง
อ�าเภอสวนผึ้ง

และอ�าเภอบ้านคา 
จ�านวน 22 คน

16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ริมเขาวัลเล่ย์ รีสอร์ท 

อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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9. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสร้างสือ่
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3

ครูผู้สอนในโรงเรียนเขต
อ�าเภอจอมบึง อ�าเภอ

สวนผึ้ง และอ�าเภอบ้านคา 
จ�านวน 28 คน

2 - 3 มีนาคม 2562
ณ ทิมเบอร์แลนด์ รีสอร์ท 

อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

10. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จ�านวน 276 คน

วันที่ 25 มกราคม 2562 
ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 
วันที่ 26 มกราคม 2562 
ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 

จังหวัดราชบุรี

11. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่ต้องการความ
ช ่วยเหลือและพัฒนาเป ็นพิเศษอย ่าง 
เร่งด่วน (ICU)

นักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้น 
จ�านวน 60 คน 

นักเรียนระดับประถมศึกษา
จ�านวน 48 คน

2 - 3 มีนาคม 2562 
ณ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 

อ�าเภอบ้านคา
14 - 15 มีนาคม 2562 
ณ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 

อ�าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี 
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 พัฒนาท้องถิ่นผ่านงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. โครงการสืบสานทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ราชบุรีการผลิตของที่ระลึก
: ได้ความรู้การออกแบบโดยใช้โปรแกรม 
Adobe Illustrator ประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบลวดลายจากหนงัใหญ่จากวดัขนอน 
เป็นลวดลายบนโอ่งเซรามิกส์ของที่ระลึก 
เพื่ออนุรักษ์ลายหนังใหญ่วดัขนอนสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัด
ราชบุรีให้เป็นรู้จักแพร่หลาย

นักศึกษา อาจารย์ 
ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป

จ�านวน 30 คน

16, 23 และ 30 มีนาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

2. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย ์
แผนไทย

อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 
จ�านวน 100 คน

5 เมษายน 2562
ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

3. โครงการพิธีไหว้พระบิดาแห่งการ
สาธารณสุขไทย (วันมหิดล)

อาจารย์ นักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุข 

จ�านวน 265 คน

24 กันยายน 2562
ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

4. โครงการพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย อาจารย์นักศึกษา ศิษย์เก่า 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

จ�านวน 45 คน

24 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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5. โครงการพิธีไหว้ครูมวยไทย
(นายขนมต้ม)

อาจารย์ และนักศึกษา
สาขาวิชามวยไทยศึกษา 

และพลศึกษา 
จ�านวน 50 คน

4 เมษายน 2562
ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

ส�านักงานอธิการบดี

6. โครงการสืบสานประเพณีท�าบุญ
กลางบ้าน
: ท�าบญุอทุศิส่วนกศุลให้แก่ผูบ้รหิารอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
ที่ล่วงลับไปแล้ว

คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา

จ�านวน 150 คน

10 ธันวาคม 2561 
หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

7. โครงการ "จัดพิธียกเสาเอก-โท อาคาร
หอพักนักศึกษาสูง 6 ชั้น"
: มีความเป็นสิริมงคลให้กับผู้เข้าพักอาศัย 
และสร้างขวญัก�าลงัใจ ตลอดจนความเชือ่มัน่ 
ให้กับผู ้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจ 
การจ้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ช่าง และ
คนงานทีท่�าการก่อสร้างอาคารได้ปฏบิตังิาน
ด้วยความสะดวกราบรื่น

ผู้บริหาร บุคลากร 
และนักศึกษา

จ�านวน 130 คน

12 สิงหาคม 2562 
ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง

อาคารหอพักนักศึกษาสูง 6 ชั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

8. โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ บุคลากร

และนักศึกษา
จ�านวน 1,200 คน

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 
ณ สนามฟุตบอล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศกัยภาพนกัศกึษาและสร้างสรรค์ศิลปะการ
แสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี

นักศึกษา
จ�านวน 40 คน

25 – 28 ตุลาคม 2561 
ณ บ้านเพชรส�าราญ 

อ�าเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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10. เผยแพร่การแสดงชุด “นาฏยหัตถศิลป์
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี”

งานประเพณีปีนเขา
เข้าถ�้าจอมพล ครั้งที่ 9

5 พฤศจิกายน 2561 
ณ เวทีกลางสนามฟุตบอล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง

11. ร ่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลป
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
คร้ังที ่9 ภายใต้หวัข้อ “ทวารวด ี: วถิถีิน่ วถิี
ธรรม น�าภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
(The 9th International Conference 
on Art and Culture Network, under 
the theme: “Dvaravati: Local Ways 
with Dharma Ways Causing Wisdom 
to Creative Economy”)

มหาวิทยาลัย 15 แห่ง 11 – 12 กุมภาพันธ์์ 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม

12. โครงการจดังานอนรุกัษ์ สบืสาน 
ประเพณไีทย “วันสงกรานต์ สานใจ” 
ครั้งที่ 6

ผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ บุคลากร

และนักศึกษา
จ�านวน 613 คน

19 เมษายน 2562 
ณ ลานวัฒนธรรม 

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง

13. โครงการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระ- 
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

ผู้บรหิาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที ่บคุลากร นกัศกึษา 

และประชาชนทัว่ไป 
จ�านวน 1,200 คน

เดือนมีนาคม - เดือน
พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

14. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เร่ือง "การสร้างเครือข่ายทางด้านศิลป
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น"

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

และ
ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

28 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมดารารัตน์ 

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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15. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี 
เข้าพรรษา ประจ�าปี 2562
: กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมแห่
เทียนพรรษา และกิจกรรมถวายเทียน
พรรษา

ผู้บริหาร คณาจารย์  
เจ้าหน้าที่ บุคลากร 

นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป 

จ�านวน 1,000 คน

9 - 15 กรกฎาคม 2562
ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร
อ�านวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ณ ตลาดเทศบาลต�าบลจอมบึง 
ถึงที่ว่าการอ�าเภอจอมบึง 

ณ วัดเขารังเสือ วัดถ�้าสิงโตทอง 
และวัดรางม่วง 

อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

16. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 
พรรษา
: พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป พิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา
และบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ราชภัฏ
อาสาท�าความดีเพื่อแผ่นดิน”

ผูบ้รหิาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที ่บคุลากร นกัศกึษา 

และประชาชนทัว่ไป 
จ�านวน 1,000 คน

28 กรกฎาคม 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง

17. โครงการ “วันแม่แห่งชาติ” 
ประจ�าปี 2562
: กจิกรรมการประกวดการกล่าวสนุทรพจน์ 
หวัข้อ “พระคณุแม่” การประกวดร้องเพลง
เกีย่วกับแม่ และกจิกรรมการเขยีนจดหมาย
ถึงแม่เพื่อสืบสานความเป็นไทย

ผูบ้รหิาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที ่บคุลากร นกัศกึษา 

และประชาชนทัว่ไป 
จ�านวน 263 คน

21 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง

18. โครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู บูชา
ครูนาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะไทย

ผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ บุคลากร และ

นักศึกษา
จ�านวน 50 คน

5 กันยายน 2562 
ณ ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง 

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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Muban Chom Bueng Rajabhat University
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การผลิตและพัฒนาครูยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท่ี  2
M C R U

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

คณะครุศาสตร์

1. โครงการพัฒนาศกัยภาพคร ูและบุคลากร
ทางการศกึษา
: โรงเรยีนมรูีปแบบการใช้กระบวนการ PLC 
เพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษาทีช่ดัเจน

ครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ 
จังหวัดราชบุรี และ 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

การศึกษานอกระบบ 
จ�านวน 40 คน

9 กันยายน 2562
ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ 

จังหวัดราชบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท�าเอกสาร
ประกอบการสอน ต�ารา หนังสือ
: คณาจารย์สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 
และผลิตผลงานหรือองค์ความรู้ที่มี
ประโยชน์ต่อวงวิชาการและเผยแพร่สู่
สาธารณชน

คณาจารย์
จ�านวน 30 คน

15 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมราชาวด ี
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

3. โครงสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0

บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ 
จ�านวน 21 คน

11 - 12 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน 

แอนด์ สปา
จังหวัดสมุทรสงคราม

 คร ูและบุคลากรทางการศกึษาได้รบัการพฒันาศกัยภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

วิชาชีพ
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย และ/หรือ ได้รับวิทยฐานะ 
ที่สูงขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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4. โครงสร้างอบรมพัฒนานวัตกรรมสื่อ 
การเรียนรูแ้บบผสมผสานการจัดการเรยีนรู้ 
MCRU meta Active Learning

บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ 
จ�านวน 21 คน

25 - 28 มีนาคม 2562 
ณ โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยส่ีงเสรมิ
ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขยีน ภาษาไทยของ
เดก็ชายแดน 
: ผลคะแนน O-Net และผลสัมฤทธิทาง 
การเรียนวชิาภาษาไทยสงูขึน้

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 

จ�านวน 200 คน

9 พฤศจิกายน 2561 - 
23 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี 
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 
โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 

โรงเรียนบ้านพุบอนบน 
โรงเรียนบ้านล�าพระ

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 
อ�าเภอสวนผึ้ง อ�าเภอบ้านคา 

จังหวัดราชบุรี

 โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการพัฒนา ท�าให้แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
	 -	พัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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2. โครงการการจัดการศึกษาแบบประสม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ค่ายวิชาการ)
: สามารถสร ้างช้ินงานที่ เป ็นสื่อทาง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย จ�านวน 66 ชิ้นงาน 
และสามารถเขยีนแผนการสอนท่ีน�าสือ่ทาง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยไปประกอบการจัดการ
เรียนรู้ได้

ครูในจังหวัดราชบุรี
จ�านวน 70 คน

26 - 27 มกราคม 2562 
16-17 กุมภาพันธ์ 2562 และ 

2-3 มีนาคม 2562
จังหวัดราชบุรี

3. โครงการค่ายอบรมความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน
: นักเรียนมีความสนใจเรียนรู ้วิชาวิทยา- 
ศาสตร์ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานวิทยาศาสตร์
มากขึ้น

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
จ�านวน 100 คน

13 - 14 ธันวาคม 2561 
21 - 22 ธันวาคม 2561 และ 

25-26 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 

โรงเรียนบ้านบึง อ�าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี

4. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ 
สิ่งแวดล้อม
: มีความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์
หรือวิชาชีววิทยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 97

นักเรียนในระดับการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานเขต อ�าเภอบ้านคา 

และอ�าเภอสวนผึ้ง 
จ�านวน 123 คน

21 และ 28 สิงหาคม 2562
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 
อ�าเภอบ้านคา และ

อ�าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี

5. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 1 ระดับ
มัธยม
: นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจ และน�า 
ความรู้ ประสบการณ์ ลงมือปฏิบัติจริงได้

นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3

จ�านวน 276 คน

25 - 26 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

อ�าเภอบ้านคา
และอ�าเภอสวนผึ้ง

จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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6. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 2 ระดับ
ประถม
: นกัเรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจ และน�าความรู ้
ประสบการณ์ ลงมือปฏิบัติจริงได้

นักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษา
จ�านวน 365 คน

9, 12 และ 14 พฤศจกิายน 2561
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

โรงเรียนบ้านบึง
โรงเรียนสินแร่สยาม 
อ�าเภอสวนผึ้ง และ

อ�าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

7. โครงการค่ายเทคโนโลยเีพือ่ส่งเสรมิศกัย- 
ภาพของนักเรียนส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 1,2 จังหวัดราชบุรี
: สามารถพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี 
โดยน�าไปใช้ด้านการเรียนการสอนและใน
ชีวิตประจ�าวันได้

นักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น
จ�านวน 100 คน

15 - 16 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

8. โครงการส่งเสริมคณุภาพการศกึษาวทิยา-
ศาสตร์ในโรงเรียนทีต้่องการความช่วยเหลอื
และพัฒนาเป็นพเิศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ใน
พื้นที่ชายแดน
: มีพัฒนาการในการสอบข้อสอบ O-Net 
หลงัอบรมสงูกว่าก่อนอบรม ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละระดับชั้น

นักเรียนในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเขต อ�าเภอบ้านคา

จ�านวน 73 คน

2 - 3 มีนาคม 2562 และ 
14 - 15 มีนาคม 2562
โรงเรียนบ้านล�าพระ 

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
อ�าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

9. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารงานประดษิฐ์ 
ทางคณติศาสตร์เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์
: สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานทางคณิตศาสตร์ 
และน�าไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้เรียน

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
จ�านวน 70 คน

9 - 10 มีนาคม 2562
โรงเรียนเขตอ�าเภอสวนผึ้ง 

และอ�าเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เพือ่พฒันา 
คณุภาพการศกึษาดนตรด้ีวยทกัษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที ่21

โรงเรียนที่ขาดแคลน 
ครูผู้สอนวิชาดนตรีในจังหวัด
ราชบุรี จ�านวน 2 โรงเรียน

23 มกราคม 2562 
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

30 มกราคม 2562 
ณ โรงเรียนวันครู 2503

จังหวัดราชบุรี
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11. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร สอนศลิป 
ศึกษาระดับประถมศึกษา

ครูผู้สอนศิลปะ และนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา

ในจังหวัดราชบุรี
 จ�านวน 90 คน

9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ โรงเรียนวัดนาหนอง 
16 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ โรงเรียนตะโกล่าง

จังหวัดราชบุรี

12. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน

ครูผู้สอนภาษาจีน 
ในจังหวัดราชบุรี 
จ�านวน 90 คน

14 - 16 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุม 

โรงแรมเดอะคาเนล
จังหวัดราชบุรี

13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาเซียน
ศึกษาในโรงเรียน

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
จ�านวน 110 คน

21 มิถุนายน 2562 
ณ โรงเรียนบ้านวังปลา 
10 กรกฎาคม 2562

ณ โรงเรียนบ้านหนองสีนวล
อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

14. โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิก์ารทดสอบ 
ทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-net) 
ของนักเรียนในเขตพื้นท่ีชายแดนไทย- 
เมียนมาร์ จังหวัดราชบุรี
: มีความรู ้ ในรายวิชาวิทยาศาสตร ์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ เพิ่มขึ้น
ท�าให้มีความรู ้  มีทักษะการด�าเนินงาน
และการวางแผนการใช้ประโยชน์จากองค ์
ความรู ้4 รายวชิา นักเรยีนมีทกัษะในการน�า
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา นักเรียนมีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น 
พืน้ฐาน (O-NET) สงูขึน้ ครผููส้อนมแีนวทาง
ในการพัฒนานักเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานเป็น
ข้อมูลส�าหรับการวางแผนและการด�าเนิน
การพัฒนา และโรงเรียนมีผลการประเมิน
ทางการศึกษาได้เกณฑ์มาตรฐาน

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 6 

โรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านถ�้าหิน 

จ�านวน 25 คน 
และตะโกปิดทอง 
จ�านวน 15 คน

เดือนธันวาคม 2561
ถึงเดือนมกราคม 2562
โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านถ�้าหิน
โรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนตะโกปิดทอง

อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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คณะครุศาสตร์

1. กิจกรรมการสอนแบบโครงการ
: นักศึกษาได้รับความรู ้ความเข้าใจใน 
รูปแบบการสอนแบบโครงการ

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยชั้นปีที่ 3 และ 4 

จ�านวน 90 คน

21 ธันวาคม 2562
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง

2. กิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ส�าหรับ
ครูปฐมวัย (AR)
: นักศึกษาพัฒนาสื่อการเรียนรู ้ AR ได้ 
ถ่ายท�าและตัดต่อวีดีทัศน์ด้วยมือถือ

นักศึกษาสาขา 
วิชาการศึกษาปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 2 
จ�านวน 31 คน

18 ธันวาคม 2562
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง

3. กิจกรรมเสริมความรู ้สู ่ครูปฐมวัยด้วย 
งานใบตอง กระดาษและลูกโป่งแฟนซี
: นกัศกึษาสามารถประดษิฐ์ด้วยงานใบตอง 
กระดาษ และลูกโป่ง

นักศึกษาสาขา 
วิชาการศึกษาปฐมวัย

ชั้นปีที่ 1 และ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 2
จ�านวน 64 คน

25 ธันวาคม 2562
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง

• นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
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4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 2
: นักศึกษามีความรู้ ทักษะและเทคนิคการ
ท�าโครงการภาษาอังกฤษ

นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

จ�านวน 61 คน

30 เมษายน 2562
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
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ชื่อเอกสารต�ารา ผู้จัดท�า

1. จุลชีววิทยา อาจารย์ศุภลักษณ์ สุดขาว

2. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อาจารย์อภินพ จิตใจงาม

3. คณิตศาสตร์ส�าหรับคอมพิวเตอร์ อาจารย์น�้ารินทร์ กาบแก้ว

4. เคมีโคออร์ดิเนชัน อาจารย์ ดร.จรรยา พรหมเฉลิม

5. การส�ารวจและการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น อาจารย์ ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น

6. การวิเคราะห์และออกแบบระบบธุรกิจดิจิทัล อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาจารย์ ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ

8. การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ

9. ท้องถิ่นศึกษา อาจารย์นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์

10. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์

11. การสอนไวยากรณ์ภาษาจีน อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.กฤษดา กฤตเมธกุล

12. หลักการอ่านการเขียนค�าไทย อาจารย์วรรณนิสา ปานพรม

13. กฎหมายลักษณะพยาน อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร

14. การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ อาจารย์เทวเดช ห้วยหงษ์ทอง

15. การพัฒนา Application ด้วยภาษา ActionSript 3.0 อาจารย์อดิศักดิ์ โฮนอก

16. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Powetpoint ชั้นสูง อาจารย์วริยา เย็นเปิง

17. โรคระบาดทางเดินปัสสาวะในคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา อาจารย์อัญทิวา อุ่นไธสง

18. ศาสตร์และศิลปะมวยไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส�าราญ สุขแสวง

19. การทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ

 การผลิตเอกสารต�ารา และเอกสารประกอบการสอน

 - เอกสารต�ารา

	 ที่มา	: ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้จัดท�า

1. วิชาการบัญชีต้นทุน 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา สะรุโณ

2. วิชาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง

3. วิชาหลักนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ แสงภู

4. การเขียนเรียงเสียงประสานส�าหรับดนตรีป๊อปปูล่าร์ อาจารย์วัชระ แสนเดช

5. กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป อาจารย์วัลภา รัศมีโชติ

6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย

7. วิชาความเป็นครู ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์

8. วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์ธนกฤต สาขะจันทร์

9. วิชาพัฒนาทักษะการอ่าน อาจารย์อินธิรา เกื้อเสนาะ

10. วิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน อาจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล

11. วิชาจิตวิทยาในชีวิตประจ�าวัน อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์

12. วิชาการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ภุมรินทร์ ชวนชม

13. วิชาการวิจัยทางการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารยท์รงเกียรติ อิงคามระธร

14. วิชาหลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์สุจิตรา จันทร์ลอย

15. วิชาแฮนด์บอล อาจารย์นิตยา เรืองมาก

16. วิชาจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร อาจารย์ ดร.สวรรยา ปัญญานันท์

17. วิชาการเลี้ยงแพะแกะ อาจารย์วัชระ นิลเพชร

18. วิชาสัตววิทยา อาจารย์อภินพ จิตใจงาม

19. เคมีส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 อาจารย์ณิชากร ปทุมรังสรรค์

20. วิชาทฤษฎีเซต อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย

21. วิชาทัศนศาสตร์ อาจารย์เอกพล แก้วนวม

22. วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์สานนท์ เลาหบุตร

23. วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง

24. วิชาการออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า อาจารย์ ว่าที่ร้อนตรีศุภกฤษ สุขเจริญ

25 วิชาการประมวลผลภาพเพื่องานอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง

 - เอกสารประกอบการสอน

 ที่มา : ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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 นักศึกษาครู ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ
  นายวุฒิกาล เคางาม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล 
“เกียรติบัตรระดับดี เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 2562” ระดับจังหวัด โครงการเยาวชนต้นแบบด้วยดนตรีไทย
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 นายศิลป์ณภัทร ์ กรธนสุขอรุณ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นป ีที่  3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดภาพวาดจิตรกรรม “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” 
จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง ในวันที่  1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน 4 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ 
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์พิทักษ์ราชบัลลังก์” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากกองบัญชาการกองทัพไทย ในวันที่  10 กันยายน 2562 
ณ กรุงเทพมหานคร

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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ยกระดับคุณภาพการศึกษายุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท่ี  3
M C R U

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา นักศึกษาให้มีความซื่อสัตย์ อดทน คิดเป็น และท�างานเป็นทีม

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

คณะครุศาสตร์

1. กิจกรรมค่ายปฐมวัยอาสาเพื่อพัฒนา
โรงเรียนโครงการกองทนุการศกึษา
: นักศึกษาและอาจารย์ได้น�าความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กบันักเรยีนในระดบัปฐมวัย และ
นักเรียนในระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ทัง้ 4 ด้าน

นักเรียนระดับปฐมวัย 
จ�านวน 215 คน

23 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 

ต�าบลสวนผึ้ง อ�าเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี

2. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทค- 
โนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
: นักศึกษามีจิตอาสาและตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการพัฒนาท้องถิ่น

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา และนักเรียนโรงเรียน
ตะโกปิดทอง จ�านวน 50 คน

17 มกราคม 2562
โรงเรียนตะโกปิดทอง

จังหวัดราชบุรี

3. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขา
วิชาพลศึกษา
: นกัศกึษามคีวามรูค้วามเข้าใจในกตกิาและ
บทบาทการเป็นผู้ตัดสิน

นักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 

จ�านวน 100 คน

23 มกราคม 2562 
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

4. โครงการพัฒนานักศึกษาฝึกปฏิบัติ  
การสอนในสถานศึกษา

นักศึกษา
จ�านวน 612 คน

10 - 11 พฤษภาคม 2562 
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. โครงการพฒันาผูน้�านกัศกึษา คณะวทิยา- 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
: สามารถเขยีนโครงการเป็น มคีวามกล้าคดิ 
กล้าแสดงออก ในการน�าเสนอแผนงาน 
มีความสามัคคี และท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี

องค์การนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี 
จ�านวน 14 คน

10 - 11 มิถุนายน 2562 
ณ เฮฟเว่น แควรีสอร์ท 

อ�าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

6. โครงการส่งเสรมิสิง่แวดล้อมและอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ : กิจกรรมอนุรักษ ์
สิง่แวดล้อมภายในท้องถ่ินด้วยวทิยาศาสตร์ 
ท�าปุ๋ยจากเศษใบไม้
: นักศึกษามีความสมัครสมานสามัคค ี
ในการท�างานร่วมกัน มีความอดทนต่อ
ความยากล�าบากในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาจนท�าให้งานสามารถ
ส�าเร็จลุล่วงได้ภายในเวลาที่ก�าหนด รวมทั้ง 
มีเจตคติที่ดี และเต็มใจในการท�างานเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม

นักศึกษาครูพันธุ์บึง
จ�านวน 20 คน

4 พฤษภาคม 2562
ณ บริเวณบ้านพักครูพันธุ์บึง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7. โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
จ�านวน 290 คน

27 มีนาคม 2562 
3 เมษายน 2562 

ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

8. โครงการอบรมผู้น�านักศึกษาคณะมนุษย- 
ศาสตร์และสังคมศาสตร์
: นักศึกษามีภาวะผู ้น�าท้ังในด้านความรู ้ 
ทัศนคติ และทักษะการท�างานเป็นทีม มี
ความสามารถในการสร้างทีมงาน รู้จักการ
ท�างานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
มีกระบวนวางแผนการด�าเนินงานที่เป็น
ระบบ สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน
การด�าเนินงาน

องค์การนักศึกษา
 จ�านวน 40 คน

17 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมราชาวดี 
คณะมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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9. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้น
เต็มรูป
: นกัศกึษาทีจ่ะจบการศกึษาให้น�าความรูไ้ป
ใช้พัฒนาตนเองและใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ

นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 
สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 

การพัฒนาชมุชน และ
นติศิาสตร์ 

จ�านวน 164 คน

27 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 

อาคารศูนย์ภาษาและ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะวิทยาการจัดการ

10. โครงการพัฒนาแผนธุรกิจสินค้าชุมชน
: นักศึกษาได้รับความรู้แนวธุรกิจที่
สอดคล้องต่อการพัฒนาคุณค่าเพิ่มแก่
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และมีความพร้อมต่อ
การท�างาน และการเป็นผู้ประกอบการใน
อนาคต

นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการทั่วไป 
จ�านวน 80 คน

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

ณ ห้องประชุม 1158 
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

11. โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการ 
จัดการการตลาด
: นกัศกึษาได้รับความรูด้้านการจัดการตลาด 
และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
จ�านวน 22 คน

11 - 13 ธันวาคม 2561 
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ ชุมชนธุรกิจรังนก
และโฮมสเตย์

อ�าเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

12. โครงการเยาวชนมจีติอาสาและบ�าเพญ็
ประโยชน์
: นักศึกษามีจิตอาสาและรู ้จักบ�าเพ็ญ
ประโยชน์

นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จ�านวน 30 คน

19 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร 

อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

13. โครงการค่ายจดัการความรูก้ารปฏบิตังิาน 
หน้าร้าน
: นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูน
ประสบการณ์

นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด

จ�านวน 67 คน

26 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ค่ายเอล ละเฟิ่น แคมป์ 

จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

M  C  R  U  ANNUAL REPORT 2019 79



โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

14. โครงการพัฒนาแผนการจัดการธุรกิจ
ในตลาดยคุดจิติอล เสรมิศกัยภาพนกัศกึษา
: นักศึกษาได้รับความรู้แนวธุรกิจที่
สอดคล้อง ต่อการพัฒนาคุณค่าเพิ่มแก่
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และมีความพร้อมต่อ
การท�างาน และการเป็นผู้ประกอบการใน
อนาคต

นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการทั่วไป 
จ�านวน 80 คน

2, 9, 16 และ 23
กุมภาพันธ์ 2562 

และ 2 และ9 มีนาคม 2562
 ณ ห้องประชุม 1158 
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

15. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นกัศกึษาสาขาวชิาการตลาด Smart Retail 
Innovation Contest 2019
: นักศึกษาได้แนวความคิดสร้างสรรค์ใน
การจัดท�าโครงการนวัตกรรม และเชือ่มโยง
โครงงานนวตักรรมสูก่ารน�าไปใช้ประโยชน์ใน
ภาค โดยได้รับรางวลัระดบั Platinum Prize 
(ดีเยีย่ม) ในประเภท New business Model

นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด

จ�านวน 67 คน

29 เมษายน 2562 
ณ สถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์

16. โครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจจิตอาสา 
บ�าเพ็ญประโยชน์
: นักศึกษามีจิตอาสา และรู ้จักบ�าเพ็ญ
ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จ�านวน 60 คน

9 - 15 กรกฎาคม 2562
ณ วัดทุ่งน้อย
จังหวัดราชบุรี

17. โครงการชวนน้องท�าความดี : ป้ายสี 
เติมรัก
: นักศึกษาได้รับการปลูกฝ ังและสร้าง
จิตส�านึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
รู้คุณค่าของการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น

นักศึกษาสาขาวิชาการ
ตลาด จ�านวน 31 คน

17 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงเรียนบ้านพุเข็ม 
อ�าเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�า 
สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมท่องเที่ยว
โดยใช้โปรแกรม Photoshop
: นักศึกษาออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเที่ยว และออกแบบสร้างนวัตกรรม
ทางด้านสื่อให้ตรงตามสายงานอาชีพการ
ท่องเที่ยว

นักศึกษาสาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการ

บริการ 
จ�านวน 30 คน

18 - 19 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1124 
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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19. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ปี 2562
: นักศึกษาได ้รับความรู ้  และเพิ่มพูน
ประสบการณ์จากแหล่งเรยีนรู้จรงิสามารถ
พัฒนาการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันและ
การท�างานเป็นทีม

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
จ�านวน 60 คน

27 - 30 พฤษภาคม 2562 
ณ เขื่อนรัชชประภา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20. โครงการฝึกปฏบัิตกิาร การน�าคุณธรรม
จรยิธรรมและมนษุยสมัพนัธ์เพือ่เสรมิสร้าง
บุคลิกภาพ
: นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์
ด ้าน การน�า คุณธรรม จริยธรรมและ 
มนุษยสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพ 
และฝึกนักศึกษาให้มีส ่วนร่วม มีน�้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข

นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการทั่วไป 
จ�านวน 35 คน

11 - 12 กรกฎาคม 2562 
ณ ลันดาออร์คิดและรีสอร์ท 
อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21. โครงการออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรมอาคารด้วยโปรแกรม 
Sketch Up
: สามารถเขียนแบบอาคาร 3 มิติ เพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาด้านการออกแบบก่อสร้างใน
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
ลดความเสยีหายในการท�างานทีผ่ดิพลาดใน
งานก่อสร้างได้อย่างดี

นักศึกษาเทคโนโลยีโยธา 
จ�านวน 20 คน

18 และ 25 กุมภาพันธ์ 
ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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22. โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐาน
ฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิช่างเขยีนแบบเครือ่งกล
: นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ช่างเขียนแบบเครื่องกล 
สามารถน�าใบมาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้
ในการสมัครเพื่อประกอบอาชีพ หรือเสริม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ดี

นักศึกษาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต 

จ�านวน 15 คน

27 สิงหาคม 2562 
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาค 4 จังหวัดราชบุรี

23. โครงการอบรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(PLC)
: นักศึกษาผ่านการอบรมและทดสอบ
มาตรฐานแรงงานแห่งชาติการควบคุม
อัตโนมัติ สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์กับ
ระบบนวิเมตกิส์และไฮดรอลกิส์ เป็นความรู ้
ที่ทันสมัยเพื่อน�าไปประกอบอาชีพได้

นักศึกษาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต 

จ�านวน 18 คน

22 - 24 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ 

อาคารปฏิบัติการ
วิชาชีพครูพันธุ์บึง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

24. โครงการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 
: นักศึกษาสามารถเกิดทักษะปฏิบัติด้าน
การทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม มคีวามอดทน 
สามารถน�าความรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ในการทดสอบ ตรวจสอบ วัสดอุตุสาหกรรม
ให้มีคุณภาพ เสริมศักยภาพในวิชาชีพ

นักศึกษาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต 

จ�านวน 18 คน

13 และ 20 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
จังหวัดราชบุรี

25. โครงการศกึษาดงูานเพือ่พฒันาศักยภาพ
นักศกึษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรรษที่ 21 
: ได ้แนวคิด วิ ธีการที่ทันสมัยในงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ และการผลิตกระแส
ไฟฟ้าพลงังานสะอาดมาพฒันากระบวนการ
เรียนให้สอดคล้องกับวิทยาการใหม่ ให้
นักศึกษาน�าความรู้ไปใช้ในวิชาชีพได้

นักศึกษาเทคโนโลยีไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

จ�านวน 50 คน

26 - 27 เมษายน 2562 
ณ โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 
บริษัท เอนเนอร์จิเซิฟ จ�ากัด 

และ
บริษัทกังวานโพลิเอสเตอร์ 

จ�ากัด 
จังหวัดเพชรบุรี

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

26. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์

นักศึกษา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย 
จ�านวน 80 คน

21 เมษายน 2562
ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

27. โครงการจติอาสาวทิยาลยัมวยไทยศกึษา 
และการแพทย์แผนไทย
: นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีจิตส�านึก 
ด้านคุณธรรมกับการท�างานโดยไม่หวังผล
สิ่งตอบแทนใด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32

นักศึกษา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย 
จ�านวน 100 คน

2 สิงหาคม 2562
ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง

ส�านักงานอธิการบดี

28. กิจกรรม "อบรมผู้น�านักศึกษา" นักศึกษา
จ�านวน 200 คน

17 มิิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ 

ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

29. กิจกรรม "อบรมผู้น�าพันธุ์ใหม่ร่วมต้าน
ยาเสพติด"
: มีการระดมความคิดสร้างภูมิคุ ้มกันใน 
สถานการศกึษา และลงพืน้ทีจ่รงิในโรงเรยีน
ประถมศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงคราม ท�าให้
ผูน้�านกัศกึษาน�าประสบการณ์ทีไ่ด้มาปรับใช้
ในงานด้านยาเสพติดของมหาวิทยาลัย

ผู้น�านักศึกษา
จ�านวน 60 คน

6 - 8 กรกฎาคม 2562 
ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท 

อัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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30. โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการ
การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา รุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561”
: นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการท้ังหมด ผ่าน
การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวฝึกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.44 นักศึกษาได้
พัฒนาความสามารถและทักษะที่จ�าเป็น
ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
82.23 และนักศึกษามีความพึงพอใจใน
โครงการ ร้อยละ 82.22

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

จ�านวน 67 คน

5 ตุลาคม 2561 -
11 ธันวาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

31. โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการ 
เตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 
รุ่นที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561”
: นกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการผ่านกาประเมนิ 
จ�านวน 57 คน คิดเป็นร ้อยละ 91.94 
นักศึกษามีความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับ 
ฝึกปฏบิตัสิหกจิศกึษาเพิม่ขึน้ ร้อยละ 88.33 
นกัศกึษาได้พัฒนาความสามารถ และทกัษะ
ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 85.71 และนกัศกึษามคีวามพงึพอใจ
ในโครงการ ร้อยละ 76.11 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
และสาขาวิชาเทคโนโลยี

การแปรรูปอาหาร 
จ�านวน 62 คน

18 มกราคม –
29 มีนาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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32. โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการ 
เตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562”
: นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนผ่าน 
การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวฝึกปฏิบัติสหกิจ
ศกึษา เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 87 นกัศกึษาได้พฒันา 
ความสามารถและทักษะท่ีจ�าเป็นในการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 92 และ
นกัศึกษามคีวามพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 
89 อีกทั้งผลการประเมินโครงการจาก
นกัศึกษาพบว่า ความรูท้ีไ่ด้รบัจากการอบรม
สามารถน�าไปใช้ได้จริง ร้อยละ 91.75

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาการตลาด สาขา

วิชาการบัญชี สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

จ�านวน 97 คน

10 กรกฎาคม -
4 กันยายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง

33. โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
: นักศึกษามีความรู ้ความพร้อมท่ีจะไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 82.13 
นกัศกึษามคีวามรูค้วามเข้าใจในกระบวนการ 
สหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 81.70 และ
นักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการ 
ร้อยละ 83.83

นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการบัญช ี

สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

จ�านวน 64 คน

12 ธันวาคม 2561 
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ 

อาคารอ�านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง

34. โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ 
ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562”
: นกัศกึษามคีวามรูค้วามพร้อมทีจ่ะไปปฏิบตัิ
สหกจิศกึษาเพิม่ขึน้ ร้อยละ 85.56 นกัศกึษา
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสหกิจ
ศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85.56 และนักศึกษา
มีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 86.11

นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
และสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต 

จ�านวน 45 คน

17 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุมสุพจน ์

มิเถาวัลย์ 
อาคารอ�านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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35. โครงการ “การน�าเสนอโครงงาน 
สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561”
: นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการน�าเสนอ
โครงงานเพิ่มขึ้น ร ้อยละ 85.65 และ
นักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการ 
สหกิจศึกษา ร้อยละ 85.65

นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
และสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต 

จ�านวน 144 คน

7 - 14 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง

36. โครงการ “การน�าเสนอโครงงาน 
สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561”
: นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการน�าเสนอ
โครงงานเพิ่มขึ้น ร ้อยละ 84.51 และ
นักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการ 
สหกิจศึกษา ร้อยละ 84.12

นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

และสาขาวิชาการบัญชี 
จ�านวน 232 คน

8 - 13 พฤษภาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง
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 ส่งเสรมิ สนับสนุน แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในมหาวทิยาลยัและนอกมหาวิทยาลยัให้มีคณุภาพ
เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 - แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย
 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย โดย
ด�าเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย ประจ�าปีการศึกษา 2561 ซ่ึงมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
จ�านวน 19 คน ณ ส�านักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในมหาวทิยาลยั 
ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ปราชญ์ชุมชนท้องถ่ิน ดร.อดุม สมพร (จปิาถะภณัฑ์สถานบ้านคบูวั) บรเิวณชัน้ 5 อาคารส�านกัวิทย
บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัท�าแอปพลเิคชัน่ฐานข้อมลูออนไลน์ พฒันาห้องผลงานทางวชิาการ ซึง่ประกอบ
ด้วย งานวิจัย จ�านวน 91 เล่ม และเอกสารประกอบการสอน/ต�ารา จ�านวน 43 เล่ม รวมมีเอกสารในห้องผลงาน
ทางวิชาการ จ�านวน 534 เล่ม และจัดท�าฐานข้อมูลร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย 
Thai LIS (Thai Library Integrated System)

 -	แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย	
	 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น  
โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีเภสชักรรมไทย ประจ�าปีการศึกษา 2561 ซ่ึงมนีกัศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 19 คน 
ณ ร้านยาบ้วนอันต้ึง อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
บรษิทัแสงสว่างตราค้างคาว จงัหวดันครปฐม โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการนวดไทย ประจ�าปีการศกึษา 2561 
ให้กับ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 18 คน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 
ไทยเซ้นส์คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลคลองตาคต โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบ้านห้วยหม ูและโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลท่าราบ 
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 หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร วุฒิ ระดับการศึกษา สาขาวิชา
สกอ.รับทราบให้
ความเห็นชอบ

ครุศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ อยู่ในระหว่างการ
พิจารณา

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการศึกษา

และคณิตศาสตร์

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี พลศึกษา อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

ศึกษา

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี ฟิสิกส์ สกอ.รับทราบให้

ความเห็นชอบ 

(19 ส.ค. 62)

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์

ทั่วไป

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี ชีววิทยา อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

วท.บ. ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

วท.บ. ปริญญาตรี เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

คอมพิวเตอร์

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

วท.บ. ปริญญาตรี วิทยาการเคมี สกอ.รับทราบให้

ความเห็นชอบ 

(16 ส.ค. 62)
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร วุฒิ ระดับการศึกษา สาขาวิชา
สกอ.รับทราบให้
ความเห็นชอบ

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

วท.บ. ปริญญาตรี เทคโนโลยีการ

แปรรูปอาหาร

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

วท.บ. ปริญญาตรี วิทยาการ

คอมพิวเตอร์

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี ภาษาไทย อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี ภาษาจีน อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี ดนตรีศึกษา อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี สังคมศึกษา อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี ศิลปศึกษา อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

ศิลปศาสตร

บัณฑิต

ศศ.บ. ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

ศิลปศาสตร

บัณฑิต

ศศ.บ. ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจสมัยใหม่

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

รัฐประศาสน

ศาสตรบัณฑิต

รป.บ. ปริญญาตรี รัฐประศาสน

ศาสตร์

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. ปริญญาตรี นิติศาสตร์ อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

วิทยาการจัดการ

ศิลปศาสตร

บัณฑิต

ศศ.บ. ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและ

การบริการ

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

บริหารธุรกิจ

บัณฑิต

บธ.บ. ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา
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คณะ/วิทยาลัย หลักหสูตร วุฒิ ระดับการศึกษา สาขาวิชา
สกอ.รับทราบให้
ความเห็นชอบ

บริหารธุรกิจ

บัณฑิต

บธ.บ. ปริญญาตรี การตลาด หมู่ 1 อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

บริหารธุรกิจ

บัณฑิต

บธ.บ. ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจ

ดิจิทัล

สกอ.รับทราบให้

ความเห็นชอบ 

(12 ต.ค. 62)

นิเทศศาสตร

บัณฑิต

นศ.บ. ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรมสื่อ

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

บัญชีบัณฑิต บช.บ. ปริญญาตรี การบัญชี อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

วท.บ. ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. ปริญญาตรี เทคโนโลยีดิจิทัล

มีเดีย

สกอ.รับทราบให้

ความเห็นชอบ

(1 ส.ค. 61)

เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. ปริญญาตรี เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมการ

ผลิต

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. ปริญญาตรี เทคโนโลยี

ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. ปริญญาตรี เทคโนโลยีโยธา

สถาปัตยกรรม

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

วิทยาลัยมวยไทย

ศึกษาและการ

แพทย์แผนไทย

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี มวยไทยศึกษา

และพลศึกษา

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร วุฒิ ระดับการศึกษา สาขาวิชา
สกอ.รับทราบให้
ความเห็นชอบ

การแพทย์แผน

ไทย

พท.บ. ปริญญาตรี การแพทย์

แผนไทย

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

สาธารณสุข

ศาสตรบัณฑิต

ส.บ. ปริญญาตรี สาธารณสุข

ศาสตร์ 

อยู่ในระหว่างการ

พิจารณา

 ที่มา : ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 พัฒนา ปรับปรุง และสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และ 
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 

คณะ	/	

วิทยาลัย

หลักสูตร วุฒิ ระดับการ

ศึกษา

สาขาวิชา ด�าเนินการปรับปรุง

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. ปริญญาตรี เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

การผลิตเทคโนโลยี

ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีโยธา

สถาปัตยกรรม

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ก�าหนดให้จัดท�ามาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบัน

อุดมศึกษาน�าไปจัดท�าหลักสูตรหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียน

การสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิต

ในสาขา หรือสาขาวิชาของแต่ละ

ระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียง

กัน จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขา

เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 ที่มา : ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ FHS-
PLC พีน้่องแบ่งปันทางวชิาการ
: อาจารย์ได้น�าประสบการณ์มาแลกเปลีย่น 
เรยีนรูภ้ายในคณะและวิพากษ์แบบกลัยาณ 
มิตรร่วมกัน สามารถน�าความรู ้ที่ได ้รับ 
จากการเข้าร่วมเสวนาไปปรับใช้ในการ
ออกแบบรายวชิาของตนเองได้

อาจารย์
จ�านวน 30 คน

30 ตุลาคม 2561
28 พฤศจิกายน 2561

26 ธันวาคม 2561
30 มกราคม 2562

27 กุมภาพันธ์ 2562
27 มีนาคม 2562
30 เมษายน 2562

29 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุมราชาวดี 
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พ่ือพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Active 
Learning ในวง PLC

คณาจารย์
จ�านวน 20 คน

16 กันยายน 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

 สนับสนุนอาจารย์ให้มีการจัดการเรียนรู้แบบ Meta Active Learning เพื่อยกระดับ

การศึกษา
	 -	พัฒนาการเรียนรู้	(PLC)	ที่มีคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

3. ด�าเนนิการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นวง PLC 
ครัง้ที ่1 ประเดน็เร่ือง “การจดัการเรยีนรูแ้บบ 
AL ดอีย่างไร ควรมกีารเพิม่เตมิอะไรบ้าง”
ครัง้ที ่2 “วทิยาลยัมวยไทยศกึษาฯควรจดัการ
เรยีนการสอนแบบ Active Learning อย่างไร
ให้มีประสทิธภิาพ”
ครัง้ที ่3 “แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ Active 
Learning ทีเ่น้นสมรรถนะ”
: เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ และการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและ
ประสทิธภิาพ

อาจารย์
จ�านวน 15 คน

1 กรกฎาคม 2562 
8 สิงหาคม 2562

19 กันยายน 2562 
ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ 

ชั้น 3 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

4. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC
: เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning และได้รายงานผลการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของ
แต่ละคณะ

คณบดี รองคณบดี และ
อาจารย์แกนน�าหลัก
จ�านวนทั้งสิ้น 40 คน

12 - 13 ธันวาคม 2561
ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท 

สวนผึ้ง อ�าเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สติ
กับการจัดการเรียนรู้ และการด�าเนินชีวิต
: อาจารย์ผู ้สอนมีสติท�างาน และทักษะ
การสอนสติพื้นฐาน (Basic Core skills : 
สมาธิ, สติในจิต, สติสื่อสาร) มีสติในจิตและ
ทักษะการสอนสติในจิต (Standard skills 
training : สติในจิต, สติเมตตาและให้อภัย) 
และมีสติในการประยุกต์ใช้และทักษะการ
สอนสติในการประยุกต์ใช้ (Applied skills 
: สติกับการใคร่ครวญตนเอง, สติคิดบวก, 
สติในการประชุม)

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา PC 
และรายวิชา GE 
จ�านวน 40 คน

19 - 21 ธันวาคม 2561
ณ เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท 

อ�าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ก�ากับ
ติดตามผลการด�าเนินงานการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ครัง้ที ่1 – 2 ในหัวข้อ 
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการสอนแบบ AL 
(Active Learning) ในวง PLC (Professional 
Learning Community)”
: เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการสอน
แบบ Active Learning ในวง Professional 
Learning Community
และได้รับองค์ความรู้ แนวทางน�าไปสู่การ
พฒันาอย่างยัง่ยนื

คณบดี รองคณบดี และ
อาจารย์แกนหลักของคณะ 

จ�านวน 30 คน

13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมทรัพย์คีรี
ชั้น 3 13 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมจันทร์กระพ้อ 
ชั้น 4 อาคารอ�านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

7. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริม
ทักษะการจัดการเรียนรู ้แบบ Active 
Learning
: อาจารย์ผู้สอนได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู ้
แบบ Active Learning และได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการออกแบบหลักสูตร และ
แผนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาสติ

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 
PC และ GE 

จ�านวน 34 คน

12 - 13 มิถุนายน 2562
ณ ไม้แก้วด�าเนิน รีสอร์ท 

อ�าเภอด�าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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	 -	ผลงานของการปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบ	Meta	Active	Learning
 ในทุกปีการศึกษา ศูนย์การจัดการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบหมายภารกิจให ้
คณะกรรมการ Active Learning ระดับคณะ เสนอชื่อคณาจารย์ที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดีเด่น โดย
การประเมินเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปตามที่แต่ละคณะก�าหนด โดยไม่ซ�้ากับรายชื่อเดิมในปีที่ผ่านมา เพื่อเข้ารับ
เกียรติบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยศูนย์การจัดการเรียนรู้ได้จัดท�าประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เรื่อง อาจารย์ที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดีเด่น ประจ�าปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
 และนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และโล่ประกาศ
เกียรติคุณแก่อาจารย์ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดีเด่น ประจ�าปีการ
ศกึษา 2561 เม่ือวนัพฤหัสบดทีี ่11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชมุทรพัย์ครี ีช้ัน 3 อาคารอ�านวยการ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ�านวน 11 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ
 2. อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา สะรุโณ
 4. อาจารย์ ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
 6. อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว 
 7. อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
 8. อาจารย์ณิภารัตน์ บุญกุล
 9. อาจารย์เจนจิรา บุตตาแสง
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ งามแม้น
 11. อาจารย์จริยะ วิโรจน์  

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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สนับสนุนทุนการศึกษาให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2562

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล

ล�าดับ
ที่

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา หลักสูตร
ปีที่ได้รับ

ทุนการศึกษา

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์ ปริญญาเอกนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

2 อาจารย์วีระยุทธ สิรุค�า ปริญญาเอกการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561

3 อาจารย์สุริยาวุธ เสาวคนธ์ ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา ปีการศึกษา 2561

4 อาจารย์วัชระ นิลเพชร ปริญญาเอกการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561

5 อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย ปริญญาเอกการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561

6 ผูช่้วยศาสตราจารย์รพพีรรณ กองตมู ปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2561

7 อาจารย์ประสิทธิ์ โสมนัส ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

8 อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม ปริญญาเอกการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2561

9 อาจารย์ปรวัฒน์ แขกสินทร ปริญญาโทมวยไทยศึกษา ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Muban Chom Bueng Rajabhat University

สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่
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ล�าดับที่ ผลงานวิจัย ผู้วิจัย การด�าเนินงาน

1. การขยายพันธุ์สับปะรดสายพันธุ์ 
MD2 ในจังหวัดราชบุรี 

อ.ดร.เสาวณีย์ ชูจิต ผู้วิจัยน�าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย เรื่อง 
การขยายพันธุ์สับปะรดสายพันธุ์ 
MD2 ไปให้เกษตรกรใช้ในการ
ผลิตสับปะรดของตนเอง

2. การจัดการน�้าในแปลงปลูก
สับปะรดจังหวัดราชบุรีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร 

อ.ดร.สันติ รักษาวงศ์ ผู้วิจัยน�าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย เรื่อง
การจัดการน�้าในแปลงปลูก
สับปะรดไปให้เกษตรกรใช้ในการ
ผลิตสับปะรดของตนเอง

3. การศกึษารปูแบบการใช้ปุย๋ทีส่่งผล 
ต่อความหวานของสับปะรดผลสด
ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

อ.นิชนันท์ ชูเกิด ผู้วจิยัน�าองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม
ที่ได้จากงานวิจัย เรื่องการใช้ปุ๋ยที่
ส่งผลต่อความหวานของสับปะรด
ไปให ้ เกษตรกรใช ้ในการผลิต
สับปะรดของตนเองและผลผลิต
สับปะรดมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

4. การจัดการหน่อพันธุเ์พื่อลดตน้ทุน
การผลิตสับปะรดจังหวัดราชบุรี 

อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ผู้วจิยัน�าองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม
ที่ได้จากงานวิจัยเรื่องการจัดการ
หน่อพันธุ ์เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้จริง

5. การจัดการความรูภ้มูปัิญญา
ท้องถ่ินด้านการจดัการการผลติ
สบัปะรดของเกษตรกรต�าบลหนอง
พนัจนัทร์ อ�าเภอบ้านคา จงัหวดั
ราชบุร ีเพือ่ลดต้นทนุการผลติ 

ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง ผู้วจิยัน�าองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม
ที่ได้จากงานวิจัยเรื่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการจัดการการผลิต
สับปะรดเกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้จริง

สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น

ภูมิภาค และประเทศ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท่ี  4

M C R U

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เชิงประจักษ์หรือเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ล�าดับที่ ผลงานวิจัย ผู้วิจัย การด�าเนินงาน

6. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ส�าหรับวางแผนการผลิตและการ
ตลาดเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดจังหวัดราชบุรีสู่การเป็น 
smart farmer 

ผศ.ดาราวรรณ ญาณะนนัท์ ผู ้วิจัยน�าเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ
วางแผนการผลิตและการตลาด
ไปใช ้จริ งกับเกษตรกรผู ้ปลูก
สบัปะรดแปลงใหญ่อ�าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี เพื่อฝ ึกทักษะ
การใช ้เว็บแอปพลิเคชัน และ
ให้ความรู ้และฝึกทักษะการใช้
เว็บแอปพลิเคชันในการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตและ
การตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรด 

7. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อพัฒนา
ปัจจัยการผลิตสับปะรดจังหวัด
ราชบุรี 

อ.ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนา 
แอปพลิเคชันในการวัดค่าความ
หวานของสับปะรดบนระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ให้มีค่า
ความเชื่อมั่นที่ดี โดยมีค่าความ
น่าเชื่อถือ (Reliability ) และ
ความตรง (Validity) ไม่น้อยกว่า 
80% ในการท�านายความหวาน
ของสับปะรดบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์

8. การศึกษาความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์ของการผลิตวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสับปะรด
จังหวัดราชบุรี 

อ.ดร.ครองศกัดา ภคัธนกนก ได้ข้อมูลไปใช้ในการจัดท�าแผน
ธุรกิจในระดับ OTOP ของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ โดยแต่ละโครงการ
วจิยัย่อยร่วมกบัวสิาหกจิเป้าหมาย 
ไ ด ้ จั ด ท� า แ ผ น ธุ ร กิ จ ข อ ง ตั ว
ผลิตภัณฑ์ขึ้น และสามารถน�าไป
ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้จริง อาทิ 
การขอสนับสนุนงบประมาณ การ
ขับเคลื่อนธุรกิจ และแข่งขันทาง
ธุรกิจ ต่าง ๆ
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9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผลิต
เอนไซม์สับปะรดพร้อมใช้
ประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยี
การท�าแห้งเยือกแข็ง 

อ.ดร.ครองศกัดา ภคัธนกนก ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลจากผลการ
ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และ
ผลการศึกษาความเป็นไปได้
มาใช้เป็นองค์ประกอบส�าหรับ
ออกแบบแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์
ต่อยอดจากเอนไซม์สับปะรด 
โดยแผนธุรกิจเอนไซม์สับปะรด
และตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้ทางกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้น�าไป
ใช้ในการแข่งขันเวทีระดับชาติ
โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและ SMEs ก้าว
สู่ตลาด 4.0 (SMEs & OTOP 
Transformation) จัดโดย
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.)และ
ชนะการประกวดได้รับรางวัล
อันดับ ที่ 3 และผลิตภัณฑ์ที่
น�าเอนไซม์โปรติเอสชนิดผงไป
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ จ�านวน 
2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผงบ�ารุงฟัน 
Bromedent และสบู่เอนไซม์
สับปะรด ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสอง
ชนิดนี้ได้ออกวางจ�าหน่ายแล้วทั้ง
ระบบออนไลน์และออฟไลน์
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10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลให้
พลังงานสูงส�าหรับนักกีฬาจาก
สับปะรดจังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ ผูว้จัิยได้น�าองค์ความรูไ้ปถ่ายทอด
ให้กับวิสาหกิจชุมชนสับปะรด
แปลง ใหญ ่บ ้ านคาวิ ส าหกิ จ
ชุมชน พันจันทร ์หวานละมุน 
และวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง 
ได้ถ ่ายทอดเทคนิคเบื้องต้นใน
การเตรยีมน�า้สบัปะรดทีเ่หมาะสม 
ส�าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ ขั้น
ตอนการท�าน�้าสับปะรดให้เข้ม
ข้น การวัดคุณภาพเบื้องต้นของ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และ
การบรรจุผลิตภัณฑ์ และกลุ่มยัง
ได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตอาหาร
ที่ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาล 
รวมถึงการจัดการโรงเรือนที่ถูก
ต้องตามมาตรฐาน ส่วนเรื่องการ
ยกระดบัผลติภณัฑ์เชงิพาณชิย์ มุง่
เน้น การออกแบบฉลากผลติภณัฑ์
ที่มีจุดเด่น และมีอัตลักษณ์ของ
ชุมชน และการก�าหนดราคาขาย
ที่เหมาะสม

11. การพัฒนาไซรัปสับปะรดจังหวัด
ราชบุรี 

อ.วรรณรตัน์ เฉลิมแสนยากร ผู้วิจัยได้น�าองค์ความรู้และ
แนวทางการผลิตไซรัปสับปะรด
เบื้องต้นไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
กลุ่มเกษตรกรแปรรูป ด้วยวิธีการ
เคี่ยวน�้าสับปะรด แต่ผลิตภัณฑ์ที่
ได้มีสีด�า หนืดเหนียวมาก รวมทั้ง
กระบวนการและเทคนิคการผลิต
ไซรัปสับปะรดจากศึกษาดูงาน
ภูมิปัญญาการผลิตไซรัปน�้าตาล
มะพร้าว และไซรัปน�้าอ้อย
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12. การพัฒนากล้าเชื้อแบคทีเรีย
ส�าเร็จรูปชนิดผงเพื่อการผลิต 
สับปะรดไซเดอร์จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.สวรรยา ปัญญานนท์ ผู้วิจัยได้น�ากล้าเชื้อแบคทีเรีย
ส�าเร็จรูปที่ผลิตขึ้นไปทดลอง
ผลิตสับปะรดไซเดอร์ในชุมชน
โดยคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเกษตรกร
ไปตรวจคุณภาพตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
204 เรื่องน�้าส้มสายชู

13. การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์จาก
ส่วนเหลือของผลสับปะรดจังหวัด
ราชบุรี

อ.ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์ ผู้วิจัยผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่
เกิดจากกระบวนการวิจัยด้วย
วิธีทางวิทยาศาสตร์ แสดงองค์
ประกอบทางโภชนะและเลือก
สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้
ส่วนเหลือของสับปะรดมาผลิต
เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และได้
เผยแพร่ให้แก่เกษตรกร

14. การยืดอายุสับปะรดด้วยถุง
พลาสติกชีวภาพ

อ.ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ผู้วิจัยได้ถ่ายถอดองค์ความรู้แก่
กลุ่มภาคีเครือข่ายในการน�าถุง
ต้นแบบไปใช้

15. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เล่าเรื่อง
ส�าหรับสับปะรดผลสดและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดจังหวัด
ราชบุรี 

อ.สุจิตตรา จันทร์ลอย ผู้วิจัยได้น�าตราสินค้าและบรรจุ-
ภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากงานวิจัยไป
ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป
จากสับปะรดและสับปะรดผลสด 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการ
จ�าหน่าย ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

16. การศึกษาความต้องการซื้อ
สับปะรดผลสดและผลิตภัณฑ์
แปรรูปเพื่อส่งเสริมการขาย
สับปะรดจังหวัดราชบุรี

อ.ดร.พมิม์ญภทัร สพุรรณพงศ์ ผู้วิจัยได้น�ารูปแบบการจัด
จ�าหน่ายแบบออฟไลน์ในพื้นที่
ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนพันจันทร์หวานละมุน มี
การบันทึกและจัดท�าบญัชตีาม 
รปูแบบสมดุรายวนัทัว่ไป
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17. การพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ด้วยเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับสับปะรดผลสดและผลิตภัณฑ์
แปรรูปสับปะรดจังหวัดราชบุรี 

อ.เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ผู้วิจัยได้น�าเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถซื้อ
ขายผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูป
ของกลุ่มเกษตรกรไปใช้งาน 
และถ่ายทอดการใช้เว็บไซต์
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรทดลองขาย

18. รูปแบบการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
แปรรูปสับปะรดจังหวัดราชบุรี ด้วย
แพลตฟอร์มสมัยใหม่ต้นทุนต�่า

อ.ดร.พิมม์ญภัทร 
สุพรรณพงศ์

ผู ้ วิจัยได ้ถ ่ายทอดการใช ้งาน
แพลตฟอร์มให้แก่เกษตรกร และ 
บุตรหลานที่มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มใน
การขายผ่านสมาร์ทโฟน และมี
การฝึกปฏิบัติการใช้งานรูปแบบ
การจัดจ�าหน่ายตั้งแต่ขั้นเตรียม
สินค้าเพื่อขายจนถึงขั้นส่งมอบให้
ลูกค้าแต่ละแพลตฟอร์ม

19. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
การขายผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด 
จังหวัดราชบุรี

ผศ.ชุติรัตน์ เจริญสุข ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการบริหาร 
จัดการการขายผลิตภัณฑ์แปรรูป 
สับปะรดเพ่ือเพิ่มช่องทางการ
จ�าหน่ายจากช่องทางออฟไลน์ให้
เกษตรกรได้ทดลองใช้ให้เหมาะสม 
กับบริบทเชิงพื้นที่ของผู ้ผลิตใน
ชุมชน

 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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1. การตรวจจับและการจ�าแนก
ประเภทป้ายหมายเลขนักกีฬาโดยใช้
คุณลักษณะของสี

อ.วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

2. ผลของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่
มีต่อทักษะการฟังและการพูดภาษา
อังกฤษของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 
(ป.4-6) โรงเรียนบ้านหนองขนาก

อ.อินธิรา เกื้อเสนาะ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

3. แนวทางการพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

ผศ.ดร.พรศกัดิ ์สจุรติรกัษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

4. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต
ที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผศ.ทรงเกยีรต ิองิคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

5. การพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เพ่ือส่ง
เสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อ.สุธิดา ปรีชานนท์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

6. การพัฒนารูปแบบการใช้คลาวน์คอม
พิวติ้งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อ “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ส�าหรับโรงเรียน
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อ�าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี

อ.สุจิตตรา จันทร์ลอย การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

7. การประเมินทักษะปฏิบัติ ผศ.สมภัสสร บัวรอด การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับชาติหรือนานาชาติ
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8. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านคลาวน์
คอมพิวติ้ง
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้
ปัญหา

อ.สุธิดา ปรีชานนท์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

9. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านคลาวด์คอม
พิวติ้งส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

อ.สุจิตตรา จันทร์ลอย การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

10. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
การผสมผสานแนวปฏิบัติ 11 ประการ 
เพือ่รปูแบบการด�าเนนิชวีติแห่งสขุภาพ 
และอายุรวัฒน์

อ.วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

11. แนวทางการพัฒนาปริมาณค�าศัพท์
ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้เรียนในบริบท
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อ.ดร.ถาวร เส้งเอียด การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

12. การพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ด้านการออกก�าลังกายแก่ชุมชนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.สารัช ดีงาม การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี วันที่ 7 ก.ย. 61

13. การเปรียบเทียบการรับรู้ความรู้
และสมรรถนะตนเองของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผศ.ดร.จรินทร์ งามแม้น การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 15 

วันที่ 22 มิถุนายน 62 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

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

อ.กิตติภา หิมพานต์ The 12th Malaysia 
International Comference 

an English Language 
Teaching 

5-6 October 2018
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15. Implementation Learning 
Application for Project-Based 
Learning to Support
Assessment of Active Learning in 
Higher Education

อ.ดร.ปุญญาพัฒน์
จันทร์เพชร

ดร.การญ์พิชชา กชกานน

The 6th Conference 
Materials International

Conference on Education
22 มิถุนายน 62

มหาวิทยาลัยศิลปากร

16. Development of Speaking Skills : 
An Observation of Adopting the 
4/3/2 Activity in English Major 
Muban Chom Bueng Rajabhat 
University

อ.ดร.กิตติภา หิมพานต์ The 6th Conference 
Materials International

Conference on Education
22 มิถุนายน 62

มหาวิทยาลัยศิลปากร

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

อ.ดร.กิตติภา หิมพานต์ The 2nd International 
Conference on Applied 
Liberal Arts (ICAA 2019)

19. ผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 61) 

(TCI ฐาน 2)

20. การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพสถาปัตยกรรม (ภาคทฤษฎี) 
ส�าหรับนกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัร 
วิชาชีพพุทธศักราช 2556 ของ
วิทยาลัยเทคนิค ส�านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ

อ.ดร.เกศินี โสขุมา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 61)

(TCI ฐาน 2)
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21. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของครูในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาราชบุรี เขต 2

รศ.ดร.อารมย์ สนานภู่ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 61)

(TCI ฐาน 2)

22. การพัฒนาบทเรียนส�าเร็จรูปเรื่อง วัน
ส�าคัญทางพระพุทธศาสนา สาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเบิก
ไพร จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.เกศินี โสขุมา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 61)

(TCI ฐาน 2)

23. การประเมินโครงการคนดีศรีอนุบาล
ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาราชบุรี เขต 1

อ.ดร.เกศินี โสขุมา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 61)

(TCI ฐาน 2)

24. การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษา
อังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโป่งโดยใช้
วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
แบบอรรถฐานด้วย อรรถลักษณะของ
นิทาน

ผศ.ดร.กติตคิม คาวรัีตน์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ 7 ฉบับที่ 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. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ในรายวิชาอาเซียนศึกษา

อ.จิตคุปต์ ละอองปลิว การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

29. ผลของการใช้ภาพและเสียงในการจ�า
ค�าศัพท์ของนักศึกษาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
กรณีศึกษาค�านามที่อธิบายด้วยภาพได้

ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

30. การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรี
เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาใน 
จ.ราชบุรี

รศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

31. รูปแบบที่เหมาะสมส�าหรับการแก้ไข
ฟื้นฟูพฤติกรรมผู้กระท�าผิดคดีเมาแล้ว
ขับใน จ.ราชบุรี

อ.ยุพยงค์ วิงวร การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

32. ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเรียนสาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ของบุตรหลาน
ชาวไทยเชื้อสายจีนใน จ.ราชบุรี

อ.นุกูล ธรรมจง การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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33. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การผสมผสานแนวปฏิบัติ 11 ประการ 
เพื่อรูปแบบการด�าเนินชีวิตแห่ง
สุขภาพและอายุรวัฒน์

ผศ.ธนวฒัน์ จารภุทัรศิรพิงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

34. ปัญหาในการสื่อสารและความต้องการ
ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

35. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.ดร.ประภัสสร มีน้อย การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

36. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กาดวิถีชุมชนคูบัวของประชาชนใน 
ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี

ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

37. การศึกษาการผลิตยาจืดบ้านดอน
มะโนรา ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที 
จ.สมุทรสงคราม

อ.เนตรตะวัน โสมนาม การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

38. การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนบ้าน
วังตะเคียน ต.เบิกไพร อ.จอมบึง 
จ.ราชบุรี

อ.ดร.ประภัสสร มีน้อย การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

39. มายาคติเรื่องความเป็นเพศใน
ภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ ซุปเปอร์แมน

อ.ธิติ นวพันธุ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 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 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562
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41. แนวทางการพัฒนาปริมาณค�าศัพท์
ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้เรียนในบริบท
ของมหาวิทยาลัย

อ.นภธีรา จวอรรถ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

42. การสร้างสรรค์ประติมากรรมจากวัสดุ
เหลือใช้

อ.พาสนา แดงจันทร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

43. อุปลักษณ์เกี่ยวกับอารมณ์เศร้าใน
บทเพลงแสดงความอาลัยพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช

อ.วรรณนิสา ปานพรม การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

44. ความส�าคัญของการศึกษาศัพท์
วรรณคดีไทย

ผศ.กษริน วงศ์กิตติชวลิต การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

45. การสร้างคณุภาพของเสยีงเครือ่งเป่าลม 
ทองเหลือง

อ.ธีรวัฒน์ วรรณเลิศ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

46. ดนตรีคฤหัสน์ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา อ.เทอดพงศ์ วรรณวงค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

47. วิวัฒนาการของการบันทึกเสียง อ.วัชระ แสนเดช การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

48. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของ
เทศบาลเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย

ดร.ณัชญากัญจน์
รัตนวรกานต์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

49. การสร้างสรรค์งานศิลปะผ่าน
กระบวนการภาพวาดพฤกษศิลป์

ผศ.ณรงค์ศักดิ์
สุกแก้วมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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50. การสร้างแรงบันดาลใจสู่ผู้เรียนโดย
กิจกรรมการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
ในงานสานพฤกษาพรรณผ่านงาน
พฤกษศิลป์ ครั้งที่ 1

ผศ.ณรงค์ศักดิ์
สุกแก้วมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

51. การบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�าความผิดเมาแล้วขับโดยใช้
กระบวนการการสมัภาษณ์เพือ่เสรมิสร้าง 
แรงจูงใจในประเทศไทยเปรียบเทียบ
ประเทศออสเตรเลีย

อ.ยุพยงค์ วิงวร การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

52. ภาษา : เครื่องมือในการสื่อสาร ผศ.ดร.ชฎาพร
โพคัยสวรรค์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

53. ภาษาศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการเรียนรู้
ภาษา

ผศ.ดร.ชฎาพร
โพคัยสวรรค์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

54. วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ : การใช้
ภาษาเพื่อสื่อความหมาย

ผศ.ดร.ชฎาพร
โพคัยสวรรค์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

55. กระบวนการสร้างเส้นทางและกิจกรรม
ประสบการณ์ท้องถิ่นบนฐานศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย 
ลุ่มน�้าแม่กลองจังหวัดราชบุรี

ผศ.ปรียาพร ทองผุด การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

56. ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ประสบการณ์ท้องถิ่นบนฐานศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มน�้าแม่กลอง
จังหวัดราชบุรี

ผศ.ปรียาพร ทองผุด การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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57. ความรู้ของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม

ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 1 มหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย. 61

58. ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการคลังสินค้า
ทัณฑ์บนทั่วไปในเขตพื้นที่ส่วนบริการ
ศุลกากรบางเสาธง 
จ.สมุทรสงคราม

ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 1 มหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย. 61

59. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร กรมการทหารช่าง 
ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี

ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 1 มหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย. 61

60. ปัจจัยสุขภาพองค์การที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการบริการของส�านักงาน
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 1 มหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย. 61

61. การพัฒนาระบบรดน�้าด้วยสัญญาณ 
ไร้สายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

อ.วริยา เย็นเปิง การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

62. การศึกษาสารสกัดจากสบู่เลือดโดยวิธี 
TLC โครมาโตกราฟี

ดร.วราภรณ์ บุญยรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

63. การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน
ร้านอาหารพี่โสจอมบึง

ผศ.สมชัย แก้วศิริรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

64. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านน�้าพุ
ศิริถาวรการเกษตร

อ.กาญจน์ นาลาด การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

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

ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

66. ผลของการเติมเอมไซม์โปรติเอสใน
ขั้นตอนการสกัดต่อประสิทธิภาพการ
วิเคราะห์อะฟลาทอกซินด้วยวิธีอิไลซา

ดร.ครองศักดา
ภัคธนกนก

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 

ระหว่างวันที่ 2-5 ธ.ค. 61
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

67. ผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารต่อ
สมรรถนะการผลิตไข่และโลหิตของนก
กระทาญี่ปุ่น

อ.ณิชนันท์ ชูเกิด การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 2-5 ธ.ค. 61
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

68. การจ�าแนกภาพถ่ายใบพืชอาหารสัตว์
ในวงศ์ Fabaceae ด้วยวิธี Scale 
Invariant Feature Transform

อ.วัชระ นิลเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 62

69. ฤทธิต้์านอนมุลูอิสระ ปรมิาณสารกาบา 
และสารประกอบฟีนอลรวมในข้าวตอก 
(ข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง)

อ.ณิชากร ปทุมรังสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

70. การศึกษาความเหมาะสมของยีสต์ใน
กระบวนการผลิตน�้าส้มสายชูหมัก 
จากน�้าอ้อย

อ.ณิชากร ปทุมรังสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

71. การเปล่งแสงภายใต้การกระตุ้นด้วย
รังสีอัลตราไวโอเลตและการเหนี่ยวน�า
ด้วยรังสีเอกซ์ของแก้ว 
CaGdSiB:Tb3+

อ.ดร.เอกพล แก้วนวม การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

72. แคริโอไทป์ของปลาสลิดหินเทาหาง
ขาว (Pomacentrus chrysurus 
Cuvier, 1830)

อ.ดร.นันทพร เกตุเลขา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University

116



ล�าดับที่ ผลงานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

73. การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระบบ
ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านอินเตอร์เน็ต

ดร.ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

74. การศึกษาชุดควบคุมอุณหภูมิไอน�้า
และปริมาณแก๊สเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด

อ.น�้ารินทร์ กาบแก้ว การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

75. ศึกษาปริมาณของเส้นใยกัญชาที่ส่งผล
สมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ

ผศ.ดร.ประพนธ์
เลิศลอยปัญญาชัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

76. อิทธิพลของแกโดลิเนียมที่ส่งผลต่อ
แก้วบอโรซิลิเกตซินทิลเลเตอร์ที่เจือ
ด้วยซีเรียม

ผศ.ดร.ประพนธ์
เลิศลอยปัญญาชัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

77. การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยาง
ธรรมชาติด้วยอนุภาคผงถ่าน

ผศ.ดร.ประพนธ์
เลิศลอยปัญญาชัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

78. อิทธิพลของเส้นใยปอกระเจาที่ส่งผล
ต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ

ผศ.ดร.ประพนธ์
เลิศลอยปัญญาชัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

79. การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยาง
ธรรมชาติด้วยกระดูกสัตว์

ผศ.ดร.ประพนธ์
เลิศลอยปัญญาชัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

80. ศึกษาอิทธิพลของเปลือกถั่วลิสงที่ส่ง
ผลต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ

ผศ.ดร.ประพนธ์
เลิศลอยปัญญาชัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

81. ศึกษาสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ
โดยใช้เปลือกหอยแครงเป็นสาร 
ตัวเติม

ผศ.ดร.ประพนธ์
เลิศลอยปัญญาชัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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82. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการ
หาพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาจังหวัด
ราชบุรี

อ.ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
อ.ดร.นพดล ทุมเชื้อ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

83. การศึกษาคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้โปรแกรม
ตกแต่งภาพ
ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

อ.เมตตา คงคากูล การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

84. การศึกษาความสัมพันธ์ธาตุอาหาร
ในใบและปริมาณน�้าตาลทั้งหมดใน
สับปะรดปัตตาเวีย ราชบุรี

อ.ณิชากร ปทุมรังสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 2-5 ธ.ค. 61 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

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

อ.ดร.นันทพร เกตุเลขา การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ครั้งที่ 11 วันที่ 20 ธ.ค. 2561

86. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ตามแนวทาง Active 
Learning
ส�าหรับการศึกษาภาคบังคับโดยการมี
ส่วนร่วมของครูในจังหวัดราชบุรี

อ.ดร.นพดล ทุมเชื้อ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางการศึกษา 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 15 มิ.ย. 2562

87. การศกึษาสมบตับิางประการของจ�านวน 
เพลล์จ�านวนเพลล์-ลูคัส และ 
จ�านวนเพลล์ดัดแปลงโดยอาศัยฟังก์ชัน
ไฮเพอร์โบลิก

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

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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88. Crack on Eggshell Detection 
System Based on Image 
Processing Technique

อ.ดร.บุรินทร์ นรินทร์ The 18th International 
Symposium on 

Communication and 
Information Technologies 

(ISCIT 2018)

89. An Intelligent System for 
Complexing Handwritten Text 
Detection 

อ.ดร.บุรินทร์ นรินทร์ 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 

ดร.อนุรักษ์ ธัญญเจริญ The 1st Internationad 
RMUTR Conference 

June 26-28 2019

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

อ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 

ระหว่างวันที่ 2-5 ธ.ค. 61
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

92. Conformations and Validations 
of P38 Map Kinase Bound to 
Inhibitor

อ.ดร.วราภรณ์ บุญยรัตน์ 187th The IIER International 
Conference

ณ ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่ 
24-25 ส.ค. 61

93. ความหลากหลายทางชีวภาพของ
แมลงวันดูดเลือดสัมพันธ์กับความชุก
ของเชื้อ Anaplasma marginale ใน
ฟาร์มโคนม จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.นันทิยา แซ่เตียว วารสารสัตวแพทย์มหานคร
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 
หน้า 171-184
(TCI ฐาน 1) 

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

อ.ดร.เสาวณีย์ ชูจิต International Journal of 
Advanced in Science

Engineering and Technology

95. การศึกษาลักษณะแคริโอไทป์ของปลา
การ์ตูนมะเขือเทศและปลาการ์ตูน
แก้มหนาม

อ.ดร.นันทพร เกตุเลขา วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ปีที่ 47 เล่มที่ 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

อ.ดร.ภูมินทร์ 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

อ.ดร.เอกพล แก้วนวม Journal of Metals, Materials 
and Minerals, Vol. 28 No. 2 

pp. 63-68, 2018

98. Ce3+ doped glass for radiation 
detection material

อ.ดร.เอกพล แก้วนวม Ceramic International 44
(2018) 172-176

99. Yellow and blue emission from 
BaO-(ZnO/ZnF2) –B

2
O

3
-TeO

2
 

glasses doped with Dy3+ for 
laser medium and scintillation 
material applications

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

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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100. Common fixed point theorems 
in fuzzyMetric-like spaces 
employing common Property 
(E.A.)

อ.ดร.ภูมินทร์ 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 Gd
2
 O

3
 effect study on 

properties of CaGdSiB: Tb3+ glass 
for photonics applications

อ.ดร.เอกพล แก้วนวม Journal of Physics
(2018)

103. Optical and X-ray induced 
luminescence of Sm3+ - 
doped borotellurite and 
fluoroborotellurite glasses : A 
comparative Study

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

104. Radio, cathodeo and 
photoluminescence 
Investigations of high density 
WO

3
-Gd

2
O

3
 Glass doped with 

Tb3+

อ.ดร.เอกพล แก้วนวม Radiation Physics and 
Chemistry 164 (2019)
Online 31 May 2019

105. การส่งเสริมการมีงานท�าเพื่อมีรายได ้
ของผู้สูงอายุในอ�าเภอจอมบึง 
จ.ราชบุรี

ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

106. พฤติกรรมการเรียนรู้รายวิชาการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของ
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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107. ปัญหาการเรียนของนักศึกษาใน
รายวิชาการเขียนบทวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

108. การศกึษาวฒันธรรมร่วมของประชาคม
อาเซียนจากนิทาน

ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

109. บญัชคีรัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
: กรณีศึกษาชุมชนบ้านดอนไม้ลาย 
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อ.ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

110. เส้นทางผู้ประกอบการสู่ความส�าเร็จ
ครัวม่อนไข่ ร้านอาหารท้องถิ่นสู่ระดับ
ประเทศ

อ.ดร.ปิรันธ์ ชินโชติ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

111. กระบวนการสร้างเส้นทางและกิจกรรม
ประสบการณ์ท้องถิ่นบนฐานศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
ลุ่มน�้าแม่กลองจังหวัดราชบุรี

อ.ปัญจรัศมิ์ สามนเสน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

112. ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ประสบการณ์ท้องถิ่นบนฐานศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มน�้าแม่กลอง 
จังหวัดราชบุรี

อ.ปัญจรัศมิ์ สามนเสน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

113. การศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
แปรรูปผ้าขาวม้าของผู้บริโภคจังหวัด
ราชบุรี

ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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114. การพัฒนาระบบจ�าแนกสับปะรดด้วย
คุณลักษณะของสี

อ.สุดารัตน์ เทียนน้อย การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

115. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทย
เชิงสุขภาพ : กรณีศึกษาเมือง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตก
ของประเทศไทย

อ.ดร.พิมม์ญภัทร
สุพรรณพงศ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 30 พ.ย. 2561

116. การพัฒนาตราสินค้าส�าหรับพริกแกง
ของชุมชนกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี

ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 2-5 ธ.ค. 2561 

117. ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 2 

วันที่ 15 ก.พ. 2562

118. ความอยูร่อดของหนงัสอืพิมพ์บ้านเมือง 
ในยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคหลอมรวมสื่อ

ผศ.ดร.อรรณพ แสงภู การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 
วันที่ 21 ธ.ค. 2561

119. Community Communication in 
Eco-town Development

อ.ดร.ทักษิณา 
ชัยอิทธิพรวงศ์

GSRD International 
Conference 8-9 ธ.ค. 2561

ณ ประเทศญี่ปุ่น 

120. รูปแบบการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชนผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ 
ยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์

ผศ.ดร.นงลักษณ์
เพิ่มชาติ

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.61)

(TCI ฐาน 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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121. บทบาทของวัดในการสื่อความหมาย
ด้านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี

ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.61)

(TCI ฐาน 2)

122. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย

อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(ม.ค.–มิ.ย. 62) (TCI ฐาน 2)

123. การส่งเสริมบทบาทของวัดในอ�าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อ
ชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(ม.ค.–มิ.ย. 62) (TCI ฐาน 2)

124. การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดใน
ตลาดนัดของจังหวัดราชบุรี

ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(ม.ค.–มิ.ย. 62) (TCI ฐาน 2)

125. การพัฒนาสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทย
ประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี

ผศ.ดร.วรรณา
โชคบรรดาลสุข

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 

ก.ค.-ธ.ค. 61 (TCI ฐาน 2)

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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126. กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบ
บัญชีในประเทศไทย

อ.ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 62
(TCI ฐาน 1)

127. การตรวจจับและการจ�าแนก
ประเภทป้ายหมายเลขนักกีฬาโดยใช้
คุณลักษณะของสี

อ.ดร.นฤมล ชูเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

128. การพัฒนาระบบการจ�าแนก
อุตสาหกรรมที่นอนด้วยคุณลักษณะ
ของสีที่นอนและผ้าปูที่นอน

อ.ดร.นฤมล ชูเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

129. การจ�าแนกหมวดหมู่ภาพผลไม้ด้วย
คุณลักษณะรูปร่างในอุตสาหกรรมการ
ส่งออก

อ.ดร.นฤมล ชูเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

130. การจ�าแนกภาพถ่ายใบพืชอาหารสัตว์
ในวงศ์ Fabaceae ด้วยวิธี Scale 
Invariant Feature Transform

อ.ดร.นฤมล ชูเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

131. การพัฒนาระบบจ�าแนกสับปะรดด้วย
คุณลักษณะของสี

อ.ดร.นฤมล ชูเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

132. การศึกษาชุดควบคุมอุณหภูมิไอน�้า
และปริมาณแก๊สเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด

อ.ดร.โกเมศ กาบแก้ว การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

133. การทดสอบค่าความหวานในไอน�้าของ
น�้าผลไม้เข้มข้นโดยเทคนิคคลื่นเสียง 
อุลตร้าโซนิค

อ.ว่าที่ร้อยเอกภัทรกฤต 
คัชมาตย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

134. การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อ 
นวัตกรรมต้นแบบ Activity Map ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

อ.ดร.นาวิน คงรักษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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135. ความสัมพันธ์และการท�านายมวลสาร
ในอากาศจากฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5)

อ.ไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

136. การรับรู้ความผิดปกติทางระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อในพนักงาน
กระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ

อ.จุรีภรณ์ แก้วจินดา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

137. ความต้องการของชุมชนต่อการจัดท�า
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคุ้ง
กระถินตามนโยบายลดเวลาเรียน-เพิ่ม
เวลารู้

อ.ว่าที่ร้อยเอกภัทรกฤต 
คัชมาตย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

138. ทักษะส�าคัญกับการเป็นสตาร์ทอัพของ
คนในศตวรรษที่21

อ.ดร.นาวิน คงรักษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 2562

139. การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
เครื่องอบและกวนน�้าพริกด้วยระบบกึ่ง
อัตโนมัติ

อ.ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษ 
สุขเจริญ

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 

ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. 62

140. การควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงแกลบ
ก่อนวิกฤติในกระบวนการผลิต
โพลีเอสเตอร์

อ.ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 

ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. 62

141. Model for Handwritten 
Recognition Based on Artificial 
Intelligence

อ.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

อ.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 อินจันทร์ ITC-CS CC 2019
23-26 มิ.ย. 2019

ณ ประเทศเกาหลีใต้

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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144. An Intelligent System for 
Complexing Handwritten Text 
Detection

อ.ดร.นฤนล ชูเมือง International RMUTR 
Conference 

26-28 June 2019
Royal River Hotel

145. การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึก
ปฏิบัติเรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟ้า
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในพื้นที่ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

อ.สุริยาวุธ เสาวคนธ์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 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. แนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดย
ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นมวยสุวรรณภูมิ 
(มวยไทย มวยพม่า มวยเขมร และมวย
ลาว) สู่การเป็นหนึ่งจุดหมายหลาย
ประสบการณ์ขยายฐานการท่องเที่ยว
ในภูมิภาค

ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 61)

(TCI ฐาน 2)
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151. องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความ
ส�าเร็จของธุรกิจค่ายมวยไทย

ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 

(ก.ค.-ธ.ค. 61) 
(TCI ฐาน 1)

ล�าดับที่ ผลงานวิจัย ผู้วิจัย ประเภทการจดทะเบียน

1. เครื่องดื่มไซเดอร์สับปะรดผสม 
น�้าลูกหม่อน

ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ อนุสิทธิบัตร

2. เครื่องดื่มไซเดอร์สับปะรดผสม 
น�้าสับปะรด

ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ อนุสิทธิบัตร

3. น�้าส้มสายชูหมักจากสับปะรดพันธุ์
ปัตตาเวีย

ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ อนุสิทธิบัตร

4. เครื่องดื่มไซเดอร์สับปะรดผสมน�้าผึ้ง ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ อนุสิทธิบัตร

5. ต�ารับน�้ามันอัลมอนด์ที่เตรียมในรูปดี-
เฟสที่มีสารสกัดยาพอกดูดพิษ ส�าหรับใช้
เพื่อน�าพาสารสกัดจากต�ารายาพอกดูด
พิษซึมผ่านผิวหนัง

อ.กันตา นิ่มทัศนศิริ อนุสิทธิบัตร

6. ต�ารับน�้ามันโพลลิเซนลีนที่เตรียมในรูป
ดี-เฟสที่มีสารสกัดยาพอกดูดพิษ ส�าหรับ
ใช้เพื่อน�าพาสารสกัดจากต�ารายาพอกดูด
พิษซึมผ่านผิวหนัง

อ.กันตา นิ่มทัศนศิริ อนุสิทธิบัตร

7. สูตรสารหมักด้วยจุลินทรีย์ พด.7 เพื่อ
ผลิตเอนไซม์ร่วมส�าหรับใช้ก�าจัดเพลี้ยใน
ไร่สับปะรด

อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
อ.อภินพ จิตใจงาม

ผศ.รพีพรรณ กองตูม

อนุสิทธิบัตร

 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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1. การพัฒนาสารเรอืงแสงชนดิใหม่ในระบบ Bi2m
o
O

6 
: Dy3+ ส�าหรบั

การประยกุต์ใช้เป็นวสัดใุนฉากรับภาพทางรงัสีทางการแพทย์ 
รศ.ดร.สมิต อินทร์ศิริพงษ์

2. การพัฒนาแก้วและเซรามิกซ์ที่เปล่งแสงลูมิเนสเซนส์ความเข้ม
สูงเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านการวัดรังสีเอกซ์และรังสีนิวเคลียร์ 

ผศ.ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย

3. การศึกษาและพัฒนาแก้วลิเทียมบิสมัทอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือ
ด้วยไอออนของอิตเทอร์เบียม/เออร์เบียมส�าหรับการประยุกต์
ใช้เป็นตัวกลางเลเซอร์และวัสดุส่งข้อมูลทางแสง 

อ.ดร.เอกพล แก้วนวม

4. การติดตามภาวะการมีงานท�าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560 

ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

5. วิจัยตามตัวบ่งชี้และวิจัยสถาบัน 1 ชุดโครงการ เรื่องคุณภาพ 
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตใน ศตวรรษที่ 21 และการ
บริหารงานด้านอัตลักษณ์และสุนทรียภาพของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผศ.ทรงเกียรติ อิงคามระธร

	 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศ 

ล�าดับที่ ผลงานวิจัย ผู้วิจัย ประเภทการจดทะเบียน

8. ชุดควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณแก๊ส และ
เวลาในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบอัตโนมัติ

อ.ดร.โกเมศ กาบแก้ว อนุสิทธิบัตร

9. การผลิตน�้าผลไม้เข้มข้นโดยใช้เทคนิคโดย
ใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค

อ.ว่าที่ร.อ.ภัทรกฤต คัชมาตย์ อนุสิทธิบัตร

10. การพยากรณ์จ�านวนผลและมวลน�้า
มะนาวแป้นโดยวิธีการชั่งมวลคูณตัวเลข
ในตาราง

อ.ว่าที่ร.อ.ภัทรกฤต คัชมาตย์ อนุสิทธิบัตร

11. การสกัดผงน�้าผลไม้โดยใช้เทคนิคคลื่น
เสียงอุลตร้าโซนิค

อ.ว่าที่ร.อ.ภัทรกฤต คัชมาตย์ อนุสิทธิบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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6. การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างบัณฑิตปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

7. การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

8. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคการ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ในรายวิชาระบบ
การจัดการฐานข้อมูล

อ.ดร.เมตตา คงคากูล

9. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา
วิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอน

อ.ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น

10. การพัฒนาทักษะการประมาณน�้าหนักตัวโคของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยใช้นวัตกรรมแบบฝึกการสังเกตด้วยคะแนนความสมบูรณ์
ร่างกายโคและขนาดของร่างกายโค 

อ.วัชระ นิลเพ็ชร

11. การใช้กระบวนการสอนที่ให้ผู้เรียนเข้าถึงผู้สอนเพื่อการปรับ
เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ส�าหรับ
วิทยาศาสตร์ 2 

อ.ธนกร ฉัตรสุพรรณ

12. การใช้กระบวนการสอนที่ให้ผู้เรียนเข้าถึงผู้สอนเพื่อการปรับ
เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิต
ประจ�าวัน 

อ.ว่าที่ร้อยโทไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร

13. การพัฒนาทักษะด้านสถิติเบื้องต้นและการวางแผนการทดลอง
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
โดยใช้การเรียนรู้ด้วยมาตรฐาน CDIO 

ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ

14. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงค์

15. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กรณีศึกษาทางกฎหมายโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเท
คนิคจิ๊กซอร์ 

อ.ยุพยงค์ วิงวร

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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16. การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในการเรียนรายวิชากระบวนการ พัฒนาชุมชนโดยการ
สอนแบบมีส่วนร่วม 

อ.เนตรตะวัน โสมนาม

17. การพัฒนาทักษะการฟังเพลงของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา
สุนทรียภาพทางดนตรี 

อ.ธีระวัฒน์ วรรณเลิศ

18. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
แบบฝึกหัดจากสื่อเอกสารทางธุรกิจและวิธีการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานส�าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

อ.กานต์ณรงค์ สอนสกุล

19. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
ท�างานกลุ่มและเจตคติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา
ภูมิศาสตร์กายภาพ เรื่อง ธรณีภาค โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

อ.จิตคุปต์ ละอองปลิว

20. ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติในการเรียนวิชาการวิจารณ์วรรณคดีไทยของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ผศ.กษริน วงศ์กิตติชวลิต

21. การใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาความ
สามารถในการสื่อสารของผู้เรียนในวิชาการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของนักศึกษา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้น
ปีที่ 2 

อ.บุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง

22. การพัฒนาทักษะความรู้เท่าทันดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษาผ่านการเรียนรู้แบบ Active Leaning 

อ.ดร.การญ์พิชชา กชกานน

23. การพัฒนาความสามารถในการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักศึกษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

อ.ดร.อนงค์ สระบัว

24. การประยกุต์ใช้พรีะมิดแห่งการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาความสามารถใน
การจดจ�าค�าศพัท์ภาษาองักฤษในระยะยาวของนกัศกึษาส�าหรบั
รายวชิากายวภิาคศาสตร์และสรรีะวิทยามนุษย์ 

อ.จุรีภรณ์ แก้วจันดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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25. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในสถานการณ์จ�าลองดินเสริม
ก�าลังเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส�าหรับนักศึกษา
เทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

อ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ

26. การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจ�าแนกกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงใน
ฟาร์มของเกษตรกร อ�าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

อ.ดร.นันทพร เกตุเลขา

27. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน
ในเขตจังหวัดราชบุรี 

อ.ดร.นพดล ทุมเชื้อ

28. การพัฒนากระดาษทดสอบอย่างง่ายส�าหรับการทดสอบ
สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟสในผัก

อ.ดร.จรรยา พรหมเฉลิม

29. การบรรเลงเพลงมาร์ชของคณะแตรวงชาวบ้านในจังหวัด
ราชบุรี 

อ.เทอดพงศ์ วรรณวงศ์

30. นวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบที่
ส่งเสริมทักษะการคิด 

ผศ.ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์

31. การป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุชุมชนบ้านขนุน ต�าบลบ้าน
เลือก อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

อ.ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์

32. การพัฒนารูปแบบการออกก�าลังกายด้วยศิลปะมวยไทยเชิงมวย
ต่อสมรรถภาพทางกายส�าหรับผู้สูงอายุ 

ผศ.ดร.ส�าราญ สุขแสวง

33. การขยายพันธุ์สับปะรดสายพันธุ์ MD2 ในจังหวัดราชบุรี อ.ดร.เสาวณีย์ ชูจิต

34. การจัดการน�้าในแปลงปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

อ.ดร.สันติ รักษาวงศ์

35. การศึกษารูปแบบการใช้ปุ๋ยที่ส่งผลต่อความหวานของสับปะรด
ผลสดที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

อ.นิชนันท์ ชูเกิด

36. การจัดการหน่อพันธุ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตสับปะรดจังหวัด
ราชบุรี 

อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์

37. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการการผลิต
สับปะรดของเกษตรกรต�าบลหนองพันจันทร์ อ�าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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38. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับวางแผนการผลิตและการ
ตลาดเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรีสู่การ
เป็น smart farmer 

ผศ.ดาราวรรณ ญาณะนันท์

39. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อ
พัฒนาปัจจัยการผลิตสับปะรดจังหวัดราชบุรี 

อ.ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า

40. การศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของการผลิตวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสับปะรดจังหวัดราชบุรี 

อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก

41. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตเอนไซม์สับปะรดพร้อมใช้
ประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีการท�าแห้งเยือกแข็ง 

อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก

42. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลให้พลังงานสูงส�าหรับนักกีฬาจาก
สับปะรดจังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ

43. การพัฒนาไซรัปสับปะรดจังหวัดราชบุรี อ.วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร

44. การพัฒนากล้าเชื้อแบคทีเรียส�าเร็จรูปชนิดผงเพื่อการผลิต
สับปะรดไซเดอร์จังหวัดราชบุรี 

อ.ดร.สวรรยา ปัญญานันท์

45. การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์จากส่วนเหลือของผลสับปะรด
จังหวัดราชบุรี 

อ.ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์

46. การยืดอายุสับปะรดด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ อ.ณิชากร ปทุมรังสรรค์

47. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เล่าเรื่องส�าหรับสับปะรดผลสดและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดจังหวัดราชบุรี 

อ.สุจิตตรา จันทร์ลอย

48. การศึกษาความต้องการซื้อสับปะรดผลสดและผลิตภัณฑ์
แปรรูปเพื่อส่งเสริมการขายสับปะรดจังหวัดราชบุรี

อ.ดร.พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์

49. การพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายด้วยเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสับปะรดผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป
สับปะรดจังหวัดราชบุรี 

อ.เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์

50. รูปแบบการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดจังหวัด
ราชบุรี ด้วยแพลตฟอร์มสมัยใหม่ต้นทุนต�่า

อ.ดร.พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์

51. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการขายผลิตภัณฑ์แปรรูป
สับปะรด จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ชุติรัตน์ เจริญสุข

52. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผน
พัฒนาการผลิตสับปะรดจังหวัดราชบุรี 

ผศ.ทรงเกียรติ อิงคามระธร
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53. รูปแบบการประเมินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ผศ.ทรงเกียรติ อิงคามระธร

54. การส�ารวจความพึงพอใจต่อแผนพัฒนา
เทศบาลต�าบลศรีดอนไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

55. การส�ารวจความพึงพอใจของผู้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และกาญจนบุรี 

ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

56. การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาใน
กลุ่มกิจกรรมมวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง (Fight Ride Run) 
สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย (ปีที่ 1) 

ผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์

57. การพัฒนาต้นแบบธุรกิจการจัดกิจกรรมเชิงกีฬาและการสื่อสาร
การตลาดด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในกลุ่มกิจกรรมมวยไทย 
ปั่นจักรยานและวิ่ง 

ผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์

58. การยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วย
จักรยานบนฐานภูมิวัฒนธรรมของประเทศไทย 

อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ และ
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์

นาคเสนีย์

59. การพัฒนาสนามวิ่งต้นแบบการจัดการวิ่งในประเทศไทยโดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy) 

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ และ
อ.ดร.เสรี เพิ่มชาติ

60. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้ศิลปะมวยไทยแบบ 
บูรณาการวิถีไทยภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

อ.รุ่งนภา สิงห์สถิตย์

 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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1. อ.ดร.เมตตา คงคากูล การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค
การแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ในรายวิชา
ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2. อ.ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้สื่อวีดีทัศน์
ประกอบการสอน

3. อ.วัชระ นิลเพ็ชร การพัฒนาทักษะการประมาณน�้าหนักตัวโคของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยใช้นวัตกรรมแบบฝึกการสังเกตด้วยคะแนนความสมบูรณ์
ร่างกายโคและขนาดของร่างกายโค

4. อ.ธนกร ฉัตรสุพรรณ การใช้กระบวนการสอนที่ให้ผู้เรียนเข้าถึงผู้สอนเพื่อการปรับ
เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ส�าหรับ
วิทยาศาสตร์ 2 

5. อ.ว่าที่ร้อยโทไพฑูรย ์
เหมือนเพ็ชร

การใช้กระบวนการสอนที่ให้ผู้เรียนเข้าถึงผู้สอนเพื่อการปรับ
เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิต
ประจ�าวัน 

6. อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงค์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

7. อ.เนตรตะวัน โสมนาม  การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาในการเรียนรายวิชากระบวนการ พัฒนาชุมชน
โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม

8. อ.ธีระวัฒน์ วรรณเลิศ การพัฒนาทักษะการฟังเพลงของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา
สุนทรียภาพทางดนตรี 

นักวิจัยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น
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9. อ.กานต์ณรงค์ สอนสกุล การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
แบบฝึกหัดจากสื่อเอกสารทางธุรกิจและวิธีการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานส�าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

10. อ.จิตคุปต์ ละอองปลิว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
ท�างานกลุ่มและเจตคติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา
ภูมิศาสตร์กายภาพ เรื่อง ธรณีภาค โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

11. ผศ.กษริน วงศ์กิตติชวลิต ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติในการเรียนวิชาการวิจารณ์วรรณคดี
ไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

12. อ.ดร.การญ์พิชชา กชกานน การพัฒนาทักษะความรู้เท่าทันดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษาผ่านการเรียนรู้แบบ Active Leaning 

13. อ.จุรีภรณ์ แก้วจันดา การประยุกต์ใช้พีระมิดแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการจดจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษในระยะยาวของนักศึกษา
ส�าหรับรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยามนุษย์ 

14. อ.ดร.นันทพร เกตุเลขา การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจ�าแนกกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงใน
ฟาร์มของเกษตรกร อ�าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

15. อ.เทอดพงศ์ วรรณวงศ์ การบรรเลงเพลงมาร์ชของคณะแตรวงชาวบ้านในจังหวัด
ราชบุรี 

16. อ.นิชนันท์ ชูเกิด การศกึษารปูแบบการใช้ปุย๋ทีส่่งผลต่อความหวานของสบัปะรด
ผลสดที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

17. อ.เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ การพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายด้วยเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสับปะรดผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป
สับปะรดจังหวัดราชบุรี 

 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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 ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
 1)	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวิจัย	ครั้งที่	5
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศได้ร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตาม
ศาสตร์พระราชา (5thRajabhat University National and International Research & Academic Conference 
RUNIRAC V)” เพื่อเป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสน�าเสนอผลงาน
วิจัย และเข้าร่วมการจัดนิทรรศการการพัฒนาท้องถิ่น: เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพจากน�้าส้มสายชูหมักสับปะรดราชบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าสับปะรดเหลือทิ้ง” ผลงานวิจัย
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถและคณะ ในระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
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	 2)	การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยภายใต้งาน	“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	2562”
(Thailand	Research	Expo	2019)
 การจัดงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ” (Thailand Research Expo 2019) เป็นเวทีระดับชาติ 
ที่น�าเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้
ประโยชน์ในการพฒันาประเทศ ทัง้ในมติเิชงิวชิาการ นโยบาย สงัคม /ชมุชน และพาณชิย์/ อตุสาหกรรม ด้วยความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาต ิ(วช.) ในการจดันทิรรศการทีแ่สดงผลงานวจิยัครัง้นี ้มหาวทิยาลัยได้คัดเลอืกแสดงผลงานวจิยั เรือ่ง ผลของ
ผงหินยางมะตอยทีใ่ช้เป็นสารตัวเดิมในยางธรรมชาตเิพือ่ปรบัปรงุสมบตัทิางกลของกระเบือ้งยางปพ้ืูน ผลงานวิจยัของ
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เลศิลอยปัญญาชยั โดยมกีารจัดแสดงผลงานวจิยั ในระหว่างวนัเสาร์ที ่6 - ถงึวนัพธุที่ 
10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
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	 3)	การจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด
 มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแสดงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยได้รับการขอความอนุเคราะห์ 
จากส�านักงานเกษตรอ�าเภอบ้านคาให้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่เกษตรกรและผู้สนใจเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการผลิตสับปะรดการสร้างมูลค่าเพิ่มโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ ์
การผลิตเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพและการใช้บรรจุภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสับปะรดในงานเทศกาล
สับปะรดหวานและของดีอ�าเภอบ้านคา ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท่ี  5

M C R U

 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย ให้เพียงพอต่อ
การด�าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างเป็นระบบ   

	 ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ด�าเนนิการพฒันาและปรบัปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และฐานข้อมูลที่ทันสมัย โดยการ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สนบัสนนุการตดัสนิใจ ด้านการบรหิารงบประมาณ พฒันา/ปรบัปรงุระบบจัดการข้อมลูเพือ่ส่งเสรมิข้อมลูงานประกนั
คณุภาพ พฒันา/ปรบัปรงุระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ ด้านงานบรหิารบคุคล ตรวจสอบ/ปรบัปรงุข้อมลูผลการเรยีน
ระหว่างระบบบันทึกผลการศึกษาของเจ้าหน้าที่และระบบของอาจารย์ผู้สอน

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่ 
 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�าเนินการเช่าอินเทอร์เน็ตลิงค์ส�ารองเพื่อรองรับการให้
บริการ พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยการปรับเปลี่ยน PHP 5.6 เป็น PHP 7.2 และแก้ไขชุด
ค�าสัง่เพือ่ประมวลผลข้อมลูระดบัสงู เพือ่ให้รองรบักบัโครงสร้างเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั จดัซือ้ลขิสทิธิซ์อฟต์แวร์ระบบ
ปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่องานส�านักงาน บ�ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จากบริษัทผู้ดูแลระบบ 

 ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ มีการด�าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล 
น�าร่อง (Digital MCRU Model) ได้มีการด�าเนินโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล จึงได้มี
การด�าเนินงานโครงการการพัฒนาระบบรองรับ MCRU MOOC และดิจิทัลคอนเทนต์ ท�าให้มหาวิทยาลัยมีระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ MCRU MOOC จ�านวน 10 รายวิชา ที่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา สามารถรองรับ 
ผู้เรียนได้ทั่วโลก ทุกที่ ทุกเวลา
 ๑. รายวิชา IOT (Internet of Things)
 ๒. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming)
 ๓. รายวิชาภาษา Python Data Science
 ๔. การประมวลผลข้อมูล (Data Analytic)
 ๕. การประมวลผลข้อมูลภาพ (Image Processing)
 ๖. การประมวลขนาดใหญ่ (Big Data) ส�าหรับผู้เริ่มต้น
 ๗. การประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ส�าหรับผู้ดูแลระบบ 
 ๘. รายวิชาระบบเครือข่าย (Networking)
 ๙. เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
 ๑๐. หลักสูตรวิทยาการค�านวณ (Computing Science)

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน

 	 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ ครอบคลมุพืน้ทีก่ารใช้งานและการเรียนการสอนให้มปีระสิทธภิาพร้อยละ 80 จากจ�านวนอาคารทัง้หมด 
40 อาคาร โดยประเมินจากร้อยละความส�าเร็จของแต่ละอาคาร

 ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

คณะวิทยาการจัดการ

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร การเป็น
นกับญัชใีนยคุดิจทิลั

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
จ�านวน 25 คน

3 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องปฏิบัติการบัญชี 1133 

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท�า
info graphic ในงานธุรกิจดิจิทัล

นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จ�านวน 13 คน

7 - 8 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1124
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

บัณฑิตวิทยาลัย

3. โครงการการอบรมเชงิปฏบิตักิาร พฒันา
ทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ประกอบ
การจัดการเรียนรู ้ “การใช้งาน Google 
Classroom”
: ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจหลักการ การน�า
ไปใช้และตระหนกัถึงข้อจ�ากดัในการท�างาน
ของ Google Classroom และสามารถน�า
ความรู้ไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการ
สอนได้

ผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

จ�านวน 42 คน

31 กรกฎาคม และ
1 สิงหาคม 2562

ณ ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ 
อาคารศูนย์ภาษาและ

ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University
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	 ส่งเสริม	สนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยตามหลัก 
ธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ปรบัแผนกลยทุธ์พฒันาและแผนปฏบิตักิาร
ประจ�าปี 2562

ผู้บริหาร และอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
จ�านวน 30 คน

25 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมราชาวดี 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

2. โครงการประชมุเชงิปฏบิติัการจดัท�าแผน
กลยุทธ์พัฒนาคณะมนุษย์ฯ 4 ปี และแผน
ปฏิบัติการประจ�าปี 2563

ผู้บริหาร และอาจารย์
จ�านวน 30 คน

29-31 สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรมแกรนด์ ซอฟเฟอริน 

รีสอร์ทแอนด์สปา
จังหวัดเพชรบุรี

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

3. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ป  ี
(พ.ศ.2561-2564) และจัดท�าแผนปฏิบัต ิ
ราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 2563” 
วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย

จ�านวน 31 คน

20 – 22 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

ส�านักงานอธิการบดี

4. จัดประชุมลงนามค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ�าปี 
งบประมาณ 2562
: มีคุณธรรมและความโปร ่งใสในการ 
ด�าเนินงานตามภารกิจหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งถือเป็นกลไกที่มีส ่วนช่วยให้เกิดการ 
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด�าเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการ
สร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน ตามแนวทางการ
พัฒนาของภาครัฐ

หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
ส�านักงานอธิการบดี

จ�านวน 9 คน

7 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 1 

อาคารอ�านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

5. จดัประชมุคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ
จ�านวน 9 คน

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

6. จดัประชมุคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย 
ข ้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
: ยกร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับในส่วน 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จ�านวน 5 ครั้ง

คณะกรรมการ
จ�านวน 9 คน

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 
อาคารอ�านวยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

7. โครงการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของส�านกังาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง”

ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า 
และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ส�านักงานอธิการบดี 
จ�านวน 70 คน

6 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรม ณ เวลา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

8. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
: จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนิน
งาน ปี 2562 ประชุมทบทวนปรับปรุง
เกณฑ์วัดความส�าเร็จในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2558 จัดท�า 
สือ่ประชาสมัพันธ์ และเข้าร่วมอบรม สมัมนา 
ศกึษาดงูานในการเสรมิสร้างวฒันธรรมและ
ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
ในหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยฯ มีผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( I n teg r i t y  and Transpa rency 
Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 86.94 อยูใ่นระดบั A (Very Good) 

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

และ 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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	 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม	หลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน” วิทยาลัย
มวยไทยศึกษา และการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย 

จ�านวน 30 คน

15 – 16 พฤษภาคม 2562 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. จัดประชุมผู ้บริหารและบุคลากรของ 
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ�านวน 11 ครั้ง
: ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้อง
กับนโยบายมหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุน 
การด�าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ผู้บริหาร และบุคลากร
ส�านักวิทยบริการฯ

จ�านวน 20 คน

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

3. จัดท�าแผนกลยุทธ์ส�านักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร และบุคลากร
ส�านักวิทยบริการฯ

จ�านวน 23 คน

19 - 20 ธันวาคม 2561 
ณ โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว 

จังหวัดกาญจนบุรี

ส�านักงานอธิการบดี

4. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ส�านักงาน 
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)”

บุคลากร
ส�านักงานอธิการบดี

จ�านวน 46 คน

4 - 5 กรกฎาคม 2562 
ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ต�าบลแหลมผักเบี้ย 
อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

5. จัดประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักงาน
อธิการบดี
: ในปีงบประมาณ 2562 มีการประชุม
จ�านวน 6 ครั้ง

คณะกรรมการประจ�า
ส�านักงานอธิการบดี

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562

ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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	 ส่งเสริม	สนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. โครงการเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารท�า
ผลงานวิชาการโดยระบบพี่เลี้ยง
: มีผู้เสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ
จ�านวน 8 ท่าน

อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
จ�านวน 5 คน

สัปดาห์ที่ 1 และ 4 
ของเดือนเมษายน - ธันวาคม 

2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

คณะวิทยาการจัดการ

2. โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ
วิทยาการจัดการ
: อาจารย์ท�าผลงานทางวิชาการอย่างมี 
คุณภาพ และออกแบบการจัดการเรียน 
การสอนแบบ AL บูรณาการกับการวิจัย 
 และบริการวิชาการ

อาจารย์ 
คณะวิทยาการจัดการ

จ�านวน 36 คน

31 มกราคม 2561 – 1 
กุมภาพันธ์ 2562 

ณ พุสธารา รีสอร์ท 
อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

3. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสร้างผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ต�าแหน่ง
ช�านาญการและเชี่ยวชาญ
: ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนา 
ความรู ้ประสบการณ์สร ้างผลงานทาง
วิชาการหรือคู ่มือในการปฏิบัติงานได้ 
สามารถจัดท�าผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู ่
ต�าแหน่งได้มากขึน้ และสามารถร่างผลงาน
เพ่ือเสนอต่อพี่เล้ียงกลุ่มเพื่อตรวจสอบ 
เบื้องต้น (Pre-screening) ได้

อาจารย์ บุคลากร 
และการแพทย์แผนไทย 

วิทยาลัยมวยไทย
จ�านวน 30 คน

26 – 28 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร
: ผลการด�าเนนิงานบรรลเุป้าหมาย จ�านวน 
6 ตัวชี้วัด จากจ�านวน 7 ตัวชี้วัด บรรล ุ
คิดเป็นร้อยละ 85.71

ผู้บริหาร และบุคลากร
ส�านักวิทยบริการฯ

จ�านวน 23 คน

26 พฤศจิกายน 2561
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

5. ด�าเนินการส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร
เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา

ผู้บริหาร และบุคลากร
ส�านักวิทยบริการฯ

จ�านวน 19 คน

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

ส�านักงานอธิการบดี

6. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล
ประจ�ามหาวทิยาลยั (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะกรรมการบริหารบุคคล
ประจ�ามหาวิทยาลัย

(ก.บ.ม.)

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562

ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรือ่ง “การ
วิพากษ์การก�าหนดกรอบอัตราก�าลังสาย
สนับสนุนเพื่อให้มีระดับต�าแหน่งสูงขึ้น”

บุคลากรสายสนับสนุน
จ�านวน 74 คน

15 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ 

ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่ด�าเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี

8. โครงการการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ประจ�าปี 2562
: สามารถน�าความรู ้ ไปปรับใช ้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและทางการได้

บุคลากร
ส�านักงานอธิการบดี

จ�านวน 40 คน

27 พฤษภาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง เมืองราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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	 ข้อมูลต�าแหน่งทางวิชาการ	ปีงบประมาณ	2562

คณะ
ต�าแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม

คณะครุศาสตร์ 39 13 1 53

คณะวิทยาการจัดการ 23 14 - 37

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 45 16 2 63

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 7 1 55

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 23 7 - 30

วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 19 1 - 20

รวม 196 58 4 258

	 รายชื่อผู้ที่ได้รับต�าแหน่งทางวิชาการ	ปีงบประมาณ	2562

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ที่ได้รับต�าแหน่งทางวิชาการ ต�าแหน่งทางวิชาการ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณย์จรีย์ สรสีสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ สัตย์วินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษริน วงศ์กิตติชวลิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ รองศาสตราจารย์

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส�าราญ สุขแสวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวน ภารังกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University

154



คณะ
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

คณะครุศาสตร์ 2 35 16 53

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 45 14 63

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 28 27 55

คณะวิทยาการจัดการ - 25 12 37

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 20 10 30

วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 15 5 20

รวม 6 168 84 258

	 ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา	สายวิชาการ	ประจ�าปีงบประมาณ	2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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	 คณาจารย์	และบุคลากร	ได้รับรางวัล	หรือประกาศเกียรติคุณยกย่อง

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล รางวัล / ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ

1 อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง รางวัลเหรียญเงิน หุ ่นยนต์รับพัสดุ 
ภายในอาคารแบบอตัโนมตัด้ิวยเทคนคิ
การเรียนรู้เชิงลึกสมองกลฝังตัว

PALEXPO นครเจนีวา 
สหพันธรัฐสวิส

2 อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง รางวัลเหรียญทองแดง ระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีปัญญา-
ประดิษฐ ์ และแจ ้ ง เตื อนภัยผ ่ าน 
เครือข่ายต�ารวจเพื่อป้องกัน

PALEXPO นครเจนีวา 
สหพันธรัฐสวิส
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	 ส่งเสริม	สนับสนุน	การด�าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี	 และแผนการ
จัดหาพัสดุ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด� า เนินงานตามแผนการใช ้จ ่ ายประจ�าป ีและแผนจัดหาพัสดุ 
ด้วยแผนปฏิบัติงานประจ�าป ีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดท�าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24 - 25 ธันวาคม 2562 ณ ธารามันตรา 
ชะอ�า รีสอร์ท จ.เพชรบุรี น�าแผนสู ่การปฏิบัติโดยผ่านการประชุมกรรมการบริหารคณะเพื่อน�าสู ่การ
ปฏิบัติ มีการก�ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณกับ 
คณะกรรมการประจ�าคณะ
  ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าป ี จัดท�า 
แผนกลยทุธ์ทางการเงนิ จดัท�าแผนการจดัซ้ือจดัจ้างประจ�าปีงบประมาณ มกีารตดิตามการใช้งบประมาณ มกีารเบกิ
จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 86.62 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 ส�านักงานอธิการบดี จัดประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2563 โดยมีวาระพิจารณา 
เร ่งด ่วน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได ้) ประจ�าป ีงบประมาณ 2563 และการ 
จัดท�าค�าของบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาแต่งตั้งผู ้รับผิดชอบการด�าเนินงาน 
ในระบบบริหารจัดการบัญชี 3 มิติ (3D) และ ระบบ eMENSCR ด�าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” 
ส�าหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของมหาวิทยาลัย วิทยากรโดยนางสมคิด คูณสวัสดิ์ 
นักวิชาการคลัง ช�านาญการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา 
และคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ทบทวน และประเมนิคูม่อืปฏบิตัิ
งานเบิกจ่าย (ฉบับปรับปรุง) วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ และลดข้อผิดพลาด ในการด�าเนินการจัดท�าเอกสารการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย และน�าผลการประเมินทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดท�าคู่มืออย่างเหมาะ
สม และจดัประชมุตรวจสอบและเร่งรดัติดตามให้ทกุหน่วยงานในสงักดัเบกิจ่ายงบประมาณ(เงนิรายได้และเงนิแผ่น
ดนิ) ประจ�าปีงบประมาณ 2562 เพือ่ให้การเบกิจ่ายงบประมาณของส�านกังานอธกิารบดบีรรลวุตัถปุระสงค์ตามเป้า
หมายและเป็นไปตามแผนที่ก�าหนด

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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	 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 ส�านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิด 
องค ์ความรู ้ด ้านการประกันคุณภาพการศึกษา และวางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก�าหนด ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้ด�าเนินการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษา และสามารถสรุปผลการตรวจ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับดังต่อไปนี้

ระดับหลักสูตร	
 ในรอบป ีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ ้านจอมบึง ได ้ เป ิดสอนนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี 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 คณะครุศาสตร ์ ,  คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ,  คณะมนุษยศาสตร ์ 
และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยมวยไทยศึกษา 
และการแพทย์แผนไทย ได้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูรทกุหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
ระดับอุดมศึกษา โดยมีผลการประเมินของหลักสูตรผ่านทั้งหมด จ�านวน 37 หลักสูตร ดังนี้

ชื่อหลักสูตร

ผลการประเมิน

หมาย
เหตุองค์ประกอบ

ที่ 1

ผลรวมของ
ค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์
ประกอบ

1. คณะครุศาสตร์ (จ�านวน 7 หลักสูตร ผ่าน 6 หลักสูตร, ไม่ผ่าน 1 หลักสูตร)  3.16 
คะแนน

ระดับดี

ปริญญาตรี จ�านวน 4 หลักสูตร 

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผ่าน 3.41 คะแนน ระดับดี

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.52 คะแนน ระดับดี

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์การศึกษา

ผ่าน 3.61 คะแนน ระดับดี

4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ผ่าน 3.49 คะแนน ระดับดี
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ชื่อหลักสูตร

ผลการประเมิน

หมาย
เหตุองค์ประกอบ

ที่ 1

ผลรวมของ
ค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์
ประกอบ

ปริญญาโท จ�านวน 2 หลักสูตร

5) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
ผลการศึกษา

ไม่ผ่าน 0 คะแนน

6) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่าน 4.20 คะแนน ระดับดี
มาก

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ�านวน 1 หลักสูตร

7) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ผ่าน 3.85 คะแนน ระดับดี

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จ�านวน 9 หลักสูตร ผ่าน 9 หลักสูตร)  3.55 
คะแนน

ระดับดี

ปริญญาตรี จ�านวน 9 หลักสูตร

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่าน 3.32 คะแนน ระดับดี

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ผ่าน 3.48 คะแนน ระดับดี

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผ่าน 3.60 คะแนน ระดับดี

4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ผ่าน 3.65 คะแนน ระดับดี

5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ผ่าน 3.48 คะแนน ระดับดี

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่าน 3.43 คะแนน ระดับดี

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร

ผ่าน 3.42 คะแนน ระดับดี

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 3.66 คะแนน ระดับดี

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผ่าน 3.90 คะแนน ระดับดี
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ชื่อหลักสูตร

ผลการประเมิน

หมาย
เหตุองค์ประกอบ

ที่ 1

ผลรวมของ
ค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์
ประกอบ

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จ�านวน 6 หลักสูตร ผ่าน 4 หลักสูตร, ไม่ผ่าน 
2 หลักสูตร)

2.19 คะแนน ระดับ
ปานกลาง

ปริญญาตรี จ�านวน 5 หลักสูตร

1) หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมการผลติ ไม่ผ่าน 0 คะแนน

2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ผ่าน 3.43 คะแนน ระดับดี

3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ผ่าน 3.54 คะแนน ระดับดี

4) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ผ่าน 3.30 คะแนน ระดับดี

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ไม่ผ่าน 0 คะแนน

ปริญญาเอก จ�านวน 1 หลักสูตร

6) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่าน 2.90 คะแนน ระดับ
ปานกลาง

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ�านวน 9 หลักสูตร ผ่าน 9 หลักสูตร) 3.56 คะแนน ระดับดี

ปริญญาตรี จ�านวน 9 หลักสูตร

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 3.43 คะแนน ระดับดี

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผ่าน 3.78 คะแนน ระดับดี

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ผ่าน 3.76 คะแนน ระดับดี

4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ผ่าน 3.44 คะแนน ระดับดี

5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผ่าน 3.45 คะแนน ระดับดี

6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ผ่าน 3.46 คะแนน ระดับดี

7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผ่าน 3.60 คะแนน ระดับดี
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ชื่อหลักสูตร

ผลการประเมิน

หมาย
เหตุองค์ประกอบ

ที่ 1

ผลรวมของ
ค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์
ประกอบ

8) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ผ่าน 3.69 คะแนน ระดับดี

9) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผ่าน 3.36 คะแนน ระดับดี

5. คณะวิทยาการจัดการ (จ�านวน 6 หลักสูตร ผ่าน 6 หลักสูตร) 3.59 คะแนน ระดับดี

ปริญญาตรี จ�านวน 6 หลักสูตร

1) หลักสูต รบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผ่าน 3.54 คะแนน ระดับดี

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ผ่าน 3.99 คะแนน ระดับดี

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 3.90 คะแนน ระดับดี

4) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผ่าน 3.63 คะแนน ระดับดี

5) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผ่าน 2.90 คะแนน ระดับ
ปานกลาง

6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผ่าน 3.57 คะแนน ระดับดี

6. วิทยาลยัมวยไทยศกึษาและการแพทย์แผนไทย (จ�านวน 4 หลักสตูร ผ่าน 3 หลกัสตูร, 
ไม่ผ่าน 1 หลักสูตร)

2.71 คะแนน ระดับ
ปานกลาง

ปริญญาตรี จ�านวน 3 หลักสูตร

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ผ่าน 3.80 คะแนน ระดับดี

2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผ่าน 3.63 คะแนน ระดับดี

3) หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผ่าน 3.40 คะแนน ระดับดี

ปริญญาโท จ�านวน 1 หลักสูตร

4) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย ไม่ผ่าน 0 คะแนน

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 131.5 คะแนน

จ�านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 41 หลักสูตร

คะแนนที่ได้ 3.20 คะแนน ระดับดี

ที่มา : ส�ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ระดับคณะ
 ในปีการศึกษา 2561 หน่วยงานในระดับคณะของมหาวิทยาลัยฯ ได้ด�าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายใน ซึ่งทุกหน่วยงานในระดับคณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี และดีมาก ตามล�าดับ ดังนี้

ระดับสถาบัน	/ส�านัก	/กอง
 ระดบัสถาบนั ส�านกั กอง ได้ด�าเนนิการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2561 โดย

ทกุหน่วยงานในระดบัสถาบนั ส�านกั กอง มผีลคะแนนการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในอยูใ่นระดบัดมีาก 

ดังนี้

คณะ/วิทยาลัย ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน

คณะวิทยาการจัดการ 4.69 ระดับดีมาก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.56 ระดับดีมาก

คณะครุศาสตร์ 4.37 ระดับดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.34 ระดับดี

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 4.28 ระดับดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.11 ระดับดี

ชื่อหน่วยงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา 5.00 ระดับดีมาก

ส�านักงานอธิการบดี 5.00 ระดับดีมาก

บัณฑิตวิทยาลัย 5.00 ระดับดีมาก

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.88 ระดับดีมาก

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.80 ระดับดีมาก

กองพัฒนานักศึกษา 4.77 ระดับดีมาก

ที่มา : ส�านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ที่มา : ส�ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Muban Chom Bueng Rajabhat University

162



ระดับมหาวิทยาลัย
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ได้จัดให้มีกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ�ำป ี
กำรศึกษำ 2561 เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยำยน 2562 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อำคำรอ�ำนวยกำร 
โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก ได้แก่
 1) รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธำนกรรมกำร (มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม)
 2) ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมกำร (มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี)
 3) ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง กรรมกำร (มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 4) อ.ดร.ชวลิต  โพธิ์นคร กรรมกำร (ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ)
 5) อ.ดร.เพ็ญพร ทองค�ำสุก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     (มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ)
 ท�ำหน้ำที่ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งสำมำรถสรุปผลคะแนน 
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561 มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 อยู่ในเกณฑ์คุณภำพดีมำก 
ซึ่งสำมำรถแยกเป็นรำยมำตรฐำนได้ดังนี้
 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน ผลกำรด�ำเนินกำรมีผลกำรประเมินเฉล่ีย 4.62 อยู่ในเกณฑ์คุณภำพ 
   ระดับดีมำก
 มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวจิยัและนวตักรรม ผลกำรด�ำเนนิกำรมผีลกำรประเมนิเฉล่ีย 5.00 อยูใ่นเกณฑ์คุณภำพ 
   ระดับดีมำก
 มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ผลกำรด�ำเนินกำรมีผลกำรประเมินเฉลี่ย 4.67 อยู่ในเกณฑ์คุณภำพ 
   ระดับดีมำก
 มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ผลกำรด�ำเนินกำรมีผลกำรประเมินเฉลี่ย 5.00 
   อยู่ในเกณฑ์คุณภำพระดับดีมำก
 มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ผลกำรด�ำเนินกำรมีผลกำรประเมินเฉลี่ย 4.43 อยู่ในเกณฑ์คุณภำพ 
   ระดับดีมำก

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562สรุปผล

แหล่งงบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ
ร้อยละ
เบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน 320,187,195.93 251,505,888.79  68,681,307.14 78.55

เงินรายได้ (ปกติ)  74,353,700.00  72,975,725.03  1,377,974.97 98.15

เงินรายได้ (บัณฑิตวิทยาลัย)  9,543,000.00  3,750,370.92  5,792,629.08 39.30

เงินรายได้ (โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี)  11,745,400.00  9,792,934.85  1,952,465.15 83.38

เงินรายได้สะสม  18,600,900.00  12,706,229.76  5,894,670.24 68.31

รวม 434,430,195.93 350,731,149.35 83,699,046.58 80.73

รายการ
งบประมาณที่ได้รับ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

คณะครุศาสตร์  11,068,413.78  9,080,912.40  1,987,501.38 82.04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9,426,007.27  9,070,329.64  355,677.63 96.23

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12,577,024.98  10,299,323.88  2,277,701.10 81.89

คณะวิทยาการจัดการ  1,898,716.40  1,898,716.40  - 100.00

ส�านักงานอธิการบดี  337,339,730.58  279,662,783.02  57,676,947.56 82.90

สถาบันวิจัยและพัฒนา  8,939,125.00  7,943,476.95  995,648.05 88.86

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  7,125,251.20  3,285,234.20  3,840,017.00 46.11

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม  1,346,999.86  1,346,998.86  1.00 100.00

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  3,382,263.00  3,122,542.00  259,721.00 92.32

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  3,362,237.58  3,355,652.58  6,585.00 99.80

มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี  769,737.95  769,737.95  - 100.00

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ  4,950,246.98  3,921,412.93  1,028,834.05 79.22

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2,276,800.08  2,209,497.07  67,303.01 97.04

ศูนย์พัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชาฯ  8,296,709.27  1,053,196.70  7,243,512.57 12.69

บัณฑิตวิทยาลัย  9,925,532.00  3,918,399.92  6,007,132.08 39.48

โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี  11,745,400.00  9,792,934.85  1,952,465.15 83.38

รวม 434,430,195.93 350,731,149.35  83,699,046.58 80.73
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บริการข้อมูลข่าวสาร

  มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ ได้ให้ข้อมลูข่าวสารเพือ่การประชาสมัพนัธ์และเป็นสือ่กลางระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และหน่วยงานภายนอก ดังนี้
  บริการข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและ 
ผ่านทางโฮมเพจของมหาวทิยาลยั คอื http://www.mcru.ac.th/ และยงัมโีฮมเพจอืน่ๆ ตามหน่วยงานต่างๆ อาทิ

 1. http://educ.mcru.ac.th/ คณะครุศาสตร์
 2. http://mns.mcru.ac.th/ คณะวิทยาการจัดการ
 3. http://science.mcru.ac.th/ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. http://human.mcru.ac.th/  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 5. http://muaythai.mcru.ac.th/ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
 6. http://graduate.mcru.ac.th/V2/ บัณฑิตวิทยาลัย
 7. http://president.mcru.ac.th/ ส�านักงานอธิการบดี
 8. http://council.mcru.ac.th/v2/ สภามหาวิทยาลัย
 9. http://plan.mcru.ac.th/ กองนโยบายและแผน
 10. http://sdd.mcru.ac.th/ กองพัฒนานักศึกษา
 11. http://irdmcru.mcru.ac.th/ สถาบันวิจัยและพัฒนา
 12. http://culture.mcru.ac.th/ ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
 13. http://qa.mcru.ac.th/ ส�านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
 14. http://academic.mcru.ac.th/ ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 15. http://arit.mcru.ac.th/ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 16. http://elc.mcru.ac.th/ มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี
 17. http://krupunbueng.mcru.ac.th/ โครงการจัดการศึกษาครูพันธุ์บึง
 18. http://www.satitmcru.ac.th/Web/ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  บรกิารข้อมลูวารสารเพือ่เผยแพร่ข่าวสารของมหาวทิยาลัยฯ เช่น ไฮไลท์จอมบึง ตพีมิพ์ 3 เดอืนต่อ 1 ครัง้ 
และไฮไลท์ทูเดย์ ซ่ึงตีพิมพ์ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ โดยจดหมายข่าวดังกล่าวจัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของ 
มหาวิทยาลัยโดยเสนอการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ และความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยไปยังสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ และหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ

     และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

นางสาวปราณี สุขเกษม ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน

            

ผู้ให้ข้อมูล / ภาพประกอบ
คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / ส�านัก / กอง / หน่วยงาน

            

คณะท�างาน
นางสาวเอี่ยมฤทธิ์ รัตนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ

นางสาวศิริรัตน์ แก้วเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ

ว่าที่ร้อยตรีไพศาล จันทร์เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสาวมณีกาญจน์วราภรณ์วิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางนัทธมน เจริญลาภทวี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายภาณุพงษ์ วิเศษหมื่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ

เผยแพร่โดย
กองนโยบายและแผน ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3 ต�าบลจอมบึง อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 (ต่อ 1037, 1038, 1039 และ1040), 0-3272-0529

โทรสาร 0-3272-0529, 0-3272-0548 และ 0-3272-0551 

เว็บไซต์ http://plan.mcru.ac.th
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