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(ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ชัยฤทธิ์	ศิลาเดช)

รักษาราชการแทน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	เป็นปีที่โลกและประเทศไทย	เผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ท่ีส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติความเป็นอยูข่องผูค้นทัง้โลก	กจิกรรมและกจิการหลายอย่าง 
ถูกระงบัและปรบัเปล่ียน	ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	ซึง่รวมถงึการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ 
ที่ต้องปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ทั้งเป้าหมายการด�าเนินงาน	
กิจกรรม	ระยะเวลาในการด�าเนินกิจกรรม	รวมถึงงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล 
ในการแก้ปัญหา	การระบาดของโรค	และสอดคล้องกับผลกระทบทั้งด้าน	เศรษฐกิจ	สังคม	และการจัดการศึกษา	
แต่อย่างไรก็ตามการด�าเนินงานตามพันธกิจ	ยุทธศาสตร์	และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	นี้	ส่วนใหญ่บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายเดิม	และเป้าหมายที่ปรับปรุงใหม่	นอกจากนี ้
ยงัได้ค้นพบแนวทางการด�าเนนิงาน	วธิปีฏบิตังิาน	และองค์ความรู้	ทีจ่ะเป็นต้นทนุส�าคญั	ส�าหรบัการด�าเนนิกจิกรรม	
และกจิการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ทีย่งัต้องเผชญิกบัสถานการณ์การระบาดของโรค	รวมถงึการทีม่หาวทิยาลยั	
จะได้มีส่วนร่วม	และเพิ่มบทบาทในการแก้ปัญหา	เยียวยาผลกระทบอย่างเหมาะสม	และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 ขอขอบคุณคณะท�างาน	ผู้จัดท�ารายงาน	กองนโยบายและแผน	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ที่ได้จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานฉบับนี้	และหวังว่าหน่วยงานต่างๆ	และผู้สนใจจะได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการ 
วางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต	หรือน�าข้อมูลไปอ้างอิง	เผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างต่อไป

CRU
www.mcru.ac.th

สารจากอธิการบดี

Muban ChomBueng Rajabhat University

4



วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2497	 	 วทิยาลยัหมูบ้่านจอมบงึ	เริม่ก่อตัง้เป็นสถานศกึษาในท้องถิน่ทรุกนัดาร 

	 ตามแนวความคดิเกีย่วกบั	“วทิยาลยัหมูบ้่าน”	ของประเทศตรุก	ีโดยมีจดุมุง่หมาย 

	 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบท	โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่น 

	 ทุรกันดารเข้าศึกษา	เมื่อส�าเร็จให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน,	เพื่อปลูกฝัง	

	 นักศึกษาครูให้รักอาชีพครู,	เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคม	 

	 และเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง

	 	 ในระยะแรกเปิดสอนหลักสูตร	5	ปี	รับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดาร 

	 จากทั่วประเทศ	ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513  ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง	เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน 

	 หลกัสตูร	2	ปี	ได้รบัวฒุปิระกาศนยีบตัรวชิาการศกึษา	(ป.กศ.)	และประกาศนยีบตัร 

	 วิชาการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.สูง)	
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สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

5
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ ้านจอมบึง



ปี พ.ศ. 2521 	 	 เปิดสอนระดบัปรญิญาตร	ี2	ปี	หลักสตูรสภาการฝึกหดัครแูละเปิดสอน 

	 โครงการการศึกษาอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ�าการ	(อคป.) 

	 โดยความร่วมมือระหว่างกรมการฝึกหัดครูและหน่วยงานผู้ใช้ครู

ปี พ.ศ. 2523 	 	 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	4	ปี	หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูได้รับ 

	 วุฒิปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

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

	 เพิ่มเติม	พ.ศ.	2525	รับนักศึกษาภาคสมทบ	ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร 

	 วิชาการศึกษาชั้นสูง	

ปี พ.ศ. 2528	 	 เปิดสอนระดับอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์หลักสูตร 

	 สภาการฝึกหัดครู	รับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียน	2	ปี	ได้รับ 

	 วฒุอินปุรญิญาทางวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์	และในปีเดยีวกนัตามนโยบาย 

	 กรมการฝึกหัดครู	ให้งดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง	 

	 (ป.กศ.สงู)	และงดสอนโครงการการศกึษาอบรมครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

	 ประจ�าการ	(อคป.)	และเปิดสอนโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากร 

	 ประจ�าการ	(กศ.บป.)

ปี พ.ศ. 2529	 	 วทิยาลยัคร	ู4	แห่ง	ในภูมภิาคตะวนัตก	(เพชรบรุ,ี	นครปฐม,	กาญจนบุร,ี	 

	 ราชบุรี)	รวมกลุ่มเรียกว่า	“สหวิทยาลัยทวารวดี”

ปี พ.ศ. 2530	 	 เปิดสอนโครงการคุรุทายาทสายมัธยมศึกษา	และประถมศึกษา 

	 โดยกรมการฝึกหัดครูร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิต	คือ	ส�านักงานการประถมศึกษา 

	 แห่งชาติ	และกรมสามัญ	เปิดสอนระดับปริญญาตรี	โปรแกรมวิชาการศึกษา 

	 ปฐมวัย	และการประถมศึกษา	คัดเลือกนักศึกษาคุรุทายาทสายมัธยมศึกษา	 

	 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์,	เกษตรศาสตร์,	อุตสาหกรรมศิลป์	(สาขาก่อสร้าง 

	 และอเิลก็ทรอนกิส์)	และดนตร	ีคดัเลือกนกัศกึษาครุทุายาท	สายประถมศกึษา	 

	 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
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สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  ด้วยวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย	ผลิตบัณฑิตในสาขา 

	 วิชาต่างๆ	คือ	ครุศาสตรบัณฑิต,	วิทยาศาสตรบัณฑิต	และศิลปศาสตรบัณฑิต	 

	 แต่บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าผู้ที่จบการศึกษาต้องประกอบอาชีพครูเท่าน้ัน 

	 ส่งผลท�าให้สาขาอื่นขาดโอกาสในการมีงานท�า	และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

	 ท่ีถูกต้อง	และเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการได้น�าความ 

	 กราบบงัคมทลูพระกรณุาทราบฝ่าละอองธลุพีระบาท	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

	 พระราชทานชื่อ	“สถาบันราชภัฏ”	เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลาย 

	 ในการผลิตบัณฑิต

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 	 	 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจ�าสถาบันเพื่อเป็นสิริมงคล 

	 แก่สถาบนัราชภฏั	โดยมตีราพระราชลญัจกรในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 

	 รัชกาลที่	9	อยู่ในวงรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

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

	 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547 

	 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	1	ตอนที่พิเศษ	23	ก	เมื่อวันที่	14	 

	 มิถุนายน	พ.ศ.	2547	มีผลท�าให้	“สถาบันราชภัฏหมู ่บ ้านจอมบึง” 

	 เปลี่ยนสภาพเป็น	“มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง”	ตั้งแต่วันที่	15	 

	 มิถุนายน	พ.ศ.	2547	เป็นต้นมา
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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�าอธิบายประกอบ	 เมื่อวันท่ี	 11	 มกราคม	 พ.ศ.	 2538	 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	(รัชกาลที่	9)	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานตราสัญลักษณ ์
ประจ�าสถาบันราชภัฏและส�านักงานสถาบันราชภัฏ	ตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ	เมื่อวันที่	6	มีนาคม	
พ.ศ.	2538	
	 สญัลกัษณ์ประจ�าสถาบนัราชภฏัเป็นรปู	พระราชลญัจกรประจ�าพระองค์	รชักาลที	่9	ตราท่ีใช้เป็นพระประทบั 
ก�ากับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในต้นเอกสารส�าคัญส่วนพระองค์ซ่ึงไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน	 เช่น	 
ใบประกาศนยีบตัรก�ากบัเหรยีญรตันาภรณ์	เป็นต้น	พระราชลัญจกรประจ�าพระองค์	รชักาลที	่9	เป็นรูปพระทีน่ัง่อฐัทศิ
ประกอบด้วย	วงจักร	กลางวงจักร	มีอักขระเป็น	อุ	หรือเลข	๙	รอบวงจักร	มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูป 
เศวตฉตัรเจด็ชัน้ตัง้อยูบ่นพระทีน่ัง่อฐัทศิ	แปลความหมายว่า	ทรงมีพระบรมเดชานภุาพในแผ่นดนิ	โดยทีว่นับรมราชาภเิษก 
ตามโบราณพระราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ	สมาชิกสภาถวายน�า้อภิเษกจากทิศทั้งแปด

สีสัญลักษณ์
	 ตรามหาวิทยาลัย	 เป็นรูปวงรี	 2	 วง	 ล้อมตามพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	(รัชกาลที่	9)	ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ	เมื่อวันที่	14 

กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2535	 ภายในวงรีเป็นช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง	 ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย	 ด้านล่าง 

เป็นอักษรภาษาอังกฤษ	ซึ่งเป็นตัวเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะ	สีในตรามหาวิทยาลัยมีความหมายและคุณค่า	ดังนี้

 สีน�้าเงิน	แทนค่า		 สถาบันพระมหากษัตริย์	ผู้ให้ก�าเนิดและพระราชทานนาม	“สถาบันราชภัฏ”

 สีเขียว	 แทนค่า		 แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ	41	แห่ง	ในแหล่งธรรมชาต	ิและสิ่งแวดล้อม

  สีทอง	 แทนค่า		 ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา

  สีส้ม	 แทนค่า		 ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น	ที่ก้าวไกลใน	41	มหาวิทยาลัย

 สีขาว	 แทนค่า		 ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ	์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจ�ามหาวิทยาลัย	 	 ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย
    

คติประจ�ามหาวิทยาลัย
	 สุกมฺมิโก	กิตฺติมาวหาติ	งานสุจริตมีเกียรติทั้งสิ้น

สัญลักษณ์
ประจ�ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ต้นราชพฤกษ์
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ปรัชญา (Philosophy)
 สร้างคนให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน (Determination)
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่น�า 

ไปสู่วิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม 

 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องร่วมกับชุมชน ในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอยู่ 

ร่วมกันแบบประชาสังคม 

 3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องสร้างความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชน 

ให้สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ บังเกิด

มโนธรรมส�านึกที่ตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี 

 4. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ ต้องเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้ีม่มีาตรฐาน มทีางเลอืกอนัหลากหลาย 

และเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน 

 5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นองค์กรประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

ทั้งในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน 

 6.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู วิชาชีพสาขาอื่นๆ ให้ได้ทรัพยากร

มนุษย์ที่มีลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งานมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ สามารถสนองตอบต่อความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 7.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นผู้น�าทางความคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจและความรอบรู ้

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีส่ามารถส่งเสริมการพฒันาแบบยัง่ยนืและรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ

และดุลยภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น 

 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องศึกษาวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ 

ในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

 9.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ ต้องจัดโครงสร้างและรปูแบบการปฏบิตัเิพือ่ความเสรมิสร้างความ

ส�านึกต่อความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์สรรพสิ่งที่ดีงาม

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
CRU
w
w
w
.m

c
r
u
.a

c
.th
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรม 

และภูมิปัญญาไทย

พันธกิจ (Mission) 
 ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู 

และสืบสานโครงการพระราชด�าริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ (Identity)
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน”
	 ใฝ่ด ี หมายถึง มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ และมีความรักในเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
	 ใฝ่รู้	 หมายถึง ศึกษา  ค้นคว้า  หาความรู้ตลอดเวลา มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
	 สู้งาน	 หมายถึง มีความขยัน  อดทน

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง :  เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออก 

บนพื้นที่ภาคตะวันตก
 โดยค�าส�าคัญมีความหมายดังนี้
 ภมูปัิญญาตะวนัออก  หมายถงึ ดแูล น�า้ ป่า ระบบนเิวศน์ เศรษฐกจิพอเพยีง โครงการตามแนวพระราชด�าริ 
(สนี�า้เงนิ), มหาวทิยาลัยสีเขียว (Green University) อยูร่่วมกับธรรมชาต ิมคีวามอบอุ่น (สเีขยีว), ปราชญ์ชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ชาติพันธุ์ (สีเหลือง) : ตามปรัชญาใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ
 1. ครูพันธุ์บึง
 2. มวยไทยศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1 : การพัฒนาท้องถิ่น
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2 : การผลิตและพัฒนาครู
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	5 : สร้างและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
       ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
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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 และ พ.ศ. 2561 - 2563

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

ANNUAL REPORT
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

ท�าเนยีบผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ
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นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยCRU
www.mcru.ac.th
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ดร.กฤษณา เชยพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมส�าอาง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายก�าพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพีระ พนาสุภณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
กรรมการจากผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  สมพงษ์เจริญ
กรรมการจากคณาจารย์ประจ�า

อาจารย์ ดร.สมชาติ  เกตุพันธ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจ�า

อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจ�า

อาจารย์ ดร.ภูมินทร์  สุมาลัย
กรรมการจากคณาจารย์ประจ�า

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจ�า

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหารCRU
www.mcru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจ�า
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อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
ผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยCRU
www.mcru.ac.th

อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

และการต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
ฝ่ายนโยบาย	แผน	งบประมาณ	

และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

และโครงสร้างพื้นฐาน
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อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ชูจิตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ  กองตูม
ผู้ช่วยอธิการบดี	ฝ่ายสหกิจศึกษา

และส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีลคุปต์
คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง	และต�าราคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล

เพื่อการเรียนการสอน	และการบริหารจัดการองค์กร
(ด�ารงต�าแหน่ง	8	พฤษภาคม	2561	-	1	กุมภาพันธ์	2563)

และ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

(ด�ารงต�าแหน่ง	2	กุมภาพันธ์	2563	ถึงปัจจุบัน)

อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต
ผู้ช่วยอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง	เมืองราชบุรี

อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์
 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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CRU
www.mcru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร  โพคัยสวรรค์
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

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

อาจารย์ ดร.เกศินี  โสขุมา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(ด�ารงต�าแหน่ง	27	กันยายน	2560	–	9	มีนาคม	2563)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย  ธุระแพง
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

นายพูนชัย  คทาวัชรกุล
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

อาจารย์ ดร.นาวิน  คงรักษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(ด�ารงต�าแหน่ง	30	พฤษภาคม	2563	ถึงปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา  ลิขิตยิ่งวรา
ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะ

และวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส�าราญ สุขแสวง
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษา

และการแพทย์แผนไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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• ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน

• ผลการด�าเนินงานที่โดดเด่น

ผลการด�าเนินงาน

ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย

Muban ChomBueng Rajabhat University
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ใฝ่ดี : 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความส�าคัญต่อประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

รวมถึงวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยได้จัดโครงการท�าบุญตักบาตรสืบสานประเพณีไทย เพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีงาม ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 

และประชาชนทั่วไป จ�านวน 100 คน ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ซึง่ผูท้ีเ่ข้าร่วมในกจิกรรมได้รบัการปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมในหน้าทีข่องตน 

รู้สึกถึงความสุข อิ่มเอมใจ เกิดความสามัคคี และได้ระลึกถึงประเพณีไทยที่ด�ารงสืบต่อกันมายังรุ่นสู่รุ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด�าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปรับจิตคิดบวก” เพื่อส่งเสริม 

ให้นักศึกษารู้จักคิด คิดดีท�าดี ฝึกทักษะการรู้คิดด้านบวกด้วยหลักของพระพุทธเจ้า สร้างส�านึกในการ 

มองเห็นประโยชน์ของการคิดบวก

คณะวิทยาการจัดการ ด�าเนินโครงการจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยมอบวัดและชุมชน เพื่อส่งเสริม 

จิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

นอกจากนั้นยังท�าให้เกิดความรู้และสามารถถ่ายทอดการป้องกันโรคติดต่อให้กับผู้อื่นได้

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�าเนินโครงการ ARIT Green DIY เพื่อสร้างจิตส�านึก 

ในการจดัการขยะและการรกัษาสิง่แวดล้อม โดยการจดันทิรรศการให้ความรูด้้านการจดัการขยะในรปูแบบ 

3R คือ การลดใช้ (Reduce) การใช้ซ�้า (Reuse) การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการคัดแยกขยะ 

ที่ถูกวิธี การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล

ผลการด�าเนินงานCRU
www.mcru.ac.th ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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ส�านกังานอธกิารบด ีด�าเนนิโครงการปลกูฝังให้นกัศกึษาและบคุลากร มคีณุธรรม จรยิธรรม มคีวามซือ่สตัย์ 

มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ เสียสละ มีความรักในเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 

เช่น โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส�าหรับนักศึกษา เพื่อสร้างจิตส�านึกในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัรย์ิ และคณุธรรม จรยิธรรม การประกาศนโยบายการพฒันาส�านกังานอธกิารบดใีห้มคีณุธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้หน่วยงานมกีารด�าเนนิการอย่างมคีณุธรรม

และความโปร่งใส
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ใฝ่รู้ : 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำทักษะ และเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ

เช่น กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office เบื้องต้น และกำร 

เรียนรู้กำรใช้งำน Google form เบื้องต้น เสริมทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษส�ำหรับนักศึกษำเพื่อกำร 

เรียนรู้วิชำชีพอุตสำหกรรม กำรสร้ำงแบบจ�ำลองสองมิติจำกภำพถ่ำยด้วยโดรน ในงำนวิศวกรรมโยธำ 

กำรเขียนแบบอำคำรแบบ 3 มิติ ด้วย Autodesk Revit เสริมทักษะกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 

เทคโนโลยีไฟฟำ้และอิเล็กทรอนิกส์ สรำ้งเสริมทักษะ ICT สู่สังคมด้วยเทคนิคกำรถ่ำยภำพด้วยกล้อง DSLR 

และกำรตกแต่งภำพเชิงสรำ้งสรรค์ อบรมเสริมควำมรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) เป็นต้น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด�ำเนินโครงกำรโต้วำทีเพื่อให้นักศึกษำได้พัฒนำทักษะทำงปัญญำ 

นักศึกษำได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลต่ำงๆ เพื่อน�ำมำเสนอในกำรโต้วำที ได้ใช้ไหวพริบปฏิภำณเชำว์ปัญญำ 

ในกำรแก้ไขปัญหำหรือตอบโต้ในกำรโต้วำที ได้ฝึกกำรใช้เหตุผล ได้ฝึกกำรใช้วำทศิลป์ ท�ำให้นักศึกษำ 

ได้รับควำมรู้และเพิ่มพูนสติปัญญำ

คณะวิทยาการจัดการ ด�ำเนินโครงกำรให้กับนักศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ 

พัฒนำนักศึกษำทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และทักษะดำ้นต่ำงๆ เช่น อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงกำร์ตูน

ด้วย AI สู่กำรเผยแพร่วัฒนธรรม 8 ชำติพันธุ์ จัดเทศกำลละครเวทีร่วมสมัย อบรมพี่สอนน้องออกแบบ 

info graphic ในงำนธุรกิจ เตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ผำ่นงำนบริกำรส่วนหลัง

ในธุรกิจโรงแรม เสริมสรำ้งทักษะกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชี เป็นต้น

ส�านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นหน่วยงำนทีส่นบัสนนุเอกสำรประกอบกำรเรยีนกำรสอน/

ต�ำรำ งำนวิจัย หนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์รวมไปถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 

หำควำมรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำนักศึกษำ และบุคลำกร โดยได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบ

สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศบนแอพพลิเคชันผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์

ออนไลน์ส่งเสริมกำรใช้วำรสำร หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องส่งเสริมกำรใช้บริกำรด้ำนสื่อโสตทัศน์
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สู้งาน : 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด�าเนินการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่อาชีพให้กับนักศึกษา โดยการอบรม

และนักศึกษารุ่นพี่ที่จบการศึกษา มีงานท�า ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�างาน เพื่อเป็นแนวทาง 

และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพหลังส�าเร็จการศึกษา อีกทั้งยังเสริมประสบการณ์ด้านต่างๆ 

ให้กับนักศึกษา เช่น ค่ายเสริมประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธา ค่ายพัฒนาโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า 

สู่ความเป็นเลิศ เป็นต้น เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด�าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 

ข้าราชการ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาให้นักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษา ได้เรียนรู้แนวทาง 

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และการพัฒนาบุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งานของนักศึกษา 

ให้พร้อมส�าหรับการสมัครงาน เพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการท�างานในอนาคต

คณะวทิยาการจดัการ ด�าเนินโครงการเพือ่ฝึกประสบการณ์วชิาชีพต่างๆ เพือ่ให้นกัศกึษาได้รบัความรูเ้พิม่เตมิ 

ยกระดับศักยภาพของนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และเสริมประสบการณ์ส�าหรับน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งด้านการศึกษาการท่องเที่ยว การออกร้านจ�าหน่ายสินค้า เป็นต้น

ส�านกังานอธิการบด ีโดยกองพฒันานกัศกึษา ด�าเนนิโครงการอบรมอาชพีใหม่ ต้านภยั COVID-19 ในหวัข้อ 

การท�าสลัดโรลขั้นเทพ และแซนวิชโบราณไส้แน่น เพื่อสร้างอาชีพให้กับศิษย์เก่าท่ีสนใจ ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ อาคารแปรรูปอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.)  ได้คัดเลือกให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส�าหรับนักเรียน 

ในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนครูรัก(ษ์) ถิ่นรุ ่นที่ 1 ประจ�าปี 

การศึกษา 2563 และ รุ่นที่ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นCRU
www.mcru.ac.th ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ได้รับรางวัล ระดับ 5 ดาว ในการน�าเสนอ 

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหัวข้อการน�าเสนอ

เอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 4 – 6 

กุมภาพนัธ์ 2563 สร้างความภมูใิจให้กบันกัศกึษา อกีทัง้ยงัได้รบัความรู ้ประสบการณ์ในการสร้างนวตักรรม

สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพงานด้านอุตสาหกรรมได้

 นายวุฒิกาล เคางาม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา

วิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้รบัพระราชทานรางวลัเยาวชนต้นแบบด้านดนตรไีทย 

ประจ�าปี 2562 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ อาคาร 

ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

 น.ส.ณัชชา เขื่อนมณี และนายรัญชิดา บุตรน�้าเพชร นักศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วม

แข่งขนัการกล่าวสนุทรพจน์ ในหวัข้อ “บทบาทของทนายความในชวีติ

วิถีใหม่” เนื่องในวันรพีประจ�าปีประมาณ 2563 ของสภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ สภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศกัดิ ์สกุแก้วมณ ีคณะมนษุยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ ้านจอมบึงได้น�า

ผลงานภาพวาดพฤกษศาสตร์ของนักศึกษาและอาจารย์ ร่วม

แสดงนิทรรศการสานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 3 

(Botanical Art Thailand 2020)  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 กันยายน 2563

 นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา บัณฑิตศึกษามวยไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ 

การแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการร่ายร�าไหว้ครูและทักษะมวยไทย และรางวัลรองชนะเลิศ 

เชงิมวยไทย ในการแข่งขนัทกัษะวชิาการและอนรุกัษ์ศลิปะมวยไทย ระดบัชาต ิครัง้ที ่7 ชงิถ้วยพระราชทาน 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน
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 นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 ได้รับ 

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 “นวัตกรรมฟอร์มูล่าวัน” ในการแข่งขัน 

โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา 

ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 ส�านักศลิปะและวฒันธรรมน�านักศึกษาร่วมงานและเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมในงานระดบันานาชาต ิโดยเผยแพร่

การแสดงชุด “วัฒนศิลป์วิถีถิ่นลุ่มน�า้แม่กลอง งามเรืองรองรุ่งเรืองเมืองพระราชา” ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

อาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9 “รวงข้าวสีอ�าพัน มหัศจรรย์สู่มิตรภาพ” จัดโดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ณ วัดคงคารามวรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมน�านักศึกษาร่วมงานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในฐานะตัวแทนประเทศไทย 

โดยเผยแพร่การแสดงชุด “วัฒนศิลป์วิถีถิ่นลุ่มน�้าแม่กลอง งามเรืองรองรุ่งเรืองเมืองพระราชา” ในงานเทศกาล 

การแสดงแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (SICE : Surin International Cultural Exchange) 

มีประเทศอื่นเข้าร่วมมากกว่า 10 ประเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนใหม่) 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 24 - 27 มกราคม 2563
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น�าผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนา 

ต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง (Fight Ride 

Run) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมภาคนิทรรศการ “มหกรรม 

งานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo2020)”กลุ่มเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ 

ตอบโจทย์การสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ เมือ่วนัที ่2 – 6 สงิหาคม 2563 ท�าให้มผีูร่้วมงานให้ความสนใจ

เป็นอย่างมาก

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ด�าเนินกิจกรรม 5 ส. มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกิจกรรม 5 ส. 

เป็นกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ท�าให้สถานท่ีท�างานและสภาพแวดล้อมการท�างาน สะอาด 

เป็นระเบียบ บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี รวมไปถึงบุคลากรมีระเบียบวิจัยเพิ่มมาก ซ่ึงจาก 

การด�าเนินกิจกรรม 5 ส. มีหน่วยงาน ได้รับระดับคะแนน ดังนี้

 1. ระดับทอง ร้อยละ 90 คะแนน ขึ้นไป จ�านวน 8 หน่วยงาน

 2. ระดับเงิน ร้อยละ 70-89 คะแนน ขึ้นไป จ�านวน 8 หน่วยงาน

 3. ระดับทองแดง ร้อยละ 50-69 คะแนน ขึ้นไป  จ�านวน 8 หน่วยงาน

 4. ไม่ผ่านการรับรอง ต�า่กว่าร้อยละ 50 คะแนน จ�านวน 5 หน่วยงาน
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ผลการด�าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

Muban Chom Bueng Rajabhat University

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างและผลิตผลงานวิจัย
  และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
  การเรียนการสอน ชุมชน
  ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ





1 การพัฒนาท้องถิ่น





 ด้านเศรษฐกิจ

	 1.	โครงการการยกระดบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารบนฐานองคค์วามรูภ้มูปิญัญาของชุมชนจงัหวดัราชบรุี

และจังหวัดสมุทรสงครามสู่นวัตกรรมธุรกิจชุมชนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

 คณะวิทยาการจัดการ ดำาเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สามารถสร้างอาชีพ

ให้กับชุมชน ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การคิดวิเคราะห์ต้นทุน 

ตลอดจนการจดักจิกรรมการทอ่งเทีย่วเพื่อสรา้งรายได้ ใหแ้กช่มุชน ดว้ยการใชท้รพัยากรทีม่อียู ่อกีทัง้ยงัถา่ยทอด

ประสบการณ์ให้กับชนรุ่นหลัง ทำาให้ชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้มีกำาไร 

เพิม่มากขึน้ ประกอบดว้ย 4 ผลติภณัฑ ์คอื ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มผงจมกูขา้ว ผลติภณัฑน์้ำาขา้วโพดกรบุๆ ผลติภณัฑ์

กล้วยเบรกแตก และผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดไรซ์เบอร์รี่

	 2.	โครงการยกระดับสินค้าชุมชน	ตำาบลจอมประทัด	เพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์	

 คณะวิทยาการจัดการ ดำาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านบางกล้วย ทำาให้ได้

ผลิตภัณฑ์ใหม่ จำานวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ไซรัปมะพร้าว และกล้วยกวนปรุงรส พร้อมทั้งพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

ออนไลน์บนเพจบางกล้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภาพอินโฟกราฟิก และคลิปวิดีโอ ประกอบกับการเพิ่มช่องทาง 

การขายสินค้าผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค sweet coco และไปรษณีย์ไทย จึงทำาให้ยอดขายผลิตภัณฑ์โดยรวมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 100

การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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	 3.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการ	OTOP	

 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ โดยศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิ ลงพืน้ทีเ่พื่อรวบรวมขอ้มลูกลุม่ผูป้ระกอบ

การชุมชน พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการจัดอบรม ให้คำาปรึกษาเชิงลึก ให้คำาแนะนำา และสร้างความ

ร่วมมือกับชุมชนในการบูรณาการการทำางานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ทำาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และวิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า (สวนโควินท์) ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตที่ได้

มาตรฐาน จากสำานักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวกล้อง ได้รับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลูกประคบสมุนไพรผสมแกลบ

	 4.	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี

 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ลายหน้าหมอนของชาติพันธ์ุไทยทรงดำา 

เพื่อตอ่ยอดผลติภณัฑท์างวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาผลติภณัฑผ์า้ขาวมา้

จากภมูปิญัญาของชาวไทยทรงดำาจงัหวดัราชบรุ ีเพื่ออนรุกัษ์สบืสานมรดกทางภมูปิญัญาท้องถ่ิน โดยการยกระดบั

ลายหน้าหมอน พัฒนาองค์ความรู้การประดิษฐ์ลายหน้าหมอน ที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชาวไทยทรงดำา และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ได้แก่ กระเป๋าผ้าลายหน้าหมอน กิ๊บ/เข็มกลัดดอกไม้ กระเป๋า ตุ๊กตา 

และพวงกุญแจ พร้อมที่เก็บพวงกุญแจรูปสัตว์ จากผ้าขาวม้า
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	 5.	โครงการถ่ายทอดภมูปิญัญาการตมีดีเหลก็ลายโบราณสูก่ารอนรุกัษ์และสรา้งเครอืข่ายใหชุ้มชน	

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสำาคัญของภูมิปัญญาการตีมีด และความสามารถ 

ในการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ ของช่างตีมีด โดยเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ สำานักตีมีด “บ้านมีดบิน” 

ทำาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการตีมีด คือ จอบขุดดินทำาสวน หัวขวาน มีดเหล็กลายโบราณ 

แมลงป่องเปิดขวด มีดแฟนซี มีดเดินป่า และมีดเหน็บ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นภูมิปัญญาชุมชน และสามารถ 

เชิดหน้าชูตาให้กับชุมชนตำาบลจอมบึง โดยมีช่างตีมีด และผู้ที่สนใจในการนำาไปประกอบอาชีพ จำานวน 30 คน 

เขา้รว่มโครงการ ในระหวา่งวนัที ่1 – 2 สงิหาคม 2563 ณ สำานกับา้นมดีบนิ (นา้วฟู) ตำาบลจอมบงึ อำาเภอจอมบงึ 

จังหวัดราชบุรี 

	 6.	โครงการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วบนฐานวฒันธรรมชมุชน	และเอกลกัษณท์อ้งถิน่ชาวไทย

กะเหรี่ยง	ตลาดโอ๊ะป่อย	อำาเภอสวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี

 คณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง 

ตลาดโอ๊ะป่อย ให้เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำา และกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากตลาดต้องปิดตัวลง 

กว่า 5 เดือน เนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดรายได้ ตลาดเสื่อมโทรมจึง

ได้เข้าพัฒนาตลาดทั้งในด้านการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมกับการให้ความรู ้

แก่ผู้ประกอบการ สามารถสร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการ ร้อยละ 35.93 ต่อราย ต่อเดือน
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	 7.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่า 

ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านดงยาง เพื่อลดต้นทุนเส้นใยที่ใช้ ในการทอผ้า ทำาให้เกิดโฉนดผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

เช่น ลายหงส์ ลายลกูยาง และลายกหุลาบมอญ สามารถนำาไปถ่ายทอดให้แก่ผูส้นใจได้อย่างถูกต้อง พร้อมทัง้จดัอบรม 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับกลุ่มวิสาหกจิชุมชนบ้านวงัตะเคียน โดยมีตราสนิค้าและบรรจุภัณฑ ์

ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ทำาให้สินค้าเป็นที่รู ้จักของผู้บริโภค และยังจัดอบรมการเลี้ยงไก่ไข่ในครัวเรือน 

เพื่อลดรายจ่ายให้กับชุมชนแก้มอ้น ซึ่งผลผลิตของการเลี้ยงไก่ไข่ทำาให้สามารถลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน 

เฉลี่ย 227.05 บาท คิดเป็น ร้อยละ 5.18 ต่อครัวเรือน

	 8.	โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา	2019	

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดำาเนินการจ้างงานประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพืน้ท่ีจงัหวดัราชบรีุ จำานวน 110 คน เพือ่จ้างงาน 

ด้านการเก็บข้อมูล ด้านวิเคราะห์ข้อมูล ด้านวิชาการ ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น ทำาให้ผู้รับจ้างมีอาชีพ 

และมีรายได้สำาหรับใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยฯ ยังให้ความรู้ด้วยการอบรมด้านต่าง ๆ ควบคู ่

ไปกับการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมทักษะในการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้าง อีกด้วย

40

ANNUAL REPORT 2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ ้านจอมบึง



 ด้านสังคม

	 1.	โครงการจัดทำาฐานข้อมูลอำาเภอสวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี	

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีฐานข้อมูล ด้านอาชีพ รายได้ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม อาย ุ

การศกึษา และสภาพทัว่ไปของชมุชนในอำาเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุ ีโดยการคดัเลอืกหมูบ้่านทีม่ผีลการประเมนิ

ตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของข้อมูลความจำาเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) เพื่อลงพื้นท่ีสำารวจข้อมูลในเชิงลึก ประกอบด้วย 

6 หมู่บ้านๆ ละ 50 คน ดังนี้ 

  1. หมู่ที่ 1 บ้านสวนผึ้ง ตำาบลตะนาวศรี

  2. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยคลุม ตำาบลสวนผึ้ง

  3. หมู่ที่ 7 บ้านห้วยผาก ตำาบลสวนผึ้ง

  4. หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งศาลา ตำาบลป่าหวาย

  5. หมู่ที่ 6 บ้านโป่งยอ ตำาบลป่าหวาย

  6. หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่า ตำาบลท่าเคย

	 2.	โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น	

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำาเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชน 

ในท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ลดปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดในชุมชน 

อีกทั้งยังสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีทัศนคติท่ีดี ผ่านกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเชิดชูสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ ด้านจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น อบรมปฏิบัติการทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ ตามลักษณะ 

ความต้องการของพืน้ที ่ก่อให้เกดิพลงัความรกัสามคัค ีในการสร้างชมุชนให้มพีืน้ฐานชวีติทีม่ัน่คง ซึง่มหาวทิยาลยัฯ 

ได้ดำาเนินโครงการโดยลงพื้นที่ 16 หมู่บ้าน จำานวน 818 คน ในตำาบลแก้มอ้น ตำาบลด่านทับตะโก ตำาบลจอมบึง 

และตำาบลสวนผึ้ง ทำาให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการพัฒนาทักษะอาชีพ ร้อยละ 93.36
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	 3.	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร	

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำาเนินโครงการ 

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกร ให้กับเกษตรกร 6 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น 

2 กจิกรรม ประกอบด้วย กจิกรรมส่งเสรมิการเลีย้งสตัว์เป็นอาชพีเสรมิเพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการให้ความรู้ 

ร ่วมกับการพัฒนาแก้ ไข ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได ้ครัวเรือน 100 ครัวเรือน 

ทำาให้เกษตรกรผูเ้ข้ารับการอบรมได้รบัความรู ้และมรีายได้เสรมิ เพิม่ขึน้จากการเลีย้งไก่ไข่ ร้อยละ 82 และกจิกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์สำาหรับเกษตรกรรายย่อย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเลี้ยงไก่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำาไปประกอบอาชีพเสริม 

เพ่ิมรายได้ และลดค่าใช้จ่ายในการซือ้ไข่ไก่เพือ่การบรโิภค รวมทัง้ สามารถผลติอาหารไก่อย่างง่าย ผสมในอาหาร

สำาเร็จรูปเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารอีกด้วย

	 4.	โครงการเสริมความรู้แก่ชุมชนและนักศึกษา

 คณะครศุาสตร์ ประสานความร่วมมอืกบัผูน้ำาชมุชนบ้านห้วยนำา้ขาว หมู ่13 ตำาบลบ้านคา อำาเภอบ้านคา 

จังหวัดราชบุรี เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับกลุ่มแม่บ้านห้วยนำ้าขาว โดยการให้ความรู้ด้านการทำาบัญช ี

ในครัวเรือน การทำาบัญชีในการประกอบอาชีพเบื้องต้น และการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งอบรม 

เชิงปฏิบัติการการทำานำ้ายาล้างจาน นำ้ายาซักผ้า ซึ่งสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้
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	 5.	โครงการศึกษาปัญหาและพัฒนาอาชีพ	หมู่	13	บ้านห้วยนำ้าขาว	ตำาบลบ้านคา	อำาเภอบ้านคา	

จังหวัดราชบุร	ีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	

 คณะครศุาสตร์ ดำาเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิพืน้ที ่ผ่านกระบวนการวเิคราะห์และจดัทำาแผนพฒันา

อาชีพ ทำาให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านเพื่อพัฒนาอาชีพท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของชุมชน สู่การพัฒนาเป็น

วิสาหกิจชุมชน สามารถสร้างรายได้ ให้กับครัวเรือน ได้แก่ “นำ้าพริกแกงเผ็ด 789” และ “โรตีกรอบ” ที่เกิดจาก

ความร่วมมือ ร่วมใจ และน้อมนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในครัวเรือน

	 6.	โครงการเกษตร	MCRU	บริการสู่ชุมชน	

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพฒันาการทำาการเกษตรและเลีย้งสตัว์ให้เกดิรปูแบบใหม่ได้ โดยการ

ลดการใช้พืน้ที่ในการทำาการเกษตร โดยผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ถ่ายทอดความรู ้ทำาให้เกษตรกรในชมุชน 

มีรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ รูปแบบการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ด้วยการเลี้ยง

ไส้เดอืนดนิพร้อมทัง้การใช้ประโยชน์จากมลูไส้เดอืนดนิและนำา้หมกัไส้เดอืนดนิ และรปูแบบการเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลิตของสัตว์ปีก ด้านการดูแลจัดการการฟักไข่ การผลิตอาหารอย่างง่าย และการจัดการสุขภาพ ส่งผลให้

เกษตรกรในชุมชนลดค่าใช้จ่ายในการให้อาหารสัตว์ และลดการใช้ยาเพื่อป้องกันโรค
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	 7.	โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย									

 คณะวทิยาลยัมวยไทยศกึษาและการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและดแูลสขุภาพผูส้งูอายใุห้มคีวามแขง็แรง 

แบบองค์รวมทัง้ด้านร่างกายและจติใจ ให้มคีณุภาพชวีติทีด่ ีซึง่มกีจิกรรมในการส่งเสรมิ ป้องกนั และฟ้ืนฟสูขุภาพ 

ของผู้สูงอายุ โดยไม่เป็นภาระกับครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยใช้ศาสตร์ด้านมวยไทย สาธารณสุขศาสตร์ 

และการแพทย์แผนไทย มาใช้ ในการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลตนเองได้ และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี
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 ด้านสิ่งแวดล้อม

	 1.	โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน โดยการให้บริการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรและปัจจัยในกระบวนการผลิต

ทางการเกษตร จำานวน 300 ตัวอย่าง พร้อมกับการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

เพือ่ส่งเสริมการประกอบอาชพี โดยมกีจิกรรมอบรมการทำากะหร่ีป๊ับ การทำานำา้ยาล้างจาน ยาสระผม การทำาแหนมเหด็ 

และการเพาะเหด็ฟางในตะกร้า อกีทัง้ยงัให้ความรูเ้รือ่งการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืเพือ่ขยายพนัธุ์ในจงัหวดัราชบรุี 

ให้แก่ชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้ ในการเกษตร และการประกอบอาชีพ

	 2.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในอำาเภอสวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี	

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำาเนินการสำารวจความหลากหลายของพืชและปลาในเส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ในอำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งตัวอย่างพรรณพืชที่สำารวจพบ 

จำานวน 127 ชนิด ตัวอย่างปลา จำานวน 6 ชนิด เก็บรวบรวมและรักษาสภาพเพื่อใช้เป็นตัวอย่างสำาหรับศึกษา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา พร้อมทั้งจัดทำาเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายของพืชและปลา
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 ด้านการศึกษา

	 1.	โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาดนตรสีำาหรบัโรงเรยีนทีข่าดครผููส้อน

ดนตรี	

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางในการจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

คณุภาพการศกึษาดนตรสีำาหรบัโรงเรยีนทีข่าดครผููส้อนดนตร ีเพือ่ให้นกัเรยีนในพืน้ที่ใกล้เคยีง จำานวน 2 โรงเรยีน 

ที่ขาดแคลนครูผู้สอนวิชาดนตรี ทำาให้เกิดการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรี และส่งเสริมให้เกิด

การรวมตัวเป็นวงดนตรี สามารถบรรเลงดนตรีได้ตามมาตรฐานวงโยธวาทิตเบื้องต้นได้

	 2.	 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรีผ่านกระบวนการ	 Smart	

Farmer	STEM	

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ loT for Smart 

Farm แก่ครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์และเทคโนโลย ีและวชิาคณติศาสตร์ พร้อมตดิตัง้ระบบ Smart 

Farmer STEM ให้กับโรงเรียนในตำาบลแก้มอ้น ตำาบลจอมบึง ตำาบลธรรมเสน ตำาบลป่าหวาย ตำาบลตะนาวศรี 

และตำาบลสวนผึ้ง จำานวน 10 โรงเรียน เพื่อจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ทำาให้ครู

มีทักษะในการพัฒนางาน loT เพื่อควบคุม Smart Farm และมีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 65 
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	 3.	โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เล็งเห็นความสำาคัญในการเสริม

สร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนในท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี จำานวน 

13 โรงเรียน โดยการนำานักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และถ่ายทอดทักษะความรู้เพิ่มเติม 

ให้แก่นักเรียน ทำาให้เกิดความเข้าใจในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 

	 4.	โครงการพัฒนาอัจฉริยะทางโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส	์(ET-Smart)								

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำาเนินการสำารวจความต้องการของโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมกับอบรมเชิง

ปฏบิตักิารให้กบันกัศกึษาพีเ่ลีย้ง เพือ่ใช้ในการออกแบบการควบคมุอปุกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเครอืข่าย และแนวทาง

การเขียนโครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการสร้างนวัตกรรมโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับปรุงแก้ไขโครงงานให้เป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์และวัดผลการเรียนรู้การศึกษา 

ให้กับโรงเรียน ทำาให้นักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ได้พัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เครื่องให้ความชื้นผัก

อัตโนมัติ และโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้พัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าเครื่อง

ไล่นก
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	 5.	โครงการพฒันาความสามารถนกัเรยีนเพือ่ทดสอบการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	O-NET	ของ

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดราชบุรี	

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เพือ่การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ 

ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ให้กบันกัเรยีนโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านถำา้หนิ และตำารวจตระเวนชายแดนตะโก

ปิดทอง อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น

 - วิชาคณิตศาสตร์ ผลคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 32.90 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนตะโก

ปิดทอง มีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบ เท่ากับ 18.44 คิดเป็นร้อยละ 56.05 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

บ้านถำ้าหิน มีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบ เท่ากับ 22.76 คิดเป็นร้อยละ 69.18 

 - วชิาวทิยาศาสตร์ ผลคะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศเท่ากบั 35.55 โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนตะโก

ปิดทอง มีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบ เท่ากับ 25.55 คิดเป็นร้อยละ 71.87 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

บ้านถำ้าหิน มีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบ เท่ากับ 28.09 คิดเป็นร้อยละ 79.02

 - วิชาภาษาไทย ผลคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 49.07 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนตะโก

ปิดทอง มีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบ เท่ากับ 33.27 คิดเป็นร้อยละ 67.80 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

บ้านถำ้าหิน มีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบ เท่ากับ 37.75 คิดเป็นร้อยละ 76.93

 - วชิาภาษาองักฤษ ผลคะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศเท่ากบั 34.42 โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนตะโก

ปิดทอง มีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบ เท่ากับ 25.95 คิดเป็นร้อยละ 75.36 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

บ้านถำ้าหิน มีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบ 25.69 คิดเป็นร้อยละ 74.64
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	 6.	โครงการพระราชดำารสิมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	

 คณะครุศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM และ Coding สู่การปฏิบัติจริง” 

ให้แก่โรงเรียนในโครงการพระราชดำารฯิ ประกอบด้วย โรงเรยีนรจุริะพฒัน์ โรงเรยีนตะโกล่าง โรงเรยีนโป่งกระทงิบน 

พร้อมมอบสื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียน ซึ่งผลการจัดอบรมพบว่า ครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติที่ด ี

ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM และ Coding โดยสามารถนำาความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริง 

	 7.	โครงการสนับสนุน	DLTV	เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้โรงเรียนขนาดเล็ก

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงสำารวจพื้นท่ีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ้านจอมบึง 

ให้การดูแล จำานวน 14 โรงเรียน พร้อมกับอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคในการบริหารจัดการสำาหรับบุคลากรครู 

อบรมให้ความรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning ที่สัมพันธ์กับสื่อ eDLTV ด้วยระบบ 

Coaching and Mentoring โดยพัฒนาสื่อวีดิทัศน์

ของรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU 

Meta Active Learning เพือ่สนบัสนนุการจดัการเรยีน

การสอนตามกลุ่มสาระของคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6
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2 การผลิตและพัฒนาครู





	 1.	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่บริหารผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม	

 คณะครุศาสตร์ ดำาเนินการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ให้มีเจตคติที่ดีต่อการนำาเทคโนโลยีมา

เป็นสือ่ช่วยในการจดัการเรยีนรูแ้ละสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยท่ีีทันสมยัมาเป็นสือ่ประกอบการจดัการเรียนรู้ได้ 

พร้อมกับการพัฒนา Mind Set ของบุคลากรในโรงเรียนแบบนวัตกรรมเชิงระบบ ส่งผลให้เกิดแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการได้ 15 แผน ที่มี 2 ลักษณะ ดังนี้

  1) แผนบูรณาการแบบโครงงานเป็นฐาน ที่จัดการเรียนรู้แบบ Quarter โดยใช้เครื่องมือการ

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ OECD จำานวน 3 แผน

  2) แผนบูรณาการท้องถิ่นที่ใช้ โครงงานนวัตกรรมชุมชน จำานวน 12 แผน

	 2.	โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนแบบ	Active	Learning	สำาหรบันกัศกึษาคร	ู

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน เพื่อสร้างอาจารย์แกนนำาหลักท่ีมีรูปแบบการจัด 

การเรยีนรู้แบบ Active Learning ในการอบรมนกัศกึษาสายคร ูด้วยการแบ่งกลุม่ย่อยสำาหรบัให้นกัศกึษาออกแบบ

แผนการสอนแบบ Active Learning ทำาให้นักศึกษามีการพัฒนาและมีการเตรียมความพร้อมสำาหรับการจัด 

การเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเพิ่มทักษะองค์ความรู้ทางมาตรฐานวิชาชีพ และจิตวิญญาณความเป็น

ครูที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ 

การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 2
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	 3.	โครงการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร์	ด้านนวัตกรรมการสอนและการวิจัย	

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีดำาเนนิการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอน 

เรือ่ง การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพือ่สร้างนวตักรรมเครือ่งมอืวดัเชงิปรมิาณ หรอืสิง่ประดษิฐ์เพือ่เป็นสือ่อปุกรณ์

ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย

คอมพวิเตอร์ ให้กบันกัศกึษา ทำาให้นกัศกึษามอีงค์ความรู้ ในการพฒันานวตักรรมทางการเรยีนการสอนมากยิง่ขึน้ 

และสามารถนำาไปต่อยอดสู่การผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้

	 4.	โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อส่งเสริมความเป็นครูอย่างมืออาชีพ	

 คณะครุศาสตร์ ได้ดำาเนินการพัฒนาความรู้ทางภาษาเพื่อสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

แก่นักศึกษาสายครู โดยการนำาวิทยากรที่มีความรู้ ความชำานาญ มีความเข้าใจในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ

เข้าใจในพืน้ฐานของนกัศกึษา มาให้ความรู ้พร้อมกบัวดัประเมนิผลนกัศกึษาหลงัจากผ่านการอบรม ทำาให้นกัศกึษา 

สายครู มีความรู้ ในด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยวัดจากการทดสอบก่อน และหลังอบรม ซึ่งส่งผลให้นักศึกษา

สายครูสอบผ่านการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ร้อยละ 53.14 
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	 5.	โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ	MCRU	Model	

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้สร้างรูปแบบการผลิตครู MCRU Model โดยคณะครุศาสตร์ 

เพือ่ใช้เป็นระบบในการผลติและพฒันานกัศกึษาวชิาชพีคร ูให้สอดคล้องกบัความต้องการในการใช้คร ูและพฒันา

รูปแบบของการผลิตครู โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มี

ประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ โดยการพฒันาอาจารย์ผูส้อนในหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต ด้วยการอบรมมาตรฐานความรู้ 

ทั้ง 11 มาตรฐาน พัฒนาโรงเรียนร่วมเครือข่าย ด้วยการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำาหรับครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา 

พฒันาโรงเรียนสาธติ ด้วยการอบรมคร ูและนกัศกึษา พฒันาหลกัสตูรครู และหลกัสตูรฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 

ด้วยการร่างหลักสูตรพร้อมทดลองใช้หลักสูตร และวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบ MCRU Model  

	 6.	 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาครูรัก(ษ์)ถ่ิน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 รุ่นที่	 1 

ปีการศึกษา	2563	

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ ้าน

จอมบึง ได้รับการสนับสนุนการศึกษาจาก

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

(กสศ.) ให้กับนักศึกษาที่เหมาะสมใน

การเป็นครูของชุมชน ซ่ึงในโครงการจะ

มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Enrichment 

Program) เน้นการพัฒนาท้องถิ่น โดย

หลงัจากจบการศกึษา นกัศกึษาสามารถนำา

ความรู้ไปพฒันาท้องถิน่ของตนเองได้ อาท ิการทำาเกษตรพอเพยีง ความรูเ้บือ้งต้นด้านการช่าง การเพาะเลีย้งสตัว์ 

เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาไปเป็นครูรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ 

ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน และวิถีโลกในศตวรรษที่ 21 
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	 7.	การมีงานทำาของบัณฑิต	ปีการศึกษา	2561

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก : งานวิจัยการติดตามภาวะมีงานทำาของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561)  

ที่ ข้อมูลพื้น

ฐาน

คณะ

ครศุาสตร์

คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์

คณะ

วทิยาการ

จัดการ

คณะ

เทคโนโลยี

อตุสาหกรรม

วิทยาลัย

มวยไทย

ศึกษาและ

การแพทย์

แผนไทย

รวม

1 จำานวน 

ผู้สำาเร็จการ

ศึกษา

187 271 401 202 75 66 1,202

2 จำานวน 

ผู้ตอบแบบ

สำารวจ

131 227 348 144 54 50 954

3 จำานวน

บัณฑิตที่ได้

งานทำาหรือ

ประกอบ

อาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ปี

116 211 279 122 45 50 823

4 จำานวน

บัณฑิตที่มี

งานทำาก่อน

เข้าศึกษา

- - 13 7 1 - 21
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	 8.	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจัยให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร์		 	

 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 

นำาไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น จำานวน 22 ผลงาน ประกอบด้วย

 1) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสำาหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น

 2) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และการทำางานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะ

หาความรู้ (5Es) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 3) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้น Active Learning ร่วมกับ 

Google Classroom สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี

 4) ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ระดับช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4-6) 

จังหวัดราชบุรี

 5) การศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 6) การส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมหนังสือนิทาน

 7) Integration of Concept Mapping and Frequent Classroom Testing (Cmft) into a Thai 

Education Law Subject to Foster Learning Achievement of Thai Undetgraduates Students

 8) Beliefs, Benefits, and Challenges of Using Educational Technologies in English Language 

Teaching: Voices from the Secondary Teachers in Western Region of Thailand

 9) Language socialization through oral academic presentation in an EFL environment: A 

qualitative study

 10) From Practice to Writing: Using Reflective Journal Instruction in Enhancing Pre-Service 

Teachers’ Professional Development

 11) Impact of Positioning, Power, and Resistance on EFL Learners’ Identity Construction 

through Classroom Interaction: A Perspective from Critical Classroom Discourse Analysis

 12) การพัฒนาสมรรถภาพการสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดราชบุรี

 13) การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์เป็นฐานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในรูปแบบ

บทเรียนออนไลน์

 14) การพัฒนารูปแบบความรับผิดชอบของครูคณิตศาสตร์กรณีห้องเรียนกลับด้าน

 15) นวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ส่งเสริมทักษะการคิด
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 16) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการหาพื้นท่ีรูปเรขาคณิต 

สองมิติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี

 17) การพัฒนารูปแบบการใช้คลาวน์คอมพิวติ้งในกระบนการเรียนรู้เพื่อ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

สำาหรับโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานอำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 18) ผลการใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบเชงิรกุทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรียนและเจตคตใินการเรียนวชิาการ

วิจารณ์วรรณคดีไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 19) การพัฒนาทักษะการฟังเพลงของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาสุนทรียภาพทางดนตรี

 20) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการทำางานกลุ่มและเจตคติของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ เรื่อง ธรณีภาค โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

 21) การพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ตามแนวทางการจดัการศกึษาแบบ Active 

Learning สำาหรับการศึกษาภาคบังคับโดยการมีส่วนร่วมของครูในจังหวัดราชบุรี

 22) การใช้กระบวนการสอนที่ให้ผู้เรียนเข้าถึงผู้สอนเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีมีผลต่อการเรียนใน

รายวิชาคณิตศาสตร์สำาหรับวิทยาศาสตร์ 2

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา)  

 

 9.	โครงการเสริมสร้างและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ	พร้อมด้วยจิตวิญญาณความ

เป็นครูและคุณลักษณะ	4	ประการ

 ผลการประเมนิคณุลกัษณะบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิโดยประกอบด้วย 

  1) มาตรฐานผลการเรียนรู้

   - ด้านคุณธรรม จริยธรรม

   - ด้านความรู้

   - ด้านทักษะทางปัญญา

   - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

   - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

   - ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

 ผลการประเมิน พบว่า มีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

(เฉพาะสาขาวิชาชีพครู) เท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับดีมาก 

  2) ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบัน “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” 

(เฉพาะสาขาวิชาชีพครู) พบว่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิตฯ ด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

เท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับดีมาก

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก : คณะครุศาสตร์)  
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	 10.	โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำาเนินการพัฒนานักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ 

ให้ได้รับการ Reskill / Upskill โดยการจัดอบรมให้แก่บัณฑิตครู ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้

 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 -15 มีนาคม 2563 อบรมความรู้และทักษะด้านวิทยาการคำานวณ การดูแล

สขุภาพตนเอง (Financial Literacy) การดแูลสขุภาพตนเอง (Health Literacy) คณุลกัษณะครมูอือาชพี นวตักรรม

การสอน กระบวนการการแก้ไขปัญหาการจดัการเรยีนรู้ ในห้องเรยีนในสถานศกึษา/ชมุชนจรงิ โดยใช้วจิยัเป็นฐาน

วิทยากร การจัดการเรียนรู้ ในลักษณะของการบูรณาการ (TPCK) และการออกแบบการสอนแบบ CLIL

 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563 อบรมการดำารงชีวิตสู่ความสำาเร็จ ทักษะสมองเพื่อ

ชีวิตที่สำาเร็จ EF (Executive Function) การบูรณาการเทคโนโลยี ศาสตร์การสอน และเนื้อหาสาระ (TPCK) 

และจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะวิทยาการคำานวณ (Computing Science) และสอนแบบ CLIL ภาษาและ 

การสือ่สารสำาหรบัคร ูการสือ่สาร ภาษาองักฤษแบบเป็นทางการ ฟัง พดู และเขยีนทางวชิาการ ครผููส้ร้างองค์ความรู้
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3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา





	 1.	หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน	

การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3

คณะ	/	

วิทยาลัย

หลักสูตร วุฒิ ระดับการศึกษา สาขาวิชา

สภามหาวิทยาลัยฯ

อนุมัติ

สกอ.

รับทราบ

ครุศาสตร์ ครุศาสตร์ (ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี การศึกษาปฐมวัย 20 มีนาคม 2562 √
เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการศึกษาและ

คณิตศาสตร์

20 มีนาคม 2562

พลศึกษา 20 มีนาคม 2562 √
ภาษาอังกฤษ 20 มีนาคม 2562 √

ครุศาสตรมหา

บัณฑิต

(ค.ม.) ปริญญาโท การบริหารการ

ศึกษา

10 พฤษภาคม 2559

นวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

18 เมษายน 2562

ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต

(ปร.ด.) ปริญญาเอก การบริหารการ

ศึกษา

25 มีนาคม 2563

บัณฑิต

วิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู

(ป.บณัฑติ) ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 24 พฤษภาคม 2561 √

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาไทย 20 มีนาคม 2562 √
ศิลปศึกษา 20 มีนาคม 2562 √
ภาษาจีน 20 มีนาคม 2562 √
ดนตรีศึกษา 20 มีนาคม 2562 √
สังคมศึกษา 20 มีนาคม 2562 √

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์ 29 เมษายน 2563 √
รัฐประศาสน

ศาสตรบัณฑิต

(รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี รฐัประศาสนศาสตร์ 22 ตุลาคม 2563 √

ศิลปศาสตร

บัณฑิต

(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการชุมชน 29 เมษายน 2563 √
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สมัยใหม่

26 กันยายน 2562 √
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คณะ	/	

วิทยาลัย

หลักสูตร วุฒิ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สภามหาวิทยาลัยฯ

อนุมัติ

สกอ.

รับทราบ

วิทยาลัย

มวยไทย

ศึกษาและการ

แพทย์แผน

ไทย

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี มวยไทยศึกษาและ

พลศึกษา

20 มีนาคม 2562

แพทย์แผนไทย

บัณฑิต

(พท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี การแพทย์แผนไทย 29 มิถุนายน 2560 √

สาธารณสุข

ศาสตรบัณฑิต

(ส.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี สาธารณสุขศาสตร์ 16 มกราคม 2562 √

ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต

(ศศ.ม.) ปริญญาโท มวยไทย 29 มีนาคม 2561 √

ศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต

(ศศ.ด.) ปริญญาเอก มวยไทยศึกษา 24 ธันวาคม 2563

วิทยาการ

จัดการ

นิเทศศาสตร

บัณฑิต

(นศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรมสื่อ

20 มีนาคม 2562 √

บริหารธุรกิจ

บัณฑิต

(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการทั่วไป 18 เมษายน 2562 √
การตลาด 18 เมษายน 2562 √

การจัดการธุรกิจ

ดิจิทัล

20 ธันวาคม 2561 √

ศิลปศาสตร

บัณฑิต

(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี การท่องเที่ยวและ

การบริการ

18 เมษายน 2562 √

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี 18 เมษายน 2562 √
วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี คณิตศาสตร์ 20 มีนาคม 2562 √
คอมพิวเตอร์ศึกษา 20 มีนาคม 2562 √

ชีววิทยา 20 มีนาคม 2562 √
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 20 มีนาคม 2562 √

ฟิสิกส์ 20 มีนาคม 2562 √
วิทยาศาสตร

บัณฑิต

(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

คอมพิวเตอร์ 

18 เมษายน 2562 √

วิทยาการเคมี 20 ธันวาคม 2561 √
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์

20 มิถุนายน 2561 √
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คณะ	/	

วิทยาลัย

หลักสูตร วุฒิ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สภามหาวิทยาลัยฯ

อนุมัติ

สกอ.

รับทราบ

เทคโนโลยีการ

แปรรูปอาหาร

8 พฤษภาคม 2562 √

สัตวศาสตร์ 29 มิถุนายน 2560 √
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

(ทล.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมการ

ผลิต

20 มิถุนายน 2561 √

เทคโนโลยีโยธา

สถาปัตยกรรม

20 มิถุนายน 2561 √

เทคโนโลยีไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม

20 มิถุนายน 2561 √

เทคโนโลยีดิจิทัล

มีเดีย

23 กุมภาพันธ์ 2560 √

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

20 มิถุนายน 2561 √

ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต

(ปร.ด.) ปริญญาเอก การจัดการ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

26 กุมภาพันธ์ 2561 √

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก : สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย)
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	 2.	อาจารย์จัดการเรียนรู้แบบ	Meta	Active	Learning	เพื่อยกระดับการศึกษา	

 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ มศีนูย์การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning (AL) เพือ่ขบัเคลือ่น 

ผลกัดนั และกำากบัตดิตามการดำาเนนิงานให้บรรลเุป้าหมาย โดยได้มกีารดำาเนนิการชีแ้จงนโยบายของมหาวทิยาลยั

ในการจัดตั้งศูนย์ฯ สำารวจรายชื่ออาจารย์ผู้สอนแบบ AL พร้อมทั้งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน AL ในการดำาเนินการ

พัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ 

นำาเนื้อหาที่สำาคัญในบทเรียนมาออกแบบจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับนักศึกษาได้ ใช้ความคิด 

และลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้ อาจารย์ที่เข้ารับการอบรม ต้องดำาเนินการสรุปบทเรียนของตัวเอง เพื่อนำามาเสนอ

ในเวทีต่าง ๆ และนำามาแลกเปล่ียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ประกอบไปด้วย 8 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ที่มีคุณภาพ ดังนี้

  1) คณะครุศาสตร์

  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  4) บัณฑิตวิทยาลัย

  5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  6) คณะวิทยาการจัดการ

  7) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

  8) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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	 3.	อาจารย์ที่สอนแบบ	Meta	Active	Learning	ดีเด่น	

 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ มจีำานวนอาจารย์ทีส่อนแบบ Meta Active Learning ดเีด่น จำานวน

ทัง้สิน้ 36 คน โดยศนูย์การจดัการเรยีนรูแ้บบ Active Learning มกีระบวนการประเมนิผลอาจารย์ทกุปีการศกึษา

อย่างต่อเนื่อง โดยคณะต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน และคัดเลือกอาจารย์ผู้สอบแบบ Active Learning ดีเด่น ประจำา

ปีการศึกษา ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการของแต่ละคณะนั้น ๆ และส่งผลการ 

คัดเลือกมายังศูนย์การจัดการเรียนรู้ เพ่ือจัดทำาประกาศ อาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

มีรายชื่อดังนี้

ลำาดับที่ ชื่อ	–	สกุล สาขาวิชา ปีการศึกษาที่ได้รับเลือก

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ คณะครุศาสตร์  2560

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลักษณ์ กลัดแก้ว คณะครุศาสตร์  2560

3 อาจารย์ ดร.อนงค์ สระบัว คณะครุศาสตร์  2560

4 อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    2560

5 อาจารย์ ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    2560

6 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง คณะวิทยาการจัดการ  2560

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์ เจริญสุข คณะวิทยาการจัดการ  2560

8 อาจารย์ปุณย์จรีย์ สรสีสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560

9 อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560

10 อาจารย์ณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560

11 อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์  สุวรรณนัจศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2560

12 อาจารย์ญษมณ ละทัยนิล วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย

2560

13 อาจารย์เบญจวรรณ ขุนประเสริฐ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

2560

14 อาจารย์ ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    2561

15 อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    2561

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา สะรุโณ คณะวิทยาการจัดการ  2561

17 อาจารย์ ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ คณะวิทยาการจัดการ  2561

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561

19 อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561
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ลำาดับที่ ชื่อ	–	สกุล สาขาวิชา ปีการศึกษาที่ได้รับเลือก

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ งามแม้น คณะครุศาสตร์  2561

21 อาจารย์จริยะ วิโรจน์ คณะครุศาสตร์  2561

22 อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2561

23 อาจารย์ณิภารัตน์ บุญกุล วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์

แผนไทย

2561

24 อาจารย์เจนจิรา บุตตาแสง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

2561

25 อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร คณะวิทยาการจัดการ  2562

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลำาใย มีเสน่ห์ คณะวิทยาการจัดการ  2562

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ สัตย์วินิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษริน วงศ์กิตติชวลิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562

29 อาจารย์ ดร.นพดล อำ่าดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2562

30 อาจารย์จุรีภรณ์ แก้วจันดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2562

31 อาจารย์สานนท์ เลาหบุตร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์

แผนไทย

2562

32 นางสาวภิชาดา เตชินธนาพร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

2562

33 อาจารย์ ดร.วนิดา สาระติ คณะครุศาสตร์  2562

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา เงินบาท คณะครุศาสตร์  2562

35 อาจารย์ ดร.พิมพา จันทาแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    2562

36 อาจารย์ณิชากร ปทุมรังสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    2562

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก : บัณฑิตวิทยาลัย)
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	 5.	แนวปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบ	Meta	Active	Learning	

 ศูนย์การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดำาเนินการรวบรวมองค์ความรู้ ในการกำากับติดตาม 

ผลการดำาเนนิงานการจดัการเรยีนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ที่ทำาให้ต้องหาวิธีการจัดการเรียนรู ้และวิธีประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ จึงทำาให้ศูนย์การจัดการเรียนรู ้

นำาองค์ความรูท้ี่ได้มานัน้จดัทำาเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ี(good practice) เรือ่ง คูม่อืการจดัการเรยีนรูแ้บบ Online Active 

Learning ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) และมกีารเผยแพร่ให้กับ

หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกได้ใช้ประโยชน์ ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ http://graduate.mcru.ac.th/V2/
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	 6.	แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

	 	 •	แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย

	 	 •	แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย

ลำาดับ แหล่งเรียนรู้ สถานที่

1 ตลาดโอ๊ะป่อย อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

2 แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวไทยมอญ และ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ณ วัดใหญ่นครชุมน์

อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

3 แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยทรงดำา การ

บริหารจัดการตลาดชุมชน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ณ วัดวาปีสุทธาวาส

อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

4 พุทธอุทยานธัมรัตคูหา วัดธัมรัตคูหา อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ลำาดับ แหล่งเรียนรู้ สถานที่

1 ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

2 ห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

3 ห้องปฏิบัติการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

5 ห้องธุรกิจจำาลอง สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

6 ห้องสืบค้นข้อมูลข่าวสารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

7 นิทรรศการปราชญ์ชุมชนท้องถิ่น สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ห้องผลงานทางวิชาการ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 ห้องสมุดวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

15 สวนสมุนไพรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ เมืองราชบุรี

16 ศูนย์ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 ศูนย์การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บัณฑิตวิทยาลัย
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	 7.	บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีอัตลักษณ	์ใฝ่ด	ีใฝ่รู้	สู้งาน

 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านทักษะที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับดี 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60)

 ผลประเมินบัณฑิตด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40) ดังนี้

คณะ/วิทยาลัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณภาพ

  

1. คณะครุศาสตร์ 4.61 0.42 ดีมาก

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.51 0.46 ดีมาก

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.44 0.37 ดี

4. คณะวิทยาการจัดการ 4.38 0.31 ดี

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.38 0.50 ดี

6. วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 4.18 0.53 ดี

ค่าเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิต 4.48 0.43 ดี

คณะ/วิทยาลัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณภาพ

  

1. คณะครุศาสตร์ 4.71 0.41 ดีมาก

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.63 0.46 ดีมาก

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.50 0.43 ดี

4. คณะวิทยาการจัดการ 4.35 0.35 ดี

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.48 0.48 ดี

6. วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 4.28 0.67 ดี

ค่าเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิต 4.57 0.46 ดีมาก

 (ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานวิจัย : คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทักษะที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
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	 8.	ความสามารถด้านการใช้ภาษาองักฤษเฉลีย่ของนกัศกึษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ	TOEIC	400	/	CEFR	ระดับ	B1	หรือเทียบเท่ากับมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ English training จำานวน  

36 ชั่วโมง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีนักศึกษาเข้าทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ จำานวน 3,822 คน 

สอบผ่าน 1,584 คน คิดเป็นร้อยละ 41.44 ดังนี้

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน

นักศึกษาทั้งหมด

ที่เข้าสอบ

คิดเป็นร้อยละที่

สอบผ่าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 350 438 788 44.42

คณะครุศาสตร์ 225 308 533 42.21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 596 829 1,425 41.82

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 67 115 182 36.81

คณะวิทยาการจัดการ 254 401 655 38.78

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 92 147 239 38.49

รวมทั้งสิ้น 1,584 2,238 3,822 41.44

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก : ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ต่างประเทศ)
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4 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ





การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

 มหาวทิยาลยัมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและคล่องตวัโดยมุง่เน้นการสร้างธรรมาภบิาล พร้อม

เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ

 1.	 โครงการส่งเสริมการดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและกำากับติดตามการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	

 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ประกาศผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีผลคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ 90.26 คะแนน อยู่ในระดับ A (ระดับดีมาก) 

โดยจำาแนกรายตัวชี้วัด ดังนี้

  1) การเปิดเผยข้อมูล  100.00 คะแนน

  2) การป้องกันการทุจริต  100.00 คะแนน

  3) การปฏิบัติหน้าที ่   89.18 คะแนน

  4) การใช้งบประมาณ   86.34 คะแนน

  5) การใช้อำานาจ    85.50 คะแนน

  6) การแก้ไขปัญหาการทุจริต   85.01 คะแนน

  7) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  82.91 คะแนน

  8) การปรับปรุงการทำางาน   82.35 คะแนน

  9) ประสิทธิภาพการสื่อสาร   81.92 คะแนน

  10) คุณภาพการดำาเนินงาน   81.00 คะแนน
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	 2.	โครงการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย	

 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ มรีะดบัผลการประเมนิตามระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาประจำา

ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 4.59 ผลการดำาเนินงานระดับดีมาก ดังนี้

 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (8 ตัวบ่งชี้) คะแนนเฉลี่ย 4.65

 มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (6 ตัวบ่งชี้) คะแนนเฉลี่ย 4.39

 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ (3 ตัวบ่งชี้) คะแนนเฉลี่ย 5

 มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (2 ตัวบ่งชี้) คะแนนเฉลี่ย 5

 มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ (5 ตัวบ่งชี้) คะแนนเฉลี่ย 4.33

	 3.	โครงการพัฒนาระบบดูแลนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีการวางระบบและกลไกในการดูแลนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น 

ด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม ด้านการใช้ชีวิต ด้านกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นต้น โดยเน้นการมีส่วนร่วม 

ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู ้สอนในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 

ร่วมกนั โดยจดัอบรมเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่อาจารย์ ทีเ่ป็นคณะกรรมการระบบดแูลช่วยเหลอืนกัศกึษา

ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริม และสร้างความเข้าใจในระบบและบทบาทของอาจารย์ในการทำางานร่วมกัน 

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ซ่ึงอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการบันทึกประวัติและรายละเอียดของนักศึกษา 

เป็นรายบคุคล มกีารคดักรองนกัศกึษาทีม่คีวามเสีย่งด้านต่าง ๆ  มกีารแก้ไขปรบัปรงุ พฒันา และส่งต่อ มหีน่วยงาน 

หรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาเป็นรายกรณี 
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	 4.	โครงการบริหาร/พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์จัดทำาผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่

ตำาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจำาที่ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ 

จำานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 30.74 ของอาจารย์ประจำาทั้งหมด

	 5.	โครงการจัดทำาข้อกฎหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดำาเนินการประชุมคณะทำางานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ือง

มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ให้กับคณะทำางาน เพื่อนำาไปประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร ประกอบด้วย ตัวชี้วัดความ

สำาเร็จของกระบวนการดำาเนินการจัดทำาข้อกฎหมายฯ ดังนี้

 1) ประชุมคณะทำางาน คิดเป็นร้อยละ 5

 2) รวบรวมข้อมูลทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร คิดเป็นร้อยละ 10

 3) วิพากษ์ข้อดี ข้อเสีย การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 15

 4) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 25

 5) จัดทำาร่างข้อกฎหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 40

 6) วิพากษ์ ร่างข้อกฎหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 60

 7) นำาเสนอ ร่างฯ ผ่านคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 80

 8) ประกาศข้อกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

คณะ/วิทยาลัย อาจารย์ ผ.ศ. ร.ศ. รวม

คณะครุศาสตร์ 34 15 1 50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 17 2 59

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47.5 11 2 60.5

คณะวิทยาการจัดการ 21 14 - 35

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 15 - 31

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 19.5 2 - 21.5

รวม 178 74 5 257

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำาปีการศึกษา 2562 หน้า 2)
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	 6.	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล	

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการพัฒนาระบบ MCRU MOOC 

ทำาให้มีจำานวนรายวิชาบนระบบ เพิ่มขึ้น 16 โมดูล ดังนี้

 1) การออกแบบเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

 2) สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์

 3) ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจ

 4) เรขาคณิตเบื้องต้น

 5) ทักษะและเทคนิคมวยไทย (version อังกฤษ/ไทย/จีน)

 6) หลักการพื้นฐานมวยไทยเบื้องต้น (version อังกฤษ/ไทย/จีน)

 7) คุณธรรม และความเป็นครูสำาหรับมวยไทย

 8) สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

 9) สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร

 10) เทคโนโลยีสำาหรับวิทยาศาสตร์

 11) ระบบควบคุมลอจิกที่โปรแกรมได้

 12) เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 

 13) การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

 14) การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic)

 15) ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

 16) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
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 นอกจากนี ้ยงัจดักจิกรรมยกระดบัมหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึสูร่ะดบั World Class University 

Ranking ด้วย Google Scholar Citations โดยมีนักวิจัยร่วมพัฒนา Account บน Google Scholar เพิ่มขึ้น 

คิดเป็นร้อยละ 23.74 

	 7.	อาจารย์และนักศึกษา	ศิษย์เก่า	ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ	

 - การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019 (International Exhibition of Inven-

tions of Thailand 2019) ณ Kantary Hills จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 13 คน 

 - การเพิม่ศกัยภาพและมาตรฐานบคุลากรอดุมศกึษา บ่มเพาะและแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่พฒันาสิง่ประดษิฐ์

และนวตักรรม ประจำาปี 2563 ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพฯ จำานวน 2 คน 

 - เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน จำานวน 5 คน 
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	 8.	โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ	

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ ดังนี้

 1) ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมทำาวิจัย

 2) ความร่วมมือวิชาการกับ Hubei University

 3) ความร่วมกับการอบรมสำาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ กับสำานักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

 4) ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สหกรณ์การเกษตรดอนตะโก พืช และสินค้าปลอดภัย ราชบุรี จำากัด 

และบริษัท เก้าดีเจริญ เฟอร์ดีไลเซอร์ จำากัด

 5) ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 6) ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมเดชฟาร์ม ตำาบลปากช่อง อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 7) ความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนขนาดเล็ก 14 โรงเรียน
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5 สร้างและผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
   การเรียนการสอน
 ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ





สร้างและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5

 1.	ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนชุมชน	ท้องถิ่น	ภูมิภาค	และประเทศ	

  - โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำานวน 18 ผลงาน

การเรียนการสอน ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 

ลำาดับ งานวิจัย ผู้วิจัย

1 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเห็ดนางฟ้า ตำาบลปากช่อง ผศ.ยุพา  สะรุโณ

2 เปรียบเทียบการใช้ชุดฝึกที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและ

พลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อ.บารมี ชูชัย

3 การจัดการความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อนักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.วิธัญญา แซ่ล้อ

4 การผลิตและพัฒนาครูโค้ชฐานสมรรถนะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การโค้ชและ

ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์

5 การพัฒนาเจลสารสกัดตำารับยาแก้เรื้อนมูลนก อ.ระพีพร ชนะภักดิ์

6 การพฒันาการเรยีนการสอนผ่านเวบ็วชิาการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัชัน้เรยีนสำาหรบั

นักศกึษาหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) สาขามวยไทยศกึษาและพลศกึษา วทิยาลยั

มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการ

ศึกษา 2562

รศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์

7 การพฒันาระบบการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์ ระบบเปิดสำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 

สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง

8 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง SECI Model ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชา

ภาษาศาสตร์สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง

อ.กิตติภา หิมพานต์

9 การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างเกมด้วย

โปรแกรม Power Point

อ.ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ

10 การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ด้วยโปรแกรมแครช

อ.ดร.บุรินทร์ นรินทร์

11 การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาการคำานวณเรื่อง 

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหา

อ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์

12 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาอาเซียนศึกษา อ.จิตคุปต์ ละอองปลิว

13 ชุดงานกิจกรรมการพับพานพุ่ม เพื่อส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.ดร.พิมพา จันทาเเล้ว

83

ANNUAL REPORT 2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ ้านจอมบึง



ลำาดบั งานวิจัย ผู้วิจัย

14 ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้เชิงรุกของรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยในงาน

สาธารณสุขต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.ดร.รินรำาไพ พุทธิพันธ์

15 ผลของการเรียนการสอนโดยใช้คำาถามเป็นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.ภณิชชา จงสุภางค์กุล

16 ผลสะท้อนและทัศนคติในวิชาคณิตศาสตร์ สำาหรับวิทยาศาสตร์ 1 ของการเรียน 

การสอน ที่ผู้เรียนเข้าถึงผู้สอน

อ.ธนกร ฉัตรสุพรรณ

17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง 

ความหลากหลายทางชีวภาพมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยใช้เกม

และการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ชั้น (5Es)

อ.ณิชากร ปทุมรังสรรค์

18 การจัดการความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อนักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.วิธัญญา แซ่ล้อ

ลำาดบั งานวิจัย ผู้วิจัย

1 การท่องเที่ยวเพื่อการกินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตร 

บนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก

ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง

2 การประเมินผลด้านการบริหารจัดการของแผนงานการบูรณาการพัฒนาปัจจัยการ

ผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารจัดการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี

ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

3 การพัฒนาแผ่นแปะโฮโดรเจลโปรตีนไหมผสมสมุนไพรพอกเข่าเพื่อบรรเทาอาการ

ปวดในอาสาสมัครปวดข้อเข่า

อ.ดร.อณิชมา ไทยวานิช

4 การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วย

กิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์

5 การพัฒนาคุณภาพปุ๋ยชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืชสำาหรับการผลิต

ผักปลอดสารเคมีในอำาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.เสาวณีย์ ชูจิต

6 การพัฒนาระบบควบคุมกลศาสตร์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกสมองกลฝังตัวผ่าน

การสั่งการจากคลื่นสมองมนุษย์ (ระยะที่ ควบคุมโดรน)

ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา)

  - โครงการงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จำานวน 28 ผลงาน
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ลำาดับ งานวิจัย ผู้วิจัย

7 การพัฒนารูปแบบการใช้สื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำาหรับผู้สูงอายุใน

เขตพื้นที่ตำาบลจอมบึง อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

อ.รัชดาพร ฐานมั่น

8 การพัฒนารูปแบบการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐานการ

เรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

อ.วาสิฏฐี สายสุดใจ

9 การพัฒนารูปแบบการออกกำาลังกายด้วยแม่ไม้มวยไทยเพื่อสมรรถภาพทางกาย

สำาหรับผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.สำาราญ สุขแสวง

10 การพัฒนาหลักสูตรชุดงานประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์

จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.พิมพา จันทาแล้ว

11 การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่ อำาเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม

อ.ดร.อาคม เจริญสุข

12 การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่อำาเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี

ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง

13 การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่อำาเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์

14 การศึกษาบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย อ.ดร.การญ์พิชชา กชกานน

15 การสร้างนวตักรรผลติภณัฑ์สร้างสรรค์ของกลุม่ไทยพวน และสือ่เส้นทางการท่องเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านเขาพระ ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากเมืองรอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผศ.ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงษ์

16 ข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กจากความรุนแรงตามกรอบ

ความตกลงอาเซียน

อ.ดร.ณชัญากญัจน์ รตันวรกานต์

17 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในอำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อ.ดร.ชลธิรา กาวไธสง

18 ความหลากหลายชนิดของหอยทางบกบริเวณถำ้าเขาบินจังหวัดราชบุรี อ.ดร.อุเทน จันละบุตร

19 จัดทำาคำาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าโอ่งมังกรราชบุรี ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำาไส้ ใหญ่ และ 

ไส้ตรงของประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรี

อ.ดร.ชลธิรา กาวไธสง

21 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1

ผศ.ดร.กำาธร ไพจิตต์

22 ระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าโอ่งมังกร

ราชบุรี

ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

23 รูปแบบและนวัตกรรมท้องถิ่นในการบริหารจัดการตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว 

ภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัส Covid – 19 ในภาคกลางตอนล่าง

อ.ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ
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ลำาดบั งานวิจัย ผู้วิจัย

24 รูปแบบการเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ตำาบลจอมประทัด อำาเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 

Social Network ผ่าน You Tube 

อ.ดร.ปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร

25 รูปแบบการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูอัจฉริยะ (SMART TEACHER) ผศ.ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์

26 สภาพการประกอบอาชีพนักดนตรีสากลในจังหวัดราชบุรี อ.วัชระ แสนเดช

27 สำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

สมุทรสงคราม และกาญจนบุรี

ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

28 นวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ ผศ.ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์

ลำาดบั งานวิจัย ผู้วิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 A semiotic analysis of emotional – personified characters in the anima-

tion named inside out

อ.ธิติ นวพันธ์

2 Effects of a Dual-Subtitled Video (Thai-Eng) With Text-Enhancement to-

wards Vocabulary Learning Perceptions of Thai Undergraduate Students  

อ.ดร.นภธีรา จวอรรถ

3 The Infuence of Korean Wace on Thai Teenage Love Fiction : A Case 

Study of “Jamsai Love Series” , Novels of Jamsai Publishing  

ผศ.กษริน วงศ์กิตติชวลิต

4 “From Upland to Lowland : Karen learners Positioning and Identity Con-

struction Through Language Socialization in Thai Classroom Contest”

อ.ดร.นภธีรา จวอรรถ

5 “How Do ASEAN Region Localizes International Brads?” : A multidimen-

sional Analysis of TV Commercials in Southeast Asian Region

อ.ธิติ นวพันธ์

6 อุปลักษณ์ความเศร้าในงานเขียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผศ.วรรณนิสา ปานพรม

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการทำางานกลุ่ม และเจตคติของ

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ เรื่อง ธรณีภาค โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ (5Es)

อ.จิตคุปต์ ละอองปลิว

8 ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติใน

การเรียนวิชาการวิจารณ์วรรณคดีไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.กษริน วงศ์กิตติชวลิต

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา)

  - ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

จำานวน 156 เรื่อง
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ลำาดับ งานวิจัย ผู้วิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 เปรียบเทียบการใช้ชุดแบบฝึกที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อ.ดร.ประไพร จันทบัณฑิต

10 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกหัดจากสื่อ

เอกสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจและวิธีการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานสำาหรับนักศึกษา

ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการ

ศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.ดร.กานต์ณรงค์ สอนสกุล

11 แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดจากกลุ่มชุมชน อ.ดร.ประภัสสร มีน้อย

12 สถานการณ์การผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด อำาเภอบ้านคา จังหวัด

ราชบุรี

อ.ดร.ประภัสสร มีน้อย

13 การเปลี่ยนแปลงการสืบราชสันตติวงศ์ในสมัยรัตนโกสินทร์สู่บัญญัติรัฐธรรมนูญใน

ปัจจุบัน

ผศ.อภิรัตน์ โกสุมา

14 จากกองวัฒนธรรมสู่กระทรวงวัฒนธรรม ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม พ.ศ. 

2481-2501

ผศ.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

15 จากโฉนดที่ดินฉบับแรกของสยามสู่การได้กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินตามพระราชบัญญัติ

การออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127

ผศ.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

16 ภกิษทุาส : การพ้นจากความเป็นทาสโดยการบวชก่อนมพีระราชบัญญติัเลกิทาส ร.ศ. 124 ผศ.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

17 ความคุ้มครองสิทธิของนายเงินตามพระไอยการทาส ผศ.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

18 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกรณีศึกษาทาง

กฎหมาย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์

อ.ยุพยง วิงวร

19 สิทธิและเสรีภาพของทาส : บริบททางการเมือง ในสมัยรัชกาลที่ 6 ภายหลัง 

พระราชบัญญัติทาส ร.ศ.124

อ.ยุพยง วิงวร

20 ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายกำาหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ

และกฎหมายกองอาสารักษาดินแดนกับการจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน

อ.ดร.สมชาติ เกตุพันธ์

21 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างรูปแบบการคุมฝูงลิงในพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผศ.ชดาทิพ ศุภสุวรรณ

22 วิกฤตการณ์ของเกษตรกรทำานาจังหวัดราชบุรีกับมาตรการทางกฎหมายในการ

ควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผศ.ชดาทิพ ศุภสุวรรณ

23 สภาพบังคับของรัฐนิยมสู่การแต่งกายสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผศ.ชดาทิพ ศุภสุวรรณ

24 ความสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงยกระบัตรกับบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของพนักงาน

อัยการ

อ.สุธี อังศุกชัยกิจ
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ลำาดบั งานวิจัย ผู้วิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 พัฒนาการของกฎหมายและศาลของไทย สมัยกรุงสุโขทัยถึงสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

อ.ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์

26 แนวคิด หลักการและองค์ประกอบของการนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ อ.ประสิทธิ์ โสมนัส

27 จุดกำาเนิดและความหลากหลายของดนตรีป๊อปปูลาร์ อ.วัชระ แสนเดช

28 การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงค์

29 การพัฒนาทักษะการฟังเพลงของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาสุนทรียภาพทางดนตรี อ.ธีระวัฒน์ วรรณเลิศ

30 การบรรเลงเพลงมาร์ชของคณะแตรวงชาวบ้านในจังหวัดราชบุรี อ.เทอดพงศ์ วรรณวงค์

31 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปหัตถกรรมบนฐานวัฒนธรรมชุมชน เพื่อส่งเสริม

คุณค่าและศักยภาพผู้สูงอายุ ตำาบลคลองตาคต อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ผศ.ปรียาพร ทองผุด

32 บทบาทและความเชือ่ของอาหารจนีทีใ่กล้สญูหายต่อการดำาเนนิชวีติของชาวไทย 

เชือ้สายจนี จอมบึง จงัหวดัราชบรุี

อ.นุกูล ธรรมจง

33 เครือข่ายการอนุรักษ์ลุ่มนำ้าแม่กลอง ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า

34 ความสัมพันธ์ของเครือข่ายการอนุรักษ์ลุ่มนำ้าแม่กลอง ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า

อ.ดร.อาคม เจริญสุข

อ.ดร.ประภัสสร มีน้อย

อ.เนตรตะวัน โนมนาม

อ.ภาณิกานต์ คงนันทะ

35 ผลการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญาของ

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.ยุพยงค์ วิงวร

อ.สมชาติ เกตุพันธ์

อ.สุธี อังศุชัยกิจ

ผศ.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

36 การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในหน่วยงานผู้ ใช้

บัณฑิต จังหวัดราชบุรี

อ.ยุพยงค์ วิงวร

อ.สุธี อังศุชัยกิจ

ผศ.ชดาทิพ ศุภสุวรรณ

37 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.วชิรวัชร งามละม่อม

38 คุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการประหยัดของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.ดร.ยุทธจักร งามขจิต

อ.ดร.ธนภูมิ ชาติดี

อ.วัลภา รัศมีโชติ

อ.ประสิทธิ์ โสมนัส
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ลำาดับ งานวิจัย ผู้วิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 กฎหมายเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับการรับรู้ของเกษตรกรชาวนาจังหวัดราชบุรี อ.ดร.ยุทธจักร งามขจิต

อ.ดร.ธนภูมิ ชาติดี

อ.วัลภา รัศมีโชติ

อ.ประสิทธิ์ โสมนัส

40 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความผูกพันต่อองค์การที่

ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

อ.ดร.ประภัสสร มีน้อย

41 ตัวแบบการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนสำาหรับผู้นำาชุมชนท้องถิ่น ผศ.ดร.จีรพรรณ นิลทองคำา

42 “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง”

อ.วชิรวัชร งามละม่อม

43 การรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดจากการล่อซื้อและการล่อให้กระทำาความผิดเชิง

เปรียบเทียบ

อ.ยุพยงค์ วิงวร

44 การบรรเลงเพลงมาร์ชของนักดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดราชบุรี อ.เทอดพงศ์ วรรณวงค์

45 การท่องเที่ยวเมืองรอง : ทางเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี อ.จิตคุปต์ ละอองปลิว

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

46 Prediction of Pineapple Sweetness from Images Using Convolutional 

Neural Network

อ.ดร.นพดล อำ่าดี

47 Design of PIDA Controller Employing Current Differencing Buffered Am-

plifiers

ผศ.สุรศักดิ์ อินทร์จันทร์

48 An Application of Fuzzy-AHP Approach to a Product Varity Management 

Problem

ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม

49 Development of an Instructional Package on Embedded System Design: 

Backward Design Learning Approach

ผศ.สุรศักดิ์ อินทร์จันทร์

50 Electrical Impedance of Breast’s Tissue Classification by Using Bootstrap 

Aggregating

ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

51 Design and Fabrication of an affordable SCARE 4-DOF Robotic Manipu-

lator for Pick and :lace Object

ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

52 Design and Development of a Lo-Cost Indigenous Solar Powered 4-DOF 

Robotic Manipulator on an Unmanned Ground Vehicle

ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

53 Intelligent Credit Service Risk Predicting System Based on Customer’s 

Behavior by User Machine Learning

ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง
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54 Predicting System for the Behavior of Customer Buying Personal Car 

Decision by Using SMO

ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

55 An Efficiency Comparison for predicting of Educational Achievement 

Based on LMT

ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

56 The Development of Intelligent Models for Health Classification ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

57 Analysis of Detecting and Interpreting Warning Signs for Distance of Cars 

using Analyzing the License Plate

ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

58 A Classification for Patients with Heart Disease Based on Hoeffding Tree ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

59 The Development of a Model to Predict Marbling Score for fattening 

Kamphaeng Sean Beef Breed Using Data Mining

ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

60 Short-circuit and Over Current Notification in Sub-transmission Line by 

Messaged Cellular Network

ผศ.ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์

61 การออกแบบและการพัฒนาเครื่องตีแป้งขนมจีนขนาดเล็ก ผศ.วีระยุทธ สุริคำา

62 การออกแบบและทดลองเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลิต

ผศ.จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย

63 การจัดการเทคโนโลยีพัฒนากระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าวด้วยวิธีอัดขึ้นรูป โดย

วิสาหกิจชุมชนอัมพวา

ผศ.จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย

64 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ในงานขึ้นรูปเกือกม้าสำาหรับรองเท้า ผศ. ว่าที่ รต. ดร.

วสันต์ นาคเสนีย์

65 การปรับปรุงประสิทธิภาพงานซ่อมบำารุงในกระบวนการผลิตของโรงงานทอผ้า ผศ. ว่าที่ รต. ดร.

วสันต์ นาคเสนีย์

66 การระบุตัวตนโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ขณะแสดงอาการเป็นสัดโดยการถูกปีนทับด้วย

เทคนิค Scale Invariant Feature Transform

ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

67 ความสัมพันธ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับมลสารทางอากาศหลังภาวะวิกฤต

การฟุ้งกระจายฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัดราบุรี

อ.ว่าที่รท.ไพฑูรย์ เหมือนเพชร

68 พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่

รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านหนองไผ่ จังหวัดราชบุรี

อ.อมลรดา รงค์ทอง

69 ปริมาณสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ที่ดูดซับบนฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครอน (PM 2.5) ที่ผู้พักอาศัยในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพฯ

อ.ชณัฏฐาพรรณ

ปานณรงค์

70 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมนาอีฟเบส์เพื่อหาประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา

ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

71 การวิเคราะห์ประเมินเพื่อตัดสินใจลงทุนเครื่องนับจำานวนกระสอบอาหารสัตว์ใน

โรงงานผลิตอาหารสัตว์จังหวัดราชบุรี

ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม

72 ผลการสอนโดยการสอดแทรกคำาคมที่มีพฤติกรรมการสนใจเรียนในรายวิชาวัสดุ

อุตสาหกรรมของนักเรียนชั้นปีที่ 1

ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง

73 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ RESPA model สำาหรับการศึกษาด้านเทคโนโลยี

พลังงานทดแทน

ผศ.สุริยาวุธ เสาวคนธ์

74 ผลสะท้อนและทัศนคติในวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวันของการเรียนการสอนที ่

ผู้เรียนเข้าถึงผู้สอน

อ.ไพฑูรย์ เหมือนเพชร

75 พีระมิดแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจำาคำาศัพท์ภาษาอังกฤษใน

ระยะยาวของนักศึกษาสำาหรับรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์

อ.จุรีภรณ์ แก้วจันดา

76 Internet of Things เทคโนโลยีชาญฉลาดสำาหรับชีวิตยุค 4.0 อ.ดร.นาวิน คงรักษา

77 ปัญญาประดิษฐ์กับการแปลงโฉมอุตสาหกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 อ.ดร.นาวิน คงรักษา

78 5G เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกยุค 4.0 อ.ดร.นาวิน คงรักษา

79 ชุดควบคุมอุณหภูมิปริมาณแก๊ส และเวลาในการนึ่งก้อนเห็ดแบบอัตโนมัติ อ.ดร.โกเมศ กาบแก้ว

80 การพัฒนาระบบการให้ความร้อนในตู้อบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะขามคลุก อ.ดร.นพดล อำ่าดี

81 ผลกระทบและส่วนผสมที่เหมาะสมของผงเปลือกมังคุดสำาหรับแบบหล่อทรายชื้น อ.ดร.นพดล อำ่าดี

82 การประเมินความต้องการด้านคุณลักษณะของเครื่องจักรสำาหรับอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหารและยา โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ

ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม

คณะวิทยาการจัดการ

83 An Efficiency Comparison for Predicting of Educational Achievement 

Based of LMT

อ.สุดารัตน์ เทียนน้อย

84 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมวิธีนาอีฟเบส์เพื่อหาประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา

อ.สุดารัตน์ เทียนน้อย

85 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินและความสำาเร็จด้าน

การเงินของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทย

ผศ.ยุพา สะรุโณ

86 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตสับปะรดผลสดและส่งโรงงานพันธุ์ปัตตาเวีย 

กรณีศึกษา ตำาบลหนองพันธุ์จันทร์ อำาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์

87 การศึกษาความต้องการผลิตภัณฑ์สับปะรดเพื่อส่งเสริมการขาย อ.ณัฐวดี สว่างงาม

88 ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร 

จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
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คณะวิทยาการจัดการ

89 การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้ ใช้บริการ บริษัทเมืองไทย 

แคปปิตอลจำากัด (มหาชน) เขต 016 จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

90 คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจผู้ ใช้บริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

ราชบุรี

อ.ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

91 แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดจากกลุ่มชุมชน อ.ณัฐวดี สว่างงาม

92 รูปแบบการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สับปะรดจังหวัดราชบุรี ด้วยแพลตฟอร์มสมัยใหม่

ต้นทุนตำ่า

อ.ณัฐวดี สว่างงาม

93 ศักยภาพของเกษตรกรในการบริหารจัดการการขายผ่านเว็บไซต์พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับสับปะรดผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด จังหวัดราชบุรี

อ.เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์

94 สถานการณ์การผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด อำาเภอบ้านคา จังหวัด

ราชบุรี

ผศ.ชุติรัตน์ เจริญสุข

95 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำาหรับกลุ่มงานซ่อมบำารุง : กรณีศึกษา ศูนย์กระจาย

สินค้า ซีเจ เอกเพรส จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

96 Overview of Uses and Gratification Theory อ.ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน

97 การจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ที่มีความสัมพันธ์กับทุนมนุษย์ของ

โรงพยาบาลในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร

อ.ดร.ขวัญประภัสสร จานทอง

98 การศึกษาพฤติกรรมและสภาพปัญหาการจัดทำาบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อลดปัญหาหนี้สินของเกษตรจังหวัดราชบุรี

อ.ดร.ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์

ผศ.ยุพา สะรุโณ

ผศ.ลำาใย มีเสน่ห์

ผศ.พรสิริ สุขผ่อง

ผศ.นัยนา แคล้วเครือ

99 รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวผจญภัยด้วยจักรยานเสือภูเขาจังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์

ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม

ผศ.สุนีย์  หนูสง

100 พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข

อ.สุดารัตน์ เทียนน้อย

101 การใช้นิทานอาเซียนเป็นสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมของประชาคมอาเซียนเพื่อการ

รับรู้ความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดราชบุรี

ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์

102 อัตลักษณ์ตราสินค้าและความพึงพอใจ ของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินของ

จังหวัดราชบุรี

ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง
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คณะครุศาสตร์

103 Integration of Concept Mapping and Frequent Classroom Testing (Cmft) 

into a Thai Education Law Subject to Foster Learning Achievement of 

Thai Undergraduates Students

อ.ดร.ถาวร เส้งเอียด

104 Language socialization through oral academic presentation in an EFL 

environment: A qualitative study

อ.ลีมาร์ท พาตัว ดูมลาว

105 BECAUSE MASS SUICIDE IS THE WAY : A KEYWORD ANALYSIS OF 

THE SERMONS OF DESTRUCTIVE CULTS

T.Raymund Tapacal Palayon

106 The Development of Intelligent Models for Health Classification อ.วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม

107 ผลของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารของ

นักเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) จังหวัดราชบุรี

อ.กิตติภา หิมพานต์

108 การศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผศ.ดร.จรินทร์ งามแม้น

109 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตอำาเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี

อ.ดร.กำาธร ไพจิตต์

110 การส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมหนังสือนิทาน อ.ดร.กำาธร ไพจิตต์

111 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ในงานขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำาหรับรองเท้า อ.วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม

112 การพัฒนาแอปลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์เพื่อวัดค่าความหวานของ

สับปะรดด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกแบบ

สังวัฒนาการ

อ.วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม

113 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสำาหรับ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

อ.สุธิดา ปรีชานนท์

114 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และการทำางานเป็นทีมโดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อ.ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง

115 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้น Active 

Learning ร่วมกับ Google Classroom สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง

116 การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์การบริหารส่วนตำาบลด่านทับตะโก อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ผศ.วรลักษณ์ กรรณวัฒน์

117 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผล

ต่อการปฏิบัติงาน

อ.วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม

118 การพัฒนาหลักสูตรมวยพระยาพิชัยดาบหักสำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา รศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
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119 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เล่าเรื่องสำาหรับสับปะรดผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด

จังหวัดราชบุรี

อ.สุจิตตรา จันทร์ลอย

120 การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรีให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยการ

เรียนรู้จากสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ

ผศ.ทรงเกียรติ อิงคามระธร

121 Beliefs, Benefits, and Challenges of Using Educational Technologies in 

English Language Teaching: Voices from the Secondary Teachers in 

Western Region of Thailand 

อ.อินธิรา เกื้อเสนาะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

122 การพัฒนาระบบตรวจจับใบหน้าสำาหรับจอโฆษณาอัจฉริยะ อ.ดร.วิชิตา ตุงคัษฐาน

123 Prediction of Pineapple Sweetness from Images Using Convolutional 

Neural Network

อ.ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า

124 The Development of a Model to Predict Marbling Score for fattening 

KamphaengSaen Beef Breed Using Data Mining

อ.วัชระ นิลเพชร

125 Study the Extraction of Stephania Venosa (blume) Spreny. Tubers อ.ดร.วราภรณ์ บุญยรัตน์

126 Training Curriculum Development of Information Technology to Enhance 

Local Community Products in Ratchaburi : a Community-Based Partici-

patory Study

ผศ.วิลัยพร ไชยสิทธิ์

127 การระบุตัวตนโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ขณะแสดงอาการเป็นสัดโดยการถูกปีนทับด้วย

เทคนิค Scale Invariant Feature Transform 

อ.วัชระ นิลเพชร

128 การพัฒนาแอปลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์เพื่อวัดค่าความหวานของ

สับปะรดด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกแบบ

สังวัฒนาการ

อ.ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า

129 การพฒันาระบบการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์ระบบเปิดสำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 

สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.ดร.วริยา เย็นเปิง

130 การใช้กากถั่วเขียวในอาหารไก่เนื้อ ต่อลักษณะจุลกายวิภาคของลำาไส้เล็ก อ.ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์

131 การพัฒนาไซรัปสับปะรดจังหวัดราชบุรี อ.วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร

132 การผลิตนำ้าส้มสายชูหมักสับปะรดด้วยแบคทีเรียนำ้าส้มสายชูสำาเร็จรูปสู่การต่อยอด

เชิงพาณิชย์

อ.ดร.สวรรยา ปัญญานันท์

133 การพัฒนาทักษะด้านสถิติเบื้องต้นและการวางแผนการทดลองของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โดยใช้การเรียนรู้ด้วยมาตรฐาน CDIO

ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ

134 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยเพื่อทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ

135 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอัดแท่งให้พลังงานสูงรสเมี่ยงคำา ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ
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136 ผลของการอบแห้งต่อลักษณะบางประการของเอนไซม์โปรติเอสจากเหง้าสับปะรด อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก

137 การศึกษาสมบัติบางประการของพันธุ์พริกพื้นเมือง (พริกกะเหรี่ยง) ที่ปลูกในพื้นที่

ภาคตะวันตกของประเทศไทย

ผศ.รพีพรรณ กองตูม

138 ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์

139 การนำาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพจากห้องปฏิบัติการด้านการดัดแปลงกรรมวิธี

การหมัก พด.7 เพื่อการกำาจัดเพลี้ยพาหะโรคเหี่ยวสับปะรด

อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก

140 การสอนแบบระดมความคิดในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อส่งเสริมความคิดเชิง

สร้างสรรค์

ผศ.วิลัยพร ไชยสิทธิ์

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

141 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการมาตรวจ คัดกรอง

มะเร็งเต้านมของสตรีกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหนึ่งในจังหวัด

ราชบุรี

อ.ณิภารัตน์ บุญกุล

142 การพัฒนาตำารับผลิตภัณฑ์เจลทาผิวจากสารสกัดว่านหางจระเข้ อ.ญษมณ ละทัยนิล

143 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากผลแก่ของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ จังหวัดราชบุรี อ.ญษมณ ละทัยนิล

144 การวิเคราะห์ประเมินเพื่อตัดสินใจลงทุนเครื่องนับจำานวนกระสอบอาหารสัตว์ใน

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จังหวัดราชบุรี

อ.ณิภารัตน์ บุญกุล

145 ผลของสารปูนแดงผสมสมุนไพร ในการกำาจัดลูกนำ้ายุงลาย อ.ภณิชชา ตงสุภางค์กุล

146 การศึกษาสารหอมระเหยของเถาเอ็นอ่อนด้วยวิธีเฮดสเปสแก๊ส-โครมาโตรกราฟี อ.กันตา นิ่มทัศนศิริ

147 เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลด่านทับตะโก อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์

อ.ดร.รินรำาไพ พุทธิพันธ์

148 การประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านขนุน ตำาบลบ้านเลือก 

อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์

149 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยกับพฤติกรรม การดูแลสุขภาพช่องปากของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อย

พาณิช) ตำาบลเจดีย์หัก อำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

อ.รุ่งนภา สิงห์สถิตย์

150 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออกกำาลังกายของ นักเรียน

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

อ.นัฏกร สุขเสริม

151 ความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ของสารสกัดหยาบตำารับยาแก้เรื้อนมูลนกและยา

ในรูปแบบเจลของตำารับยาแก้เรื้อนมูลนก

อ.ระพีพร ชนะภักดิ์

152 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ.ดร.ชลธิรา กาวไธสง
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153 เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การสวมหมวกนิรภัยในการป้องกัน

อุบัติเหตุของประชาชน จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.ชลธิรา กาวไธสง

154 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำาไส้ ใหญ่และ 

ลำาไส้ตรง ของประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรี

อ.ดร.ชลธิรา กาวไธสง

155 ผลของพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) จังหวัดราชบุรี

อ.รัชดาพร ฐานมั่น

156 เปรียบเทียบการใช้ชุดแบบฝึกที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อ.ศร สุขพิมาย

อ.เสน่ห์ นวลจันทึก

อ.วีระ กัจฉปคีรินทร์

อ.อำานาจ การงาน

อ.ขจรพงษ์ แก้วสมจิตร

ลำาดบั งานวิจัย ผู้วิจัย

1 การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจำาแนกกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในฟาร์มของเกษตรกร 

อำาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

อ.ดร.นันทพร เกตุเลขา

2 การปรับพฤติกรรมของขั้นตอนวิธีการแบบรวมหมู่ด้วยการผสมผสานการเคลื่อนที่

ของกลุ่มอนุภาคกับขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุกรรมเพื่อใช้ ในการปรับค่าพารามิเตอร์

ของโครงข่ายใยประสาทเทียมเชิงลึกสำาหรับวัดคุณภาพของสับปะรดสวนผึ้ง

อ.ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า

3 การกำาจัดความกระด้างในนำ้าบาดาลด้วยวิธีการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า อ.ดร.สันติ รักษาวงศ์

4 การใช้กากถั่วเขียวจากโรงงานวุ้นเส้น ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถนะการผลิตค่าการ

ย่อยได้คุณภาพซาก และลักษณะจุลกายวิภาคของลำาไส้

อ.ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์

5 การพัฒนาแก้วและเซรามิกที่เปล่งแสงลูมิเนสเซนส์ความเข้มสูงเพื่อประยุกต์ใช้งาน

ด้านการวัดรังสีเอกซ์และรังสีนิวเคลียร์

ผศ.ดร.ประพนธ์

เลิศลอยปัญญาชัย

6 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเอกลักษณ์ของพริกกะเหรี่ยงในแปลงทดลองและ

พื้นที่ปลูกจริงของจังหวัดราชบุรี

ผศ.รพีพรรณ กองตูม

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้สื่อ

วีดีทัศน์ประกอบการสอน

อ.ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น

8 การพัฒนาวัสดุฟอสเฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9 : Dy3+ สำาหรับประยุกต์

ใช้ ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์

รศ.ดร.สมิต อินทร์ศิริพงษ์

9 การจัดการนำ้าในแปลงปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร อ.ดร.สันติ รักษาวงศ์

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา)

  - ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเชิงประจักษ์หรือเชิงพาณิชย์ จำานวน 26 โครงการ
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10 การยืดอายุสับปะรดด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ อ.ณิชากร ปทุมรังสรรค์

11 การพฒันาระบบการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์ระบบเปิดสำาหรบันกัศกึษา ระดบัปรญิญาโท 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง

อ.ดร.วริยา เย็นเปิง

12 การพัฒนาเกมส์คำาใบ้มหาสนุกสำาหรับเด็กพิเศษบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ อ.ดร.บุรินทร์ นรินทร์

13 การพัฒนากระดาษทดสอบอย่างง่ายสำาหรับการทดสอบสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชกลุ่ม

ออร์กาโนฟอสเฟตในผัก

อ.ดร.จรรยา พรหมเฉลิม

14 การผลิตผงสีแดงนาโนเฮมาไทต์ด้วยวิธีเตรียมสารละลายที่อุณหภูมิและความดันสูง 

(Hydrothermal) สำาหรับเคลือบเซรามิกส์ไร้ตะกั่ว

ผศ.อรนุช จินดาสกุลยนต์

15 การพัฒนาวัสดุแผ่นบางที่ทำาจากวัสดุประสานซีเมนต์เสริมเส้นใยธรรมชาติจากพืช ผศ.อนุชา บุญเกิด

16 การศึกษาการระเหยของนำ้าผลไม้โดยเทคนิคคลื่นอุลต้าโซนิค อ.ว่าที่ ร.อ.ภัทรกฤต คัชมาตย์

17 การศึกษาและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน 

บ้านหัวสระพัฒนา ตำาบลเบิกไพร อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ผศ.อรนุช จินดาสกุลยนต์

18 การประหยัดเชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจีในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้สับปะรดเป็น

วัตถุดิบ

อ.ดร.นพดล อำ่าดี

19 การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่น

จักรยาน และวิ่ง (Fight Ride Run) สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย (ปีที่ 1)

ผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์

20 ศักยภาพ โอกาส และแนวทางการพัฒนาการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย ผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์

21 กลยุทธ์ และแนวทางการใช้กิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event) ในการพัฒนาและ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย

ผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์

22 การจัดทำาระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

สินค้าโอ่งมังกรราชบุรี

ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

23 การจัดทำาระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

สินค้าสับปะรดบ้านคา

ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

24 การจัดทำาระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

สินค้ามะพร้าวนำ้าหอมราชบุรี

ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

25 การจัดทำาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าโอ่งมังกรราชบุรี ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

26 การบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารจัดการการ

ตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี

ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา)
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ลำาดบั งานวิจัย ผู้วิจัย

1 สำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

สมุทรสงคราม และกาญจนบุรี

ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

2 สภาพการประกอบอาชีพนักดนตรีสากลในจังหวัดราชบุรี อ.วัชระ แสนเดช

3 ความหลากหลายชนิดของหอยทากบกบริเวณถำ้าเขาบินในจังหวัดราชบุรี อ.ดร.อุเทน จันละบุตร

4 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในอำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อ.ดร.ชลธิรา กาวไธสง

5 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1

อ.ดร.กำาธร ไพจิตต์

6 รูปแบบการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูอัจฉริยะ (SMART TEACHER) ผศ.ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์

7 รูปแบบการเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ตำาบลจอมประทัด อำาเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 

Social Network ผ่าน You Tube

อ.ดร.ปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร

8 การพัฒนารูปแบบการออกกำาลังกายด้วยแม่ไม้มวยไทยเพื่อสมรรถภาพทางกาย

สำาหรับผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.สำาราญ สุขแสวง

9 การพัฒนารูปแบบการใช้สื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำาหรับผู้สูงอายุใน

เขตพื้นที่ตำาบลจอมบึง อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

อ.รัชดาพร ฐานมั่น

ลำาดบั งานวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ	(บาท)

1 การพัฒนาระบบควบคุมกลศาสตร์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้

เชิงลึกสมองกล ฝังตัวผ่านการสั่งการจากคลื่นสมองมนุษย์ 

(ระยะที่ 1 ควบคุมโดรน)

กฟผ. และ AiAT 500,000 บาท

2 การพัฒนาแผ่นแปะโฮโดรเจลโปรตีนไหมผสมสมุนไพร

พอกเข่าเพื่อบรรเทาอาการปวดในอาสาสมัครปวดข้อเข่า

กรมหม่อนไหม 500,000 บาท

3 ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Com-

munity : E-PLC)

คุรุสภา 323,200 บาท

4 การศึกษาบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย สมาคมสภาการศึกษาฯ 170,000 บาท

5 การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคี

ในพื้นที่ อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สำานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.)

1,500,000 บาท

  - โครงการวิจัยที่บูรณาการกับการให้บริการสู่สังคม จำานวน 9 โครงการ

  2.	โครงการงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก	11	เรื่อง

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา)
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ลำาดับ งานวิจัย ผู้วิจัย

1 สภาพการประกอบอาชีพนักดนตรีสากลในจังหวัดราชบุรี อาจารย์วัชระ แสนเดช

2 การพัฒนาหลักสูตรชุดงานประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์

จังหวัดราชบุรี

อาจารย์ ดร.พิมพา จันทาแล้ว

3 ความหลากชนิดของหอยทากบกบริเวณถำ้าเขาบินในจังหวัดราชบุรี อาจารย์ ดร.อุเทน จันละบุตร

4 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในอำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อาจารย์ ดร.ชลธิรา กาวไธสง

5 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1

อาจารย์ ดร.กำาธร ไพจิตต์

6 รูปแบบการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูอัจฉริยะ (SMART TEACHER) ผศ.ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์

ลำาดับ งานวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ	(บาท)

6 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มไทยพวน 

และสื่อเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ชุมชนบ้านเขาพระ ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 

เพือ่ยกระดับเศรษฐกจิฐานราก เมอืงรอง จงัหวดัสพุรรณบุรี

สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

7,045,640 บาท

7 ข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กจาก

ความรุนแรงตามกรอบความตกลงอาเซียน

8 การท่องเทีย่วเพ่ือการกนิด่ืมอาหารปลอดภยัเชงิสร้างสรรค์ 

ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของ

ภูมิภาคตะวันตก

9 การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐาน

วัฒนธรรมท้องถิ่น

10 ผลิตและพัฒนาครูโค้ชฐานสมรรถนะตามแนวคิดจิตต

ปัญญาศึกษาการโค้ชและระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็น

ฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สำานักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.)

100,000 บาท

11 รูปแบบและนวัตกรรมท้องถิ่นในการบริหารจัดการตลาด

ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัส 

COVID – 19 ในภาคกลางตอนล่าง 1

หน่วยบริหารและจัดการทุน

ด้านการเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 

(บพข.)

4,000,000 บาท

  3.	การเพิ่มขึ้นของนักวิจัยรุ่นใหม่เชิงพื้นที	่

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีจำานวนนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.17 เมื่อเทียบจากปี 2562 ดังนี้

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา)
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ลำาดบั งานวิจัย ผู้วิจัย

7 การพัฒนารูปแบบการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐานการ

เรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

อาจารย์วาสิฏฐี สายสุดใจ

8 รูปแบบการเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ตำาบลจอมประทัด อำาเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 

Social Network ผ่าน You Tube 

อาจารย์ ดร.ปุญญาพัฒน์ 

จันทร์เพชร

9 การพัฒนารูปแบบการออกกำาลังกายด้วยแม่ไม้มวยไทยเพื่อสมรรถภาพทางกาย

สำาหรับผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สำาราญ สุขแสวง

10 การพัฒนารูปแบบการใช้สื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำาหรับผู้สูงอายุใน

เขตพื้นที่ตำาบลจอมบึง อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

อาจารย์รัชดาพร ฐานมั่น

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา)
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แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่

ได้รับหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

เบิกจ่าย

กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปี

คงเหลือสุทธิ

งบประมาณ

แผ่นดิน

	317,514,879.42	 	280,694,305.53	 	36,820,573.89	 88.40 	34,771,106.50	 	2,049,467.39	

เงินรายได	้(ปกติ) 	71,880,100.00	 	63,595,410.22	 	8,284,689.78	 88.47 	3,653,858.20	 	4,630,831.58	

เงินรายได	้

(บัณฑิตวิทยาลัย)

	15,683,520.00	 	4,918,697.20	 	10,764,822.80	 31.36 	5,189,598.00	 	5,575,224.80	

เงินรายได	้

(โครงการจัดการ

ศึกษาภาคพิเศษ	

ระดับปริญญาตรี)

	12,554,000.00	 	9,310,316.47	  3,243,683.53 74.16 	-			  3,243,683.53 

เงินรายได้สะสม 	33,613,440.00	  16,628,585.26 	16,984,854.74	 49.47 	11,360,877.00	 	5,623,977.74	

รวมทั้งสิ้น 	451,245,939.42	  375,147,314.68 	76,098,624.74	 83.14 	54,975,439.70	 	21,123,185.04	
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และเป็นส่ือกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกดังนี้
 บริการข ่าวสารทางอินเทอร ์ เน็ต ผ ่านทางโฮมเพจของ
มหาวิทยาลัย คือ http://www.mcru.ac.th/ และยังมีโฮมเพจอื่น ๆ ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ อาทิ

ลำ�ดับ โฮมเพจ หน่วยง�น เบอร์ติดต่อ

1 http://educ.mcru.ac.th/ คณะครุศาสตร์ 032-720536-9 ต่อ 3255

2 http://mns.mcru.ac.th/ คณะวิทยาการจัดการ 032-720536-9 ต่อ 1515

3 http://science.mcru.ac.th/ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 032-720536-9 ต่อ 3124

4 http://fhs.mcru.ac.th/2020/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 032-720536-9 ต่อ 3202

5 http://muaythai.mcru.ac.th/ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 032-910223

6 http://graduate.mcru.ac.th/V2/ บัณฑิตวิทยาลัย 032-720536-9 ต่อ 3102

7 http://president.mcru.ac.th/ สำานักงานอธิการบดี 032-720536-9 ต่อ 1111

8 http://council.mcru.ac.th/2019/ สภามหาวิทยาลัย 032-720536-9 ต่อ 1056

9 http://plan.mcru.ac.th/ กองนโยบายและแผน 032-720536-9 ต่อ 1038

10 http://sdd.mcru.ac.th/ กองพัฒนานักศึกษา 032-720536-9 ต่อ 1702

11 http://irdmcru.mcru.ac.th/ สถาบันวิจัยและพัฒนา 032-720536-9 ต่อ 1081

12 http://culture.mcru.ac.th/ สำานักศิลปะและวัฒนธรรม 032-720536-9 ต่อ 1301

13 http://qa.mcru.ac.th/ สำานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 032-720536-9 ต่อ 1034

14 http://academic.mcru.ac.th/ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-720536-9 ต่อ 1092

15 http://arit.mcru.ac.th/ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 032-720536-9 ต่อ 1600

16 http://elc.mcru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี 032-720536-9

17 http://krupunbueng.mcru.ac.th/ โครงการจัดการศึกษาครูพันธุ์บึง 032-720536-9 ต่อ 3122

18 https://www.satitmcru.ac.th/ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 062-320-2600

19 http://aic-ratcha.mcru.ac.th/ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 032-720536-9 ต่อ 3125
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MCRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงศ์ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นายพูนชัย  คทาวัชรกุล

ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

นางสาวหทัยรัตน์  มีจันทร ์ ปฏิบตัหิน้าทีต่�าแหน่งผูอ้�านวยการนโยบายและแผน

นางสาวเอี่ยมฤทธิ์  รัตนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวศิริรัตน์  แก้วเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นายไพโรจน์ บุญญฤทธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมณีกาญจน์  วราภรณ์วิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภาณุพงษ์  วิเศษหมื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนัทธมน  เจริญลาภทวี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองนโยบายและแผน ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3 ต�าบลจอมบึง อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

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

โทรสาร 0-3272-0529 

เว็บไซต์ http://plan.mcru.ac.th

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

ที่ ป รึ ก ษ า

ค ณ ะ ท ำ ง า น

เ ผ ย แ พ ร่ โ ด ย

ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล / ภ า พ ป ร ะ ก อ บ
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