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บทสรปุ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสมัครเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน  ประจ าปี 2565  (Sustainable Community Development University Ranking 2022
) ตามเกณฑ์การประเมิน 7 ด้าน  11 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านการสอน ด้านการบริการวิชาการ 
ด้านบ ารุงทางวัฒนธรรม ด้านการวิจัย  ด้านศิษย์เก่า และด้านรางวัล ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลการ
ด าเนินงานทั้ง 7 ด้าน และรายงานผ่านระบบ http://www.scdrankings.in.th/สู่การจัดอันดับเสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนย่างยั่งยืน ตามค าสั่ง 322/2565  ได้รายงานผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564- 30 มิถุนายน 2565 สรุปผลด าเนินการดังนี้ 

 
 The summary report of Sustainable Community Development 

 

 

Criteria SAR Total 

I Policy 10%  10 10 
II Teaching 15%  10.44 15 
III Academic services 40% 16.53 28 
IV Cultural Nourishment 10% 1.46 3 
V Research 10% . - - 
VI Alumni 10%  - - 
VII Award 5% - - 

Total 38.43 56 

 

http://www.scdrankings.in.th/สู่การจัดอันดับเสร็จเรียบร้อยแล้ว%20โดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนย่างยั่งยืน%20ตามคำสั่ง%20322/2565
http://www.scdrankings.in.th/สู่การจัดอันดับเสร็จเรียบร้อยแล้ว%20โดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนย่างยั่งยืน%20ตามคำสั่ง%20322/2565
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a. Measure hoe series the university emphasizes on community 
development, reflected by the core policy of the university. 

University Council Policy  
 
According to the Rajabhat University Act, BE 2547, Section 7, the 

university is a higher education institution for local development that 
enhances the intellectual power of the land, restores learning power, honors 
local wisdom, and creates arts and sciences for the stable and sustainable 
progress of the people.  Participation in the management, maintenance, 
utilization of natural resources and the environment in a balanced and 
sustainable manner.  The objectives are to provide education, to promote 
academic and high-professional teaching, research, provide academic services 
to society, improve, transfer and develop technology, uphold arts and 
culture, produce teachers, and promote teachers' promotion and carry out 
their duties accordingly, Section 8.  

By virtue of Section 18 (1) and (2) of the Rajabhat University Act 
B.E.  2547 , the Phetchaburi Rajabhat University Council, at its meeting no. 
10/2020 on October 19 , 2020 , has established policies and guidelines of 
developing the University (2022 – 2026) to become “Rajabhat University for 
Local Development” as follows: 

Policy :  

by 
focusing on the following areas: 

1. Graduate production 
 Promote and support the production of graduates with identity 
and competence in the 21st century with health and quality according 
to university standards and professional standards by developing an 
integrated curriculum.  To increase educational opportunities for all 
ages in accordance with the potential of the area and in line with the 
national strategy and keeping pace with changes. 
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2. Research and Innovation Development 
 Promote, support and build networks to enhance the capacity of researchers, 
create research outputs and innovations by integrating science to meet local needs and in 
line with national strategies and in accordance with the changing socio- economic conditions 
to achieve commercial use. 

3. Local development 
 Promote and support the coordination of networks in the development of local 
capacity to be strong and sustainable in accordance with changing economic and social 
conditions and bring the Sufficiency Economy Philosophy into concrete practice. 

4. Development of teachers and educational personnel 
 Promote and support the production and development of teachers and 
educational personnel to be competent according to standards and professional ethics in line 
with the changes and needs of the next decade. 

5. Conservation of arts and culture 
 Promoting arts, culture and Thainess, creating networks and integrating 
knowledge creation, learning resources for conservation, continuation, creating opportunities 
and adding value to the creative economy and international dissemination. 

6. Conservation of the environment and natural resources 
 Promote and support the management and use of natural resources and the 
environment in a balanced and sustainable manner. 

7. Management 
 Improve management quality based on good governance principles and use 
educational quality criteria to become a learning organization with quality standards of 
international standards that are suitable for a new normal society, resilience and ready to 
change.  
 
1. แผนยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยั ระยะ 20 ปี  

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่บูรณาการ

ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า ที่ประยุกต์องค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น 

เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของชาติ ปรับปรุงวิธีการ

ด าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยบูรณาการศาสตร์พระราชาในการสร้างความมั่นคงของ

มหาวิทยาลัยและสังคม ให้ปฏิบัติพันธกิจการเป็นมหาวิทยาลัย  กลุ่ม ข (2) ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
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ปริญญาตรีและพัฒนาสังคม และร่วมกันด าเนินการอย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก าหนดแนว

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว อาหารและเทคโนโลยี 

ปรัชญา 
“คุณธรรมน้ำควำมรู้ ค ้ำชูสังคม”  

 

วิสัยทัศน ์
“บูรณำกำรศำสตร์พระรำชำเพื่อพัฒนำให้เป็นมหำวิทยำลัยชั นน้ำ ที่ประยุกต์องค์ความรู ้

สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ภำยในปี 2579” 

 
     พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิต ตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย มีคุณภำพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมน้ำควำมรู้ เป็น
พลเมืองดีในสังคม มีควำมรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยค้ำนึงถึงหลักกระจำย
โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม 

2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิชำชีพครู ผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มี
คุณภำพและมำตรฐำนที่เหมำะสม กับกำรเป็นวิชำชีพชั นสูง 

3. วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและ
ประเทศอย่ำงแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหำเชิงพื นที่ 

4. น้อมน าแนวพระราชด าริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
ให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
และเผยแพร่สู่สากล 

5. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรร่วมสมัยตำมหลักธรรมำภิบำลด้วยกำรน้อมน้ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 

1. กำรยกระดับคุณภำพบัณฑิต  
2. กำรผลิตและพัฒนำวิชำชีพคร ู
3. กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
4. การพัฒนาท้องถิ่น 
5. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร 

      
2.แผนยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยั ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

   ปรัชญา 
“คุณธรรมน้ำควำมรู้ ค ้ำชูสังคม ”  
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วิสัยทัศน ์
“ภำยในปี 2564 จะเป็นมหำวิทยำลัยชั นน้ำด้ำนอำหำร กำรท่องเที่ยว และสร้ำงสรรคอ์งค์ควำมรู้ด้วย

ศำสตร์พระรำชำเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 
  

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิต ตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย มีคุณภำพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมน้ำควำมรู้ เป็น

พลเมืองดีในสังคม มีควำมรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยค้ำนึงถึงหลักกระจำย
โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม 

2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิชำชีพครู ผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ให้มี
คุณภำพและมำตรฐำนที่เหมำะสม กับกำรเป็นวิชำชีพชั นสูง 

3. วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและ
ประเทศอย่ำงแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหำเชิงพื นที ่

4. น้อมน าแนวพระราชด าริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
ให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
และเผยแพร่สู่สากล 

5. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรร่วมสมัยตำมหลักธรรมำภิบำลด้วยกำรน้อมน้ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  

1. กำรสร้ำงควำมโดดเด่นด้ำนอำหำร และกำรท่องเที่ยว 
2.  กำรยกระดับคุณภำพบัณฑิต  
3. กำรผลิตและพัฒนำวิชำชีพคร ู
4.  กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
5.  กำรพัฒนำท้องถิ่น 
6. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร 
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TOPIC 2 : Teaching 15% 
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a. Number of curriculum in community development (8%) 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 2.1 แสดงจ านวนหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางที่ 2.1 แสดงจ านวนวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปกีารศึกษา 2564 เปรียบเทียบจ านวนวิชาที่สอน
เกี่ยวกับการพฒันาชุมชนอยา่งยั่งยืน 

 
คณะ จ านวนวิชาทีเ่ปิดสอน จ านวนวิชาทีส่อนเกี่ยวกับการพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืน 
1/2564 2/2564 รวม 1/2564 2/2564 รวม 

1.ครุศาสตร ์ 64 55 119 31 28 59 
2.เทคโนโลยีการเกษตร 55 52 107 47 47 94 
3.เทคโนโลยสีารสนเทศ 83 68 151 41 42 83 
4.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

125 122 247 43 40 83 

5.มนุยศาสตรฯ์ 353 293 646 117 140 257 
6.วิศวกรรมศาสตร์ฯ 138 121 259 55 42 97 
7.วิทยาการจดัการ 104 87 191 46 44 90 
8.พยาบาลศาสตร์ฯ 58 56 114 37 39 76 
ผลรวมทัง้หมด 980 854 1,834 417 422 839 

ข้อมูล ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2564 – 30  มิถุนำยน 2565 
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แผนภาพที่ 2.2 แสดงจ านวนรายวชิาทั้งหมดต่อรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับการพัฒนาชมุชนอย่างยั่งยนื 

 
 

แผนภาพที่ 2.3 แสดงจ านวนหลักสูตรที่ร่วมมือในการเรียนการสอนกับชุมชนทั้งในและต่างประเทศ 
 
สรุป  ปีกำรศึกษำ 2564 มหำวิทยำลัยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจ้ำนวน 55 หลักสูตรโดยมุ่งผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภำพภำยใต้หลักสูตรและควำมร่วมมือของชุมชน สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร
ทั งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีหลักสูตรนำนำชำติ (สองภำษำ) จ้ำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำรระหว่ำงประเทศ โดยหลักสูตรทั งหมดมีรำยวิชำที่เปิดกำรสอนจ้ำนวน 
1,834 รำยวิชำ จ้ำแนกเป็นปีกำรศึกษำ 1/2564 จ้ำนวน 980 รำยวิชำ ปีกำรศึกษำ 2/2564 จ้ำนวน 854 
รำยวิชำ  โดยในรำยวิชำที่เปิดกำรสอนมีรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุมชนจ้ำนวน 839 รำยวิชำ จ้ำแนก
เป็นปีกำรศึกษำ 1/2564 จ้ำนวน 417 รำยวิชำ ปีกำรศึกษำ 2/2564 จ้ำนวน 422 รำยวิชำ  และเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2563  พบว่ำ มหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุมชน
เพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

T
  

 E
 

  A
      C

      H
     I      N

     G
     



  

8 
 

b. Number of students taking community development courses ( 7%) 

 

- Total number of existing students for the year of evaluation 6,714 
- Total number of students who attending/passed the SCD subjects for the year 

of evaluation 6,504 
 

ตารางที่ 2.2 แสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมดเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่เรียนและสอบผ่าน
รายวิชาเกี่ยวกับพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
Faculty Number of 

existing 
students 

Number of 
students who 

attending/passed 

Percent 
of 

Faculty 

Percent 
of all 

students 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร          387 360 93.02 5.54 

2.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 383 380 99.22 5.84 

3.คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

571 570 99.82 8.76 

4.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

526 526 100.00 8.09 

5.คณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ 

559 559 100.00 8.59 

6.คณะวิทยาการจัดการ 817 817 100.00 12.56 

7.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2,705 2,542 93.97 39.08 

8.คณะครุศาสตร ์ 766 750 97.91 11.53 

รวมทั งหมด 6,714 6,504 96.87 100.00 

 

สรุป เมื่อพิจำรณำจ้ำนวนนักศึกษำที่เรียนและสอบผ่ำนวิชำกำร
พัฒนำชุมชน ในปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรีมีนักศึกษำทั งหมดจ้ำนวน  6,714 คน โดยมีนักศึกษำที่
เรียนและสอบผ่ำนรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุมชนจ้ำนวน 
6,504 คน 

 

แผนภาพที่ 2.4 แสดงจ านวนนักศึกษาที่เรยีนและสอบผ่านวิชา SCD ประจ าปีการศึกษา2
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a. Proportion of staffs engaged in community development 10% 

 

- Total number of existing staff (both academic, research and supporting) for 
the year of evaluation (All staff) 660 

- Total number of staff (both academic, research and supporting) who 
attended the SCD projects/activities within the year of evaluation (SCD staff) 
268 

ตารางที่ 3.1 แสดงสัดส่วนบุคลากรทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านบรกิารวิชาการจ าแนกหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน บุคลากร
ทั้งหมด 

บุคลากรทีเ่ข้าร่วม กิจกรรมด้านบริการ
วิชาการ 

ร้อยละ 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 36 13 36.11 

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 38 24 63.16 

คณะวิทยำศำสตรฯ์ 58 21 36.21 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 59 36 61.02 
คณะพยำบำลศำสตร์ฯ 41 18 43.90 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 45 25 55.56 
คณะมนุษยศำสตรฯ์ 136 35 25.74 
คณะครุศำสตร ์ 41 20 48.78 
สถำบันวิจัยฯ 16 16 100.00 
ส้ำนักงำนอธิกำรบดี 154 24 15.58 
ส้ำนักวิทยบริกำรฯ 25 25 100.00 
ส้ำนักส่งเสริมวชิำกำรฯ 11 11 100.00 

รวม 660 268 40.61 
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แผนภาพที่ 3.1 สัดส่วนร้อยละบคุลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมดา้นบริการวิชาการ 
 
สรุป  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีมีบุคลำกรทั งหมด 660 คน   โดยมีบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำร

พัฒนำชุมชนในปีกำรศึกษำ 2564 จ้ำนวน 268 คน เมื่อจ้ำแนกเป็นหน่วยงำน พบว่ำ สถำบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  ส้ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ส้ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี
บุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน ร้อยละ 100 รองลงมำได้แก่ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร้อยละ 
63.16  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ร้อยละ 61.02 คณะวิทยำกำรจัดกำร ร้อยละ 55.56  
คณะครุศำสตร์ ร้อยละ 48.78 คณะพยำบำลศำสตร์และวิทยำกำรสุขภำพ ร้อยละ 43.90 คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีร้อยละ 36.21 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรร้อยละ 36.11 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ร้อยละ 25.74 และส้ำนักงำนอธิกำรบดีร้อยละ 15.58 ตำมล้ำดับ 

  

b. Proportion of students engaged in community development 10% 

 

- Total number of existing students for the year of evaluation (All students) 
6,714 

- Total number of students who attended the SCD projects/activities within 
the year of evaluation (SCD project students) 3,633 
 

63.16% 

61.02

55.56

36.21% 

48.78% 

43.90

36.11

25.74% บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

268 /660 คน 

100% 

15.58% 

สถำบันวิจัย 
ส้ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
ส้ำนักวิทยบริกำรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

คณะครุศำสตร ์

คณะพยำบำลศำสตร์ฯ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

คณะมนุษยศำสตร์ 

ส้ำนักงำนอธิกำรบดี 
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ตารางที่ 3.2 แสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชน 
 

Faculty All students SCD project 
students 

Percent of 
Faculty 

Percent of all 
students 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 387 378 97.67 10.40 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 383 289 75.46 7.95 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

571 263 46.06 7.24 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

526 238 45.25 6.55 

คณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ 

559 260 46.51 7.16 

คณะวิทยาการจัดการ 817 249 30.48 6.85 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2,705 1,430 52.87 39.36 

คณะครุศาสตร ์ 766 526 68.67 14.48 
รวมทั งหมด 6,714 3,633 54.11 100.00 

 
หมำยเหตุ  ไม่นับจ้ำนวนนักศึกษำซ ้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3.2 แสดงสัดส่วนนักศึกษาที่มสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
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สรุป ปีกำรศึกษำ 2564 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีมีนักศึกษำทั งหมดจ้ำนวน  6,714 คน โดยมี
นักศึกษำที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำชุมชนจ้ำนวน 3,633 คน เมื่อจ้ำแนกตำมคณะ 
พบว่ำ มีนักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรที่เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกที่สุด ร้อยละ 97.67  รองลงมำได้แก่
นักศึกษำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร้อยละ 75.46  นักศึกษำคณะครุศำสตร์ ร้อยละ 68.67 นักศึกษำคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ร้อยละ 52.87 นักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์และวิทยำกำรสุขภำพ ร้อยละ 
46.51 นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีร้อยละ 46.06 นักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม ร้อยละ 45.25 และคณะวิทยำกำรจัดกำร ร้อยละ 30.48 

c. Number of sustainable community development projects within  

the year of evaluation 8% 

 

- Total number of existing projects for the year of evaluation (All projects) 85 
- Total number of projects that directly involves to SCD projects/activities 

within the year of evaluation (SCD projects) 75 

 

แผนภาพที่ 3.3 สัดส่วนโครงการ SCD ต่อโครงการทัง้หมดปีงบประมาณ 2565 
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ตารางที่ 3.3 แสดงจ านวนโครงการตามแผนปฏบิัติราชการกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการวิชาการ 

หน่วยงาน โครงการบริการวิชาการตาม
แผนปฏิบัติราชการ  

โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการที่ด าเนินงาน  

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 6 6 
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 3 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 16 16 
คณะวิศวกรรมศำสตรฯ์   6 6 
คณะพยำบำลศำสตร์ฯ 5 5 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 4 4 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 4 4 
คณะครุศำสตร ์ 11 11 
สถำบันวิจัยและส่งเสริม 

ศิลปวัฒธรรม 
3 3 

ส้ำนักงำนอธิกำรบดี 25 15 
ส้ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2 2 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 0  0 

รวม 85 75 
 

 สรุป  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีมีโครงกำรบริกำรวิชำกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ้ำปี
งบประมำณ 2565 จ้ำนวน 85 โครงกำร  โดยมีโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่ด้ำเนินงำนแล้วจ้ำนวน 75 
โครงกำร  ซึ่งโครงกำรที่ด้ำเนินงำนเรียบร้อยแล้วเกิดผลลพัธ์ต่อชุมชนเพื่อพัฒนำชุมชนให้ยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง 
ตำมวัตถุประสงค์และตัวชี วัดของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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กิจกรรมบริการวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา 2564 

1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการวิชาการ ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 
1 กำรก้ำจัดแมลงและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม

มะพร้ำวแกง ต้ำบลบำงครก อ้ำเภอบ้ำน
แหลม จังหวัดเพชรบุร ี

หมู่ 11 ต้ำบลบำงครก 
อ้ำเภอบ้ำนแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 

 - เพื่อควบคุมกำรระบำด
แมลงศัตรูมะพร้ำว 

2 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รำยต้ำบลแบบบูรณำกำร ต้ำบลช่อง
สะแก 

 ต้ำบลช่องสะแก  - เพื่อเพิม่มูลค่ำจำกเศษ
เหลือจำกกำรผลิตมะพร้ำว 

3 ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรผสมผสำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

   - ลดต้นทุกำรผลิต 

4 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ    - เกษตรกรมีรำยได้เพิม่ 
5 กำรยกระดับคุณภำพอำหำรปลอดภัยสู่

มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ส้ำหรับกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบุรี  

   

 

2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการวิชาการ ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 
1 กิจกรรมส่งเสรมิศักยภำพชุมชนด้ำน

ท่องเที่ยวและอำชีพชุมชนด้วยศำสตร์
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

บ้ำนไร่กร่ำง และ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรีวิทยำเขตโป่ง
สลอด 

กำรท่องเที่ยวและอำชีพ , 
ศูนยก์ำรเรียนรู้เกษตรแบบ
ผสมผสำน 

2 กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจ และสังคม
รำยต้ำบลแบบบูรณำกำร 

ต้ำบลไร่สะท้อน 4 ด้ำน อำชีพ ผลิตภัณฑ์ 
กำรท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม 

3 กิจกรรมพัฒนำระบบข้อมูลระดับต้ำบล 5 พื นที่ ท่ำแร้ง บ้ำนไร่
มะนำว ไร่สะท้อน บ้ำน
หนองแก บ้ำนไร่ฝำง 
บ้ำนไร่หัวโลด บ้ำนไร่
กร่ำง บ้ำนสมอลก 
หมู่บ้ำนรวมไทย หัวทุ่ง-
ทุ่งพร้ำวพัฒนำ 
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3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการวิชาการ 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได้ชุมชนฐานราก (ความยากจน) 
  

1 กิจกรรมกำรพฒันำด้ำนอำหำรกำรท่องเที่ยวและ
สุขภำพ เพื่อยกระดับรำยได้ให้กับ ชมุชนบ้ำนพุ
เข็ม ต้ำบลแก่งกระจำน อ้ำเภอแก่งกระจำน 
จังหวัดเพชรบุรี 

ชุมชนบ้ำนพุเข็ม ต้ำบลแก่งกระจำน อ้ำเภอ
แก่งกระจำน จงัหวัดเพชรบุรี 

 โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

  

2 กิจกรรมกำรสำ้รวจและติดตำมกำรงอกของเมล็ด
พันธ์ุไม้เด่นในพื นที่ป่ำโป่งสลอดเพื่อกำรอนุรักษ์  

ชุมชนบ้ำนโป่งสลอด  

3 กิจกรรมกำรแปรรูปและพัฒนำพันธุ์ข้ำวหอม
พื นเมืองจังหวัดเพชรบุรี  

  

4 กิจกรรมกำรปรับปรุงคุณภำพดินโดยใช้ปูนขำว
อินทรีย์และปุย๋หมักชีวภำพจำกวัสดุเหลือทิ งใน
พื นที่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี วิทยำเขต
โป่งสลอด ต้ำบลหนองกะปุ อ้ำเภอบ้ำนลำด 
จังหวัดเพชรบุรี  

วิทยำเขตโป่งสลอด ต้ำบลหนองกะปุ อ้ำเภอ
บ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุร ี 

5 กิจกรรมกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ยวเพื่อ
สุขภำพจำกเนื อตำลร่วมกับชุมชนใน อ.บ้ำนลำด 
จ.เพชรบุรี  

 ชุมชนใน อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี 

6 กิจกรรมกำรศกึษำสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพที่
ส้ำคัญของตำลโตนดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อพัฒนำ
เป็นผลิตภัณฑ์ 

วิทยำเขตโป่งสลอด ต้ำบลหนองกะปุ อ้ำเภอ
บ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุร ี 

7 กิจกรรมรวบรวมและอนุรักษพ์ันธุกรรมกล้วยไม้ วิทยำเขตโป่งสลอด ต้ำบลหนองกะปุ อ้ำเภอ
บ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุร ี  

8 กิจกรรมกำรพฒันำแผ่นดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
จำกวัสดุเหลือทิ งจำกตำล จังหวัดเพชรบุรี  

วิทยำเขตโป่งสลอด ต้ำบลหนองกะปุ อ้ำเภอ
บ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุร ี  

 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี   

9 กิจกรรมพัฒนำและยกระดับเกษตรอินทรีย์สู่
กำรค้ำเชิงพำณิชย ์   

10 กิจกรรมยกระดับคุณภำพอำหำรสู่เชิงพำณิชย์ 
ชุมชนบ้ำนบำงแก้ว ต.บำงแก้วอ. บ้ำนแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี  

ชุมชนบ้ำนบำงแก้ว ต.บำงแก้วอ. บ้ำนแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 
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ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการวิชาการ 
11 กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต้ำบล

แบบบูรณำกำรต้ำบลวังจันทร์ อ้ำเภอแก่ง
กระจำน จังหวัดเพชรบุรี ภำยใต้โครงกำร
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต้ำบลแบบ
บูรณำกำร (1 ต้ำบล 1 มหำวิทยำลัย) ในพื นที่
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 

ต้ำบลวังจันทร์ อ้ำเภอแก่งกระจำน จังหวัด
เพชรบุร ี

12 กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต้ำบล
แบบบูรณำกำรต้ำบลแก่งกระจำน อ้ำเภอแก่ง
กระจำน จังหวัดเพชรบุรี ภำยใต้โครงกำร
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต้ำบลแบบ
บูรณำกำร (1 ต้ำบล 1 มหำวิทยำลัย) ในพื นที่
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 

ต้ำบลแก่งกระจำน อ้ำเภอแก่งกระจำน 
จังหวัดเพชรบุรี 

 

4) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

1 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจรำย
ต้ำบลแบบบูรณำกำร          
(ต้ำบล 1 มหำวิทยำลัย) 

ต.บำงเค็ม  ชุมชนได้รับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประจ้ำ
ท้องถิ่น เพ่ือสร้ำงรำยได้ และส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว, พัฒนำช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน, 
เพิ่มรำยได้ให้แก่สมำชิกในชุมชน 

2 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจรำย
ต้ำบลแบบบูรณำกำร  
(1 ต้ำบล 1 มหำวิทยำลัย) 

ต.ห้วยท่ำช้ำง ชุมชนได้รับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประจ้ำ
ท้องถิ่น เพ่ือสร้ำงรำยได้ และส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว, พัฒนำช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน, 
เพิ่มรำยได้ให้แก่สมำชิกในชุมชน 

3 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจรำย
ต้ำบลแบบบูรณำกำร  
(1 ต้ำบล 1 มหำวิทยำลัย) 

ต.ทับคำง ชุมชนได้รับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประจ้ำ
ท้องถิ่น เพ่ือสร้ำงรำยได้ และส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว, พัฒนำช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน, 
เพิ่มรำยได้ให้แก่สมำชิกในชุมชน 

4 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ยกระดับรำยได้ชุมชนฐำนรำก
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน (1 คณะ 
1 อ้ำเภอ) 

ชุมชนบ้ำนโป่ง
สลอด อ.บ้ำนลำด 
จ.เพชรบุรี (โรงเรียน
บ้ำนโป่งสลอด) 

ชุมชนได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ใช้พลังงำนทดแทน (เครื่องสบูน ้ำพลังงำน
แสงอำทิต์ เครือ่งเพิ่มออกซิเจนในน ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย์) เพื่อใช้ในงำน
เกษตรกรรม เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยและลด
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http://esar.pbru.ac.th/esar-fac/userfiles/files/SCI%2061/%E0%B9%80%E0%B8%99%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%83%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%92%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%83%E0%B9%80%E0%B8%98%E2%80%A2_%E0%B9%80%E0%B8%99%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%99%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%83%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%92%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BDu2t(1).pdf
http://esar.pbru.ac.th/esar-fac/userfiles/files/SCI%2061/%E0%B9%80%E0%B8%99%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%83%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%92%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%83%E0%B9%80%E0%B8%98%E2%80%A2_%E0%B9%80%E0%B8%99%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%99%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%83%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%92%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BDu2t(1).pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1H0MvWKRDIRj0HIQ1OKZOlZJbzoyI9Rmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H0MvWKRDIRj0HIQ1OKZOlZJbzoyI9Rmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H0MvWKRDIRj0HIQ1OKZOlZJbzoyI9Rmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H0MvWKRDIRj0HIQ1OKZOlZJbzoyI9Rmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H0MvWKRDIRj0HIQ1OKZOlZJbzoyI9Rmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H0MvWKRDIRj0HIQ1OKZOlZJbzoyI9Rmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H0MvWKRDIRj0HIQ1OKZOlZJbzoyI9Rmb?usp=sharing
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ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

ต้นทุนของเกษตรกร และท้ำให้มีรำยได้/
ก้ำไร จำกผลผลิตที่เพิ่มขึ น 

5 โครงกำรพัฒนำระบบน ้ำเพ่ือกำร
อุปโภค บริโภคให้กับโรงเรียนบ้ำน
ห้วยไคร ้

โรงเรียนบ้ำนห้วย
ไคร้ ต.หนองพลับ 
อ.หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

บุคลำกรและนกัเรียน ผู้ปกครอง ได้มีน ้ำ
เพื่อกำรอุปโภค บริโภค ที่ถูกสุขลักษณะ
และเป็นไปตำมมำตรฐำน พร้อมทั งกำร
ใช้ระบบไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ท้ำ
ให้ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน  

6 โครงกำรพัฒนำแปลงต้นแบบ
เกษตรผสมผสำนตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงวิทยำเขตโป่ง
สลอด 

ชุมชนบ้ำนโป่ง
สลอด อ.บ้ำนลำด 
จ.เพชรบุรี 

ชุมชนมีต้นแบบกำรใช้พลังงำนทดแทน 
(พลังงำนแสงอำทิตย์) เพื่อใช้ในกิจกรรม
ด้ำนกำรเกษตร ได้รับควำมรู้ในกำรท้ำ
แปลงเกษตรโดยใช้ระบบน ้ำจำกพลังงำน
งำนทดแทน 

 

5) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

 ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน  

1 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรำยต้ำบลแบบบูรณำกำร   
(1 ต้ำบล 1 มหำวิทยำลัย) 

ต สองพ่ีน้อง  
อ.แก่งกระจำน  
จ.เพชรบุรี 

ชุมชนได้รับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประจ้ำ
ท้องถิ่น เพ่ือสร้ำงรำยได้ และส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว, พัฒนำช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน, 
เพิม่รำยได้ให้แก่สมำชิกในชุมชน 

2 โครงกำรพัฒนำต้นแบบศูนย์เรียนรู้
นวัตกรรมผู้สูงอำยุและศูนย์เด็ก
เล็กสู่กำรยกระดับคุณภำพชีวิต
อย่ำงยั่งยืน ต.หัวสะพำน อ.เมือง 
จ.เพชรบุรี  

ต.หัวสะพำน  
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ชุมชนได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำน
สุขภำพ กำรจัดกำรควำมยำกจน 
ตลอดจนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ผู้สูงอำยุและนกัเรียนในโรงเรียน สร้ำง
เครือข่ำยสุขภำพในกำรดูแลผู้สูงอำย ุ

3 ศูนย์สุขภำพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะ
ที่ 1: หนูน้อยปลอดภัย พัฒนำกำร
สมวัย สุขใจต่ำงรุ่น  
 
 
 
 

    

https://drive.google.com/drive/folders/1H0MvWKRDIRj0HIQ1OKZOlZJbzoyI9Rmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H0MvWKRDIRj0HIQ1OKZOlZJbzoyI9Rmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H0MvWKRDIRj0HIQ1OKZOlZJbzoyI9Rmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H0MvWKRDIRj0HIQ1OKZOlZJbzoyI9Rmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H0MvWKRDIRj0HIQ1OKZOlZJbzoyI9Rmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H0MvWKRDIRj0HIQ1OKZOlZJbzoyI9Rmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H0MvWKRDIRj0HIQ1OKZOlZJbzoyI9Rmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OhjmBlto6Ow1V1V7BmWdz6ntiBEm0j5_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OhjmBlto6Ow1V1V7BmWdz6ntiBEm0j5_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OhjmBlto6Ow1V1V7BmWdz6ntiBEm0j5_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t-jxswP4sE6w-ctKXwDFNxfKZ5EWrLvK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t-jxswP4sE6w-ctKXwDFNxfKZ5EWrLvK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t-jxswP4sE6w-ctKXwDFNxfKZ5EWrLvK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t-jxswP4sE6w-ctKXwDFNxfKZ5EWrLvK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t-jxswP4sE6w-ctKXwDFNxfKZ5EWrLvK?usp=sharing


  

19 
 

 

 

6) คณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

1 กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบเกษตร
ปลอดสำร อำหำรปลอดภัย 
สุขภำพดีมีรำยได้ ต้ำบลยำงหย่อง 
อ้ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี 
งบประมำณ 2564 

ชุมชนยำงหย่อง 1. เกิดกลุ่มเกษตรกร “เกษตรปลอดสำร 
อำหำรปลอดภัย ต้ำบลยำงหย่อง อ้ำเภอ
ท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี” เพื่อเป็น
ต้นแบบในกำรท้ำกำรเกษตรปลอด
สำรพิษของชุมชนยำงหย่อง ให้ควำมรู้
และส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำเกษตรชุมชน 
ในรูปแบบกำรขำยออนไลน์ และออฟไลน์ 
อย่ำงน้อย 20 ครัวเรือน 
2. เกิดตรำสินค้ำชุมชนโดยกำรร่วมคิด 
ร่วมพัฒนำของสมำชิกกลุ่มในนำม 
“เพชรยำงหย่อง” 
3. เกิดสื่อเพื่อส่งเสริมกำรตลำดทั งใน
รูปแบบออนไลน์ 2 รูปแบบ คอื เพจ
เกษตรปลอดสำรอำหำรปลอดภัย @ ยำง
หย่อง คลิปโฆษณำประชำสัมพันธ์เพื่อ
สร้ำงควำมรู้จัดต้ำบลยำงหย่อง และ
รูปแบบออฟไลน์ 3 รูปแบบ คอื ตรำ
สินค้ำชุมชน “เพชรยำงหย่อง” กระเป๋ำ
ผ้ำรักษ์โลก ป้ำยร้ำนค้ำเกษตรปลอดสำร 
อำหำรปลอดภัย 

ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

4 กำรแปรรูปสมนุไพรจำกฐำนแปลง
เกษตรสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้
กำรเกษตรตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรบริกำร
วิชำกำร  

โป่งสลอด   

5 โครงกำรพัฒนำและยกระดับพืช
สมุนไพรวิทยำเขตโป่งสลอดสู่กำร
สร้ำงมูลค่ำสมนุไพรเชิงพำณิชย์ 

โป่งสลอด   
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https://drive.google.com/file/d/1oiE2FiMltsDNRSpzypvQboa1M7tdZB5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oiE2FiMltsDNRSpzypvQboa1M7tdZB5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oiE2FiMltsDNRSpzypvQboa1M7tdZB5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oiE2FiMltsDNRSpzypvQboa1M7tdZB5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oiE2FiMltsDNRSpzypvQboa1M7tdZB5B/view?usp=sharing
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ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

4. เกิดฐำนกำรเรียนรู้เกษตรปลอดสำร 
อำหำรปลอดภัย จ้ำนวน 6 ฐำน ได้แก่ 
ฐำนกำรเรียนรู้ 1. ฐำนเรำรักษ์ยำงหย่อง 
2.ฐำนภูมิปัญญำข้ำวหลำมยำงหย่อง  
3. ฐำนกำรปลกูผักปลอดสำรพิษ  
4. ฐำนกำรท้ำปุ๋ยอินทรีย์บ่อหมักรักษ์โลก  
5. กำรปลูกข้ำวปลอดสำรพิษ  
6. โคก หนอง นำ ชีวิตพอดีด้วยวิถี
พอเพียง 
5 . ได้ต้นแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน
จำกงำนวิจัย “กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำว
หลำมยำงหย่องที่สอดคล้องกับกำร
ยอมรับของตลำดเพื่อน้ำไปใช้ประโยชน์
เชิงพำณิชย์” ผลกำรวิจัยได้ต้นแบบ
นวัตกรรมข้ำวหลำมสญุญำกำศเพชรยำง
หย่องที่ผ่ำนกำรทดลองคุณภำพทำง
วิทยำศำสตร์กำรอำหำร ซึ่งขณะนี 
คณะผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
อยู่ในช่วงทดสอบตลำด และประเมินผล
เพื่อน้ำนวัตกรรมและข้อค้นพบในกำร
ผลิตและจัดจ้ำหน่ำยไปถ่ำยทอดแก่
สมำชิกกลุ่ม / ผู้ประกอบกำรข้ำวหลำม 
ยำงหย่อง เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรผลิต
และต่อยอดกำรพัฒนำส้ำหรับกำร
จ้ำหน่ำยเชิงพำณิชย์ต่อไป 

2 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรำยต้ำบลแบบบูรณำกำร 1 
ต้ำบล 1 มหำวิทยำลัย ต.บ้ำนใน
ดง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 

ชุมชนบ้ำนในดง 1.ส่งเสริมและพัฒนำสัมมำชีพและสินค้ำ 
OTOP  จำกกล้วยหอมทอง ต้ำบลบ้ำน
ในดง 
2.พัฒนำศูนย์เรียนรู้กล้วยหอมทองครบ
วงจร พร้อมจัดท้ำแผนที่สู่กำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตรต้ำบลบ้ำนในดง 
3.แปรรูปผลิตภัณฑ์จำกต้นกล้วยหอม 
ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
เทคโนโลยี เพือ่ยกระดับคุณภำพชีวิต 
ต้ำบลบ้ำนในดง 
4. กิจกรรมรณรงค์สู้ภัยโควิด 

https://drive.google.com/file/d/10zvIu_2P8XY2I_iLZPVKbi47CBfb43gs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zvIu_2P8XY2I_iLZPVKbi47CBfb43gs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zvIu_2P8XY2I_iLZPVKbi47CBfb43gs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zvIu_2P8XY2I_iLZPVKbi47CBfb43gs/view?usp=sharing


  

21 
 

 

ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

3 โครงกำรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ชุมชน 1. ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
2. ส่งเสริมเส้นทำงกำรท่องเที่ยวชุมชน 

4 กำรพัฒนำและยกระดับสินค้ำหนึ่ง
ต้ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์OTOP ให้
เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคงอย่ำง
ยั่งยืน ภำยใต้โครงกำรยกระดับ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  

7 กลุ่ม   

 

7) คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

1 โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้ำงรำยได้
ให้กับชุมชนในหมู่บ้ำนยำงน ้ำกลัด
เหนือ ต.ยำงน ้ำกลัดเหนือ  
อ.หนองหญ้ำปล้อง จ.เพชรบุร ี

ชุมชนบ้ำนยำงน ้ำ
กลัดเหนือ 

1. เพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
มูลค่ำเพิ่มขึ นในด้ำนผลผลิตทำง
กำรเกษตร 
2. สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ น 
3. ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นที่รู้จักและ
น่ำสนใจ  
4. มีช่องทำงกำรตลำดเพิ่มขึ นท้ำให้มีกลุ่ม
ลูกค้ำมำกขึ นจำกกำรจ้ำหน่ำยทั ง online 
และ offline 

2 โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
คุณภำพกลุ่มโรงเรียนขนำดเล็ก  
ในเครือข่ำยวิทยำเขตโป่งสลอด 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี โดย
กำรใช้กิจกรรม “School to 
Work” เพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ
และทักษะทำงสังคมให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนโป่งสลอด โรงเรียน
บ้ำนหนองโสน และโรงเรียนวัด
โพธ์ิลอย อ.บำ้นลำด จ. เพชรบุรี 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้ำนโป่ง
สลอด โรงเรียนบ้ำน
หนองโสน โรงเรียน
วัดโพธ์ิลอย 

1. พัฒนำทักษะอำชีพและสร้ำงรำยได้
ให้กับนักเรียน 
2. เกิดกำรรวมกลุ่มกันท้ำงำนท้ำให้เกิด
ควำมสัมพันธ์ที่ดีในห้องถิ่น  
3. ส่งเสริมกำรค้ำและกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
4. ยกระดับคณุภำพโรงเรียนขนำดเล็กใน
เครือข่ำยวิทยำเขตโป่งสลอด 
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https://drive.google.com/file/d/10XZaI7h7hsNquqOKq-1s2y81XuueckQc/view?usp=sharing
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ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

3 กำรพัฒนำผ้ำลำยอัตลักษณ์จังหวัด
เพชรบุรีสู่กำรจ้ำหน่ำยเชิงพำณิชย ์

1. ชุมชนบ้ำนรำงจิก 
ต.ไร่ใหม่พัฒนำ  
อ.ชะอ้ำ จ.เพชรบุรี  
2. ชุมชนบ้ำนห้วย
สัตว์ใหญ่  
ต.ห้วยสัตว์ใหญ่  
อ.หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

1.พัฒนำผ้ำลำยอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี
สู่กำรจ้ำหน่ำยเชิงพำณิชย์ 
2.เครือข่ำยกำรทอผ้ำในจังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

4 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรำยต้ำบลแบบบูรณำกำร 1 
ต้ำบล 1 มหำวิทยำลัย ต.ท่ำ
ตะคร้อ 

ต.ท่ำตะคร้อ   

 

8) คณะครุศาสตร์ 

ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ยกระดับรำยได้ชุมชนบ้ำนสระและ
ชุมชนเจ้ำพ่อเขำใหญ ่อ้ำเภอชะอ้ำ 
จังหวัดเพชรบุรี  

ชุมชนบ้ำนสระและ
ชุมชนเจ้ำพ่อเขำ
ใหญ ่อ้ำเภอชะอ้ำ 
จังหวัดเพชรบุรี 

ชุมชนได้รับกำรพัฒนำในกำรสร้ำงรำยได้
เสริมในกำรปลกูผักปลอดสำร กำรเลี ยง
จิ งหรีด กำรเลี ยงใส้เดือน โดยมีกำร
รวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสำหกิจรอยยิ ม เพื่อ
เป็นจุกเริ่มต้นในกำรพัฒนำชุมชนให้มี
องค์ควำมรู้ สำมำรถพัฒนำตนเองได้
อย่ำงยั่งยืน 

2 โครงกำรยกระดับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบ Active Learning 
และกำรส่งเสรมิคุณธรรม เพือ่
พัฒนำโรงเรียนเครือข่ำย โรงเรียน
ขนำดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ ์

โรงเรียนเครือข่ำย 
โรงเรียนขนำดเล็ก
ในจังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ ์

ครูได้พัฒนำตนเองในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแบบ Active Learning และกำร
ส่งเสริมคุณธรรม ครูสำมำรถสร้ำงสื่อใน
กำรพัฒนำกำรสอนครุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนในโรงเรียน 

3 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรำยต้ำบลแบบบูรณำกำร 1 
ต้ำบล 1 มหำวิทยำลัย ต.บำงเก่ำ 

ต.บำงเก่ำ   

4 พัฒนำศูนย์พัฒนำเยำวชนและ
ผู้น้ำชุมชน ระยะ 2 

โป่งสลอด   
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https://drive.google.com/file/d/1-Zr8Z5jXn32Ql3jKskztnYQLonPUMXkT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Zr8Z5jXn32Ql3jKskztnYQLonPUMXkT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Zr8Z5jXn32Ql3jKskztnYQLonPUMXkT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Zr8Z5jXn32Ql3jKskztnYQLonPUMXkT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHLI1_PCFbAl0S4MSzcpA1dd30XbZfwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHLI1_PCFbAl0S4MSzcpA1dd30XbZfwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHLI1_PCFbAl0S4MSzcpA1dd30XbZfwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHLI1_PCFbAl0S4MSzcpA1dd30XbZfwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHLI1_PCFbAl0S4MSzcpA1dd30XbZfwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHLI1_PCFbAl0S4MSzcpA1dd30XbZfwG/view?usp=sharing
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ล าดับ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

5 กำรพัฒนำลำยผ้ำสุวรรณวัชร์:ลำย
ผ้ำอัตลักษณ์จงัหวัดเพชรบุรี 

    

6 กิจกรรมศึกษำประวัติศำสตร์และ
โบรำณคดีเพชรบุรี 

    

7 กำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน
เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และภูมิ
ปัญญำ   
บ้ำนดอนขุนห้วย ต้ำบลดอนขุน
ห้วย อ้ำเภอชะอ้ำ จังหวัดเพชรบุรี 

    

8 พัฒนำทักษะกำรอ่ำนกำรเขียน
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษำ  

    

9 พัฒนำสมรรถนะครูโรงเรียน
ต้ำรวจตระเวนชำยแดนในเขต
พื นที่จังหวัดเพชรบุรีและจัวหวัด
ประจวบฯ  

    

10 กำรอบรมกำรเป็นผู้ก้ำกับลูกเสือ
ขั นควำมรู้เบื องต้น (ได้รับวุฒิบัตร 
B.T.C.)  

    

11 พัฒนำท้องถิ่นตำมบริบท
มหำวิทยำลัยเพื่อสนับสนุนกำร
ป้องกันโรคระบำด Covid 19  
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- Total number of existing projects for the year of evaluation (All projects) 39 

- Total number of projects that directly involves to cultural nourishment 

projects/activities within the year of evaluation (Cultural projects) 19 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564 แบ่งตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

Order 
 

University strategy 
All projects 

(โครงการทั้งหมด) 
Cultural projects 

(โครงการที่
เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม) 

1 ยุทธศำสตร์ที่ 1กำรสร้ำงควำมโดดเด่นด้ำน
อำหำรและกำรท่องเที่ยว 

3 3 

2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดบัคุณภำพบัณฑิต 10 2 
3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรผลิตและพัฒนำวิชำชีพครู 8 2 
    
4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 4 1 
5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทอ้งถิ่น 6 6 
6 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร

บริหำร 
8 5 

 รวม 39 19 
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แผนภาพที่ 4.1 จ านวนโครงการบ ารุงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

  

 สรุป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 

จ านวน 39 โครงการ โดยได้จัดสรรให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 12 หน่วยงาน ตามภารกิจที่

เกี่ยวข้อง  โดยมีกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจ านวน 

19 โครงการ คิดเป็น 48.72 % ของโครงการทั้งหมด 

 

- Total number of projects that directly involves to cultural nourishment 

projects/activities within the three years previously of evaluation (Cultural 

projects) 58 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมระหว่างปีงบประมาณ 2563-2565  
Order University strategy Cultural projects  

(โครงการที่เกีย่วข้องกับวัฒนธรรม) 
ปีงบ 

ประมาณ
2563 

ปีงบ 
ประมาณ

2564 

ปีงบ 
ประมาณ

2565 
1 ยุทธศำสตร์ที่ 1กำรสร้ำงควำมโดดเด่นด้ำนอำหำร

และกำรท่องเที่ยว 
3 3 3 

2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดบัคุณภำพบัณฑิต 2 2 2 
3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรผลิตและพัฒนำวิชำชีพครู 2 2 2 
4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 1 1 1 
5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทอ้งถิ่น 7 6 6 
6 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร 5 5 5 

 รวม 20 19 19 

 
สรุป  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี มีโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรย้อนหลัง 3 ปี ทั งหมด จ้ำนวน 

58โครงกำร โดยในปงีบประมำณ 2565 มีโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจ้ำนวน 19 โครงกำร ปีงบประมำณ 
2564 มีโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจ้ำนวน 19 โครงกำร ปีงบประมำณ 2563 มีโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมจ้ำนวน 19 โครงกำร จ้ำนวน 20 โครงกำร  

  

 
 
 
 

 

 

 

  

C
 

U
 

L
 

T
 

U
 

R
 

A
 

L
 

 
N

 
O

 
U

 
R

 
I 

S
 

H
 

M
 

E
 

N
 

T
   



  

28 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

  กิจกรรม  ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

1.กิจกรรมท าบุญตักบาตร "วันมาฆบูชา" ใน
วันพุธ ที่ 16 กมุภาพันธ์ 2565 

- เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม 

2.การท าขวัญนาเกลือทะเลไทยเพชรบุรี 
(วันที่ 28 มกราคม 2565) 

ณ สหกรณ์
การเกษตรเกลือ
ทะเลไทย
เพชรบุรี จ ากัด 

เพื่อฟื้นฟูพิธีการท าขวัญนาเกลือ  
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการองค์
ความรู้  
ภูมิปัญญาการท านาเกลือ 

3.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ชุมชนวัดห้วย
เสือ 

เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทย โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด
กิจกรรมแห่เทยีนพรรษา 
เพื่อให้นักศึกษาและชุมชน ทีน่ับถือพุทธ
ศาสนาเข้าใจและตระหนักถึงวันส าคัญ
ของวันเข้าพรรษาและได้ประพฤติตน
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวิถีของชาว
พุทธ  เพื่อให้นักศึกษามีส่วนรว่มในการ
อนุรักษ ์วัฒนธรรม และสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมในการประพฤติ ปฏิบัติตน 
เป็นพุทธศาสนิกชนชาวพุทธที่ดี 

4.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ความเป็น
ไทย และการมีจิตอาสาเพื่อสังคม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1. นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นพลเมืองที่ดี 
2. นักศึกษามสี่วนร่วมในการช่วยเหลือ
สังคม มีจิตอาสา  

5.กิจกรรมอบรมปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

สามารถปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม และ
สร้างจิตส านึกที่ดีที่ถูกต้องแก่นักศึกษา
ได้  
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  กิจกรรม  ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

6.งานสืบสานพิธีท าขวัญเกลือ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อการเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ 

สหกรณ์
การเกษตรเกลือ
ทะเลไทย 
เพชรบุรีจ ากัด 
ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้าน
แหลม  
จังหวัดเพชรบุรี 

- 

7.กิจกรรมลอยกระทงสไตล์วิศวะ บุคคลทั่วไป ได้เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่
มีความส าคัญและมีคุณค่าต่อสังคมผ่าน
สื่อสังคมสังคมออนไลน์ 

8.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวัน
เข้าพรรษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 

วัดธรรมรังษ ี ส่งเสริมการมีสว่นร่วมอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม ความเป็นไทย 

9.ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 

วัดเพรียง ส่งเสริมการมีสว่นร่วมอนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรม ความเป็นไทย 

10.การขับเคลือ่นวิสัยทัศน์ของคณะ ที่
สอดคล้องบูรณาการกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

  เพชรบุรีเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นมรด าล้ าค่าทางวัฒนธรรม เป็นการ
ถ่ายทอดฝีมือ รูปแบบ และเนื้อหาจน
เป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างเมือง
เพชรทีมีความประณีตศิลป์ มีความ
งดงามตลอดจนมีลักษณะที่โดดเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ชัด  จึงควรแก่การอนุรักษ์
ฟื้นฟู พัฒนา และถ่ายทอดให้คงอยุ่
ต่อไป ให้เป็นแหล่งเรียนรูท้างวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 

11. กิจกรรม สนับสนุนการจัดท าผลงาน
สร้างสรรค์ทางดนตรีของนักศึกษาเพ่ือจด
ลิขสิทธิ ์

- - 

 12. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
จิตกรรมสร้างสรรค ์

- - 
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  กิจกรรม  ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

13.ศูนย์เรียนรูศ้าสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบดิจิทัล 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
และโรงเรียน
เครือข่าย 

1. มีสารสนเทศ/องค์ความรู้ด้านศาสตร์
พระราชา และผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีที่แนวทางตาม
พระราชด าริสู่การพัฒนาท้องถิ่นตาม
บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
น้อมน า 
2. มีระบบการจัดการองค์ความรู้ศาสตร์
พระราชาในรูปแบบดิจิทัล รองรับการ
พัฒนาเป็น Digital Museum 
3. เป็นแหล่งเรยีนรู้ศาสตร์พระราชา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 

14.ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2564 วัดมหาธาตุ
วรวิหาร 

1. นักศึกษามสี่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 
2. นักศึกษามคีุณธรรม จริยธรรม ในการ
ประพฤติและปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ด ี

15.เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

1. นักศึกษาเกดิความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
2. นักศึกษาได้เขียนเรียงความและฝึก
การใช้ภาษา 
3. นักศึกษาได้ กล้าคิด กล้าแสดงออก มี
จิตส านึกและท างานร่วมกับผู้อื่น  
 

16.กิจกรรมเนือ่งในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

1. นักศึกษามคีวามส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
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  กิจกรรม  ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2564 

มหาราช บรมนาถบพิตร 
2. นักศึกษาระลึกถึงพระคุณของบิดา 
3. นักศึกษามจีิตส านึกและแสดงออกถึง
ความรักชาติ 

17.ราชภัฏสดุดี  14 กุมภา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

1. นักศึกษาส านักงานในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
2. นักศึกษามคีุณธรรม จริยธรรม 

18.การพัฒนาผ้าไหมใยสับปะรดสู่การสร้าง
ลายอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี 

ชุมชนบ้านดอน
ขุนห้วย 
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 

1. ได้ลวดลายผ้าทอผ้าไหมทีเ่ป็น 
อัตลักษณ์ของบ้านดอนขุนห้วย 
2. ได้ผ้าทอผ้าไหมที่มีลวดลายอัตลักษณ์
ของบ้านดอนขุนห้วย 
4. ได้สีสันและลวดลายให้ผ้าไหมผสม
เส้นใยสัปปะรด 
3. ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับ(กระเป๋า)จากผ้าไหมทอมือ
บ้านดอนขุนห้วย 

19.โครงการคน้หาความเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏ
รังสรรค์ศิลป ์เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิ
พล” 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี 

1. ได้เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 
2. ได้ให้นักศึกษา/อาจารย์/ได้มีโอกาส
ถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่
สากล 
3. ได้สนับสนุนให้อาจารย์ / นักศึกษา 
และบุคลากรได้เรียนรู้ผลงานวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม 
4. ได้มาตรฐานในการสร้างเวทีและการ
สร้างความเป็นเลิศในการประกวดทั้ง
นาฏศิลป์และศิลปะ 
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  กิจกรรม  ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

20.กิจกรรมร่วมงานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งที่ 20 "ข่วงวัฒนธรรมล้ าค่า 
สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน"  
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 

1. ได้เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 
2. นักศึกษา/อาจารย์/ได้มีโอกาส
ถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่
สากล 
3. ได้เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มเติม สามารถต่อยอดได้อนาคต 

21.โครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด 
“ถนนต้นตาล ลานวัฒนธรรม  
อ าเภอบ้านลาด” 

ชุมชนไร่สะท้อน 
ต.ไร่สะท้อน 
อ.บ้านลาด  
จ.เพชรบุรี 

1.ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ตาลโตนด 
2. ได้ขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมใน
ต าบลไร่สะท้อน อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุร ี

22.โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
ประกวดโชว์ลีลานางไหและหมากกั๊บแก๊บ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ 

1. นักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทางวิชาการ
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านและทักษะด้าน
วิชาชีพ 
2. นักศึกษาและคณาจารย์ได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และแสดง
ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ 
วิชาชีพ สุนทรียภาพทางด้านนาฏศิลป์
พื้นบ้าน 
3. นักศึกษาและคณาจารย์มีความรู้
ความเข้าใจสามารถอธิบายปฏิบัติ
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านได้อย่างถูกต้อง 
4. ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 

23.กิจกรรมพระนครคีร-ีเมืองเพชร  
ครั้งที่ 35 

จังหวัดเพชรบุรี 1.ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 
2.นักศึกษา/อาจารย์/ได้มีโอกาส
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  กิจกรรม  ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

ถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่
สากล 

24.ร่วมงานศิลปวัฒนธรรม “100 ปี ราชภัฏ
พิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

1.ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 
2. ได้เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มเติม สามารถต่อยอดได้อนาคต 

25.ด าเนินการจัดการแสดงในพิธีเปิดงาน 
“ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์ เมือง
สาวอ่าว และงานกาชาดประจ าปี 2565” 

จัังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์

1. มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์และ
ถ่ายทอดความเป็นอัตลักษณ์และ
ภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาประชาชนในการ
เป็นเลิศทางด้านอาหารและการ
ท่องเที่ยว 
2. ได้ส่งเสริมกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยให้ในหลักสูตรหรือการ
เรียนการสอนต่าง ๆ 
3. ได้ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าทีม่ีส่วนร่วมในกิจกรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้ง
ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านความเป็น
เลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว 
4. มหาวิทยาลัยได้แสดงศักยภาพใน
ความเป็นเลิศด้านอาหารนานาชาติ 
อาหารเชิงสร้างสรรค์ 
5. มหาวิทยาลัยได้ก้าวข้ามจ ากัดได้ด้าน
การแสดงออกและการแสดงศักยภาพทั้ง
ด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านอาหารและการ
ท่องเที่ยว 
6.  มหาวิทยาลัยได้รับการตอบรับที่ดีใน
ด้านการรับนักเรียน – นักศึกษาเข้ามา
เรียน 
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  กิจกรรม  ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

26.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรม
เครือข่ายศิลปินด้านนาฏดุริยางคศิลป์ของ
ส านักการสังคีตสู่สถานศึกษา 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี 

1. ได้แนวร่วมเครือข่าย ในการอนุรักษ์ 
เผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏ 
ดุริยางคศิลป์  
2. ได้ความสมานฉันท์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างสถานศึกษากับส านักการ
สังคีตในการเป็นเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
3. สามารถปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้
เครือข่ายเกิดความรักความหวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
อันเป็นมรดกที่ส าคัญของประเทศชาติ 
4. สร้างความตระหนักรู้ อนุรักษ์ และ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชาติ 

27.กิจกรรมประเพณีท้ายกรานต์ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๕ แบบวิถีใหม่ (New Normal) 

สถาบันวิจัยและ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

1 นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้
แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส
ซึ่งมีคุณูปการ 
 ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
2 สร้างเครือขา่ยทางวัฒนธรรม และเกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีกับชุมชน 
3 เป็นการเผยแพร่อัตลักษณด์้าน
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี
4 ได้เช่ือมสัมพนัธไมตรีระหว่างบุคลากร
ภายในสถาบันวิจัยฯ 

28.โครงการจดัเก็บข้อมูลสกุลช่างเมืองเพชร 
: ช่างปูนปั้นและละครชาตร ี

จังหวััดเพชรบุรี 1.ได้ข้อมูลด้านปูนปั้นและละครชาตรีที่
เป็นปัจจุบัน 
2.ได้น าข้อมูลด้านปูนป้ันและละครชาตรี
เผยแพร ่
3.ผลักดันให้ละครชาตรีเป็นมรดกของ
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  กิจกรรม  ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

ชาติ 
4.สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และ
สืบสานศลิปะ วัฒนธรรม 

29.กิจกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 
ธันวาคม 2564  ณ บริเวณลานหน้า 
ห้างโรบินสัน จังหวัดเพชรบุรี 

ชุมชนสมอพลือ 1.ได้มีการแสดงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 
2.มีความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม
และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน 
3.การบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับ
งานศิลปวัฒนธรรม 

30.โครงการศนูย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ด้วยฝีมือช่างชั้นเอกเมืองเพชรบุรี 
ร่วมกับสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วม
สมัย (2564) 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

1.น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ 9  และเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
 2. เชิดชูภูมิปัญญาสกุลช่างเมืองเพชร 
 3. อุทยานปูนปั้นเมืองเพชรที่สมบูรณ์ 
 4. สร้างความเป็นอัตลักษณ์และแหล่ง
เรียนรู้อุทยานปูนป้ันเมืองเพชรส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ช่างเมืองเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี

31.โครงการขบัเคลื่อนระบบและกลไกและ
กระบวนการจัดกิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (2564) 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 
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  กิจกรรม  ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

32.โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมย่อย โครงการเตรียมความพร้อม
การประกวดนางไหและกั๊บแก๊บ ในงาน 
BRICC Festival 2021 “ราชภัฏบุรีรัมย์ 
มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ 
ครั้งที่ 4 (2564) 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุัรีรัมย์ 

1. นักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทางวิชาการ
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านและทักษะด้าน
วิชาชีพ 
2. นักศึกษาและคณาจารย์ได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และแสดง
ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ 
วิชาชีพ สุนทรียภาพทางด้านนาฏศิลป์
พื้นบ้าน 
3.  นักศึกษาและคณาจารย์มคีวามรู้
ความเข้าใจสามารถอธิบายปฏิบัติ
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านได้อย่างถูกต้อง 
4. ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 

33.กิจกรรมและการประกวดใส่ผ้าไทย 
โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “สวม
ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร”์ (2564) 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

1. ได้เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 
2. ได้ให้นักศึกษา/อาจารย์/ได้มีโอกาส
ถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่
สากล 
3. ได้สนับสนุนให้อาจารย์ / นักศึกษา 
และบุคลากรได้เรียนรู้ผลงานวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม 

34.โครงการร่วมงานงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปี 2564 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 

1. ได้เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 
2. ได้ให้นักศึกษา/อาจารย์/ได้มีโอกาส
ถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่
สากล 
3. ได้สนับสนุนให้อาจารย์ / นักศึกษา 
และบุคลากรได้เรียนรู้ผลงานวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม 
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  กิจกรรม  ชุมชนที่บริการ
วิชาการ 

ผลลัพธ์ที่ได้ตอ่ชุมชน 

35.โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกวด
ผลงานด้านศิลปกรรม (2564) 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

1. นักศึกษาได้ฝึกฝีมือในการส่งผลงาน
ในเวทีระดับชาต ิ
2. ได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเป็นที่
ประจักษ ์

36.กิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์
ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5 
(2564) 

    

37.โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านความเช่ือและ
พิธีกรรมงานปีผีมดสู่การต่อยอดอัตลักษณ์
ท้องถิ่นเพชรบุรี ประจ าปี 2564 

  1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้าน
ความเช่ือเกี่ยวกับงานปีผีมด 
2.เพ่ือให้นักศึกษา/อาจารย์/ชุมชนได้
ประสานความร่วมมือในการท างานด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
 3.เพ่ือสนับสนนุให้เกิดการยกระดับ
มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมงานนปีผี
มดสู่ระดับชาติได้ 

38.กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ต้นแบบอัตลักษณ์ผ้าไทย(ผ้าลายปลาทู) 
(2564) 
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TOPIC 5 : Research 10 % 
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a. Number of research publications on community development 10% 

 

- list of all the research projects or creative works or invention that creates 
academic value or creates added value to the community, or private sector at 
the two different levels. (SCD research projects) 227 

- list of all the research projects in the evaluation year: (All research projects) 
227 

 
ตารางที่ 5.1 จ านวนงานวิจยัด้านการพัฒนาชุมชนจ าแนกตามการตพีิมพ์และเผยแพร่ 
 

ระดับคณุภาพผลงานวิจัย ปีการศึกษา 
2563 2564 

1) เผยแพร่ในที่ประชุมระดับชำติ 36 83 
2) เผยแพร่วำรสำรระดับชำต ิ 5 9 
3) วำรสำรฐำน TCI กลุ่ม 2 71 82 
4) วำรสำรฐำน TCI กลุ่ม 1 1 25 
5) วำรสำรระดบันำนำชำติ 25 28 

รวมทั้งหมด 138 227 
            ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2565 

 

แผนภาพ 5.1 แสดงผลงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนที่ได้เผยแพร่  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 สรุป  มหำวิทยำลัย สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้บนหลักของศำสตร์พระรำชำเพื่อพัฒนำท้องถิ่น มีนโยบำย
ในกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงเครือข่ำย เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักวิจัย 
สร้ำงผลงำนวิจัยและนวัตกรรมด้วยกำรบูรณำกำร ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น สอดรับกับ
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ยุทธศำสตร์ชำติ และสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม ที่เปลี่ยนแปลง และเกิดกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
ให้ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ   

Area-Based Impact Level (ระดับผลกระทบเชิงพื้นที่) 

 

 

 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงร้อยละการถ่วงน้ าหนักของแต่ละระดับ 

  

 

 

 

 

 

 

Impact Level Score of Number Percent 
Local  50% 109 48.02 
Regional 30% 26 11.45 
National 15% 60 26.43 
Internation 5% 32 14.10 

Total 227 100.00 
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ผลงานวิจัยที่เผยแพร ่

ท่ี ชื่องานวิจัยด้านการ
พัฒนาชุมชน 

ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์ ระดับ
ท้องถิ่น 

ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับ 
ชาต ิ

ระดับ
นานา 
ชาต ิ

 คณะครุศาสตร์ 
1 แนวทำงกำรพัฒนำ

โครงกำรอำชีวศึกษำ
เพื่อกำรพัฒนำชนบท
ของวิทยำลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
เพชรบุรี สังกัด
ส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 
 

อ.ดร.นวรัตน์ ประทุม
ตำรศ.ดร.กำญจนำ บุญ
ส่ง 

วำรสำรวิจัยและนวัตกรรม
กำรอำชีวศึกษำ 

    

2 กำรประยุกต์ใช้แนวคิด
กำรเขียนแบบอรรถ
ฐำน กระบวนกำร 
(Process Genre-
Approach) เพื่อ
พัฒนำควำมสำมำรถ
กำรเขียนเชิงปฏิบัติ
ภำษำจีน 
 

อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ 
อ.ดร.กรกมล ธนะโรจน์
รุ่งเรือง 

วำรสำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
พฤษภำคม-สิงหำคม 2565 

    

3 กำรพัฒนำหลักสูตร
เสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
ออกแบบกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนที่
ผสมผสำนเทคโนโลยี
ตำมแนวคิดกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบเน้น
ประสบกำรณ์และกำร
เรียนรู้แบบผสมผสำน
ส้ำหรับนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี 
 

อ.ดร.พีชำณิกำ เพชร
สังข์ 

วำรสำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี 

    

4 กำรศึกษำข้อมูล
พื นฐำนและกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรสอนตำม
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blot hybridization 
and CARD dot blot 
hybridization for 
Salmonella 
detection in pork 
 
 

อ.ดร.ด้ำรงศักดิ์ อำลัย Interdisplinary 
Research review 
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ชาต ิ

ระดับ
นานา 
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9 ควำมชุกกำรติดพยำธิ
ภำยในทำงเดินอำหำร
ของแพะ พื นที่อ้ำเภอ
หนองหญ้ำปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

ผศ.ดร.นสพ.มหิศร 
ประภำสะโนบล 

กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ ครั งที่ 17 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก้ำแพงแสน 

    

10 ผลของกำรผงชูรสต่อ
กำรเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของผักสลัด 
กรีนโอ๊คที่ปลูกใน
กระถำง 

อ.ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่้ำ กำรประชุมวิชำกำรระดับ
ปริญญำบัณฑิตด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำร 
เกษตรแห่งชำติ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

    

11 ผลของกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพน ้ำสกัด
จำกมูลสัตว์ต่อกำร
เจริญเติบโตและ
ผลผลิตของผักสลัด 
กรีนโอ๊คในระบบ
ไฮโดรโพนิกส์ 
 

อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่้ำ วำรสำรวิทยำศำสตร์และ
กำรจัดกำร 

    

12 กำรใช้เศษเหลือทิ ง
จำกกำรผลิตไมโคร 
กรีนต่อกำรงอกและ
กำรเจริญเติบโตของ
ต้นกล้ำคะน้ำ 
 

อ. ดร.ชมดำว ข้ำจริง กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ รำชมงคล
สุรินทร์ ครั งที่ 12 

    

13 อิทธิพลของวัสดุเพำะ
ที่มีผลต่อกำรงอกของ
แคคตัสหมวกสังฆรำช 

อ. ดร.ชมดำว ข้ำจริง กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำตินนทรีอีสำน ครั ง
ที่ 9 (ออนไลน์) 
มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 
 

    

14 ผลของวัสดุเพำะต่อ
กำรผลิตต้นอ่อนถั่ว
ลันเตำ 

อ. ดร.ชมดำว ข้ำจริง วำรสำรวิชำกำร
วิทยำศำสตร์เกษตรและ
กำรจัดกำร 
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ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับ 
ชาต ิ

ระดับ
นานา 
ชาต ิ

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 กำรพัฒนำบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง แนวคิดในกำร
แก้ปัญหำ ส้ำหรับ 
นักเรียนระดับชั น
ประถมศึกษำปีที่ 6 
 

จ่ำสิบเอกหญิงจุฑำ
ภรณ์ ชำตินฤมำณ 
อ.เกรียงไกร จริยะ
ปัญญำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

2 กำรพัฒนำบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง Adobe 
Photoshop เบื องต้น 
ส้ำหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 
 

จ่ำสิบเอกหญิงจุฑำ
ภรณ์ ชำตินฤมำณ 
อ.ดร.ปรำโมทย์ ตงฉิน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

3 กำรวิเครำะห์และ
ออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง เทคโนโลยี
เบื องต้นชั น
มัธยมศึกษำปีที่1 
 

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอ
หอ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช 

    

4 บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องประวัติ
ของคอมพิวเตอร์ ชื น
ประถมศึกษำปีที่ 6 
 

จ่ำสิบเอกหญิงจุฑำ
ภรณ์ ชำตินฤมำณ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช 

    

5 กำรออกแบบสื่อกำร
สอนเรื่องคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 
 

ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอ
หอ 
ผศ.ดร.พรรณี คอนจอ
หอ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช 

    

6 บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่อง
เครื่องหมำยวรรคตอน 
ชั นประถมศึกษำปีที่ 4 
 

อ.ดร.ปรำโมทย์ ตงฉิน 
อ.ดร.พีรศุษย์ บุญมำ
ธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช 

    

7 กำรวิเครำะห์และ
ออกแบบสื่อกำรเรียนรู้

อ.ดร.ปรำโมทย์ ตงฉิน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช 
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วิชำประวัติศำสตร์ ชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 
 

8 กำรพัฒนำแอปพลิเค
ชันสื่อกำรเรียน เรื่อง 
ภำษำอังกฤษส้ำหรับ
นักสำรสนเทศ 
 

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอ
หอ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช 

    

9 กำรวิเครำะห์และกำร
ออกแบบสื่อกำรเรียนรู้ 
คณิตศำสตร ์

อ.เกรียงไกร จริยะ
ปัญญำ 
อ.สุกัญชลิกำ บุญมำ
ธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช 

    

10 แอปพลิเคชันตรวจวัด
สภำพแวดล้อมสถำนที่
ท่องเที่ยว 
อ้ำเภอเขำย้อย จังหวัด
เพชรบุรี 

จ่ำสิบเอกหญิงจุฑำ
ภรณ์ ชำตินฤมำณ 

วำรสำรวิชำกำร กำร
จัดกำรเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม ปีที่ 8 ฉบับที่ 
2 (กรกฎำคม-ธันวำคม 
2564) 
 

    

11 กำรพัฒนำนวัตกรรม
รถเข็นอเนกประสงค์
จำกถุงน ้ำยำล้ำงไต
ส้ำหรับผู้สูงอำยุที่เป็น
โรคเรื อรังและมี
ข้อจ้ำกัดในกำร
เคลื่อนไหว 

อ.ดร.ปรำโมทย์ ตงฉิน วำรสำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
พฤษภำคม-สิงหำคม 2565 

    

12 กำรพัฒนำสื่อดิจิทัล
เพื่อจัดกำรเรียนรู้
รำยวิชำเทคโนโลยี 
เรื่อง แอปพลิเคชัน 
ส้ำหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 
 

จ่ำสิบเอกหญิงจุฑำ
ภรณ์ ชำตินฤมำณ 

คณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ 

    

13 กำรพัฒนำเว็บไซต์เพื่อ
กำรเรียนรู ้ส้ำหรับ
นักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 5/1 
โรงเรียนสุวรรณ
รังสฤษฏ์วิทยำลัย 
 

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอ
หอ 

คณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ 
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ระดับ
นานา 
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14 กำรออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนเรื่อง 
กำรฝึกล้ำดับควำมคิด 
ส้ำหรับนักเรียน
ประถมศึกษำปีที่ 4 
 

อ.ดร.ปรำโมทย์ ตงฉิน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

15 กำรออกแบบสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรื่อง อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง ส้ำหรับ
นักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 
 

จ่ำสิบเอกหญิงจุฑำ
ภรณ์ ชำตินฤมำณ 
อ.เกรียงไกร จริยะ
ปัญญำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

16 กำรออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง กำรพัฒนำ
โปรแกรมเพื่อ
แก้ปัญหำ ส้ำหรับ
นักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 2 
 

จ่ำสิบเอกหญิงจุฑำ
ภรณ์ ชำตินฤมำณ 
อ.เกรียงไกร จริยะ
ปัญญำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

17 กำรออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง กำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ 
 

อ.เกรียงไกร จริยะ
ปัญญำ 
อ.สุกัญชลิกำ บุญมำ
ธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช 

    

18 กำรวิเครำะห์และ
ออกแบบสื่อกำรเรียนรู้
วิชำคณิตศำสตร์ชั น
ประถมศึกษำปีที่ 4 
 

จ่ำสิบเอกหญิงจุฑำ
ภรณ์ ชำตินฤมำณ 
อ.เกรียงไกร จริยะ
ปัญญำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

19 กำรออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ เพื่อ
สร้ำงแรงจงูใจและ
กระตุ้นพฤติกรรมกำร
กล้ำแสดงออก ส้ำหรับ

จ่ำสิบเอกหญิงจุฑำ
ภรณ์ ชำตินฤมำณ 
อ.เกรียงไกร จริยะ
ปัญญำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 
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นักเรียน มัธยมศึกษำปี
ที่ 3 
 

20 กำรออกแบบสื่อกำร
เรียนรู้เรื่องกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงปลอดภัย ชั น
ประถมศึกษำปีที่ 5 
 

จ่ำสิบเอกหญิงจุฑำ
ภรณ์ ชำตินฤมำณ 
อ.ดร.ปรำโมทย์ ตงฉิน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

21 กำรออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรื่อง สระอำ  
ชั นประถมศึกษำปีที่ 2 
 

จ่ำสิบเอกหญิงจุฑำ
ภรณ์ ชำตินฤมำณ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

22 กำรวิเครำะห์และ
ออกแบบสื่อกำรเรียนรู้
เรื่อง ข้อมูลสำรสนเทศ 
ส้ำหรับนักเรียน 
ระดับชั นประถมศึกษำ
ปีที่ 5 
 

อ.ดร.ปรำโมทย์ ตงฉิน 
ผศ.ดร.สุกุมำ อ่วม
เจริญ 
อ.สุกัญชลิกำ บุญมำ
ธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

23 กำรออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง อัลกอริทึม
เบื องต้น  
ส้ำหรับ นักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 2 
 

อ.ดร.ปรำโมทย์ ตงฉิน 
อ.สุกัญชลิกำ บุญมำ
ธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

24 กำรออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรในรำยวิชำ 
วิทยำกำรค้ำนวณ เพื่อ
พัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ส้ำหรับ
นักเรียนชั น
มัธยมศึกษำ  
ปีที่ 2 
 

อ.ดร.ปรำโมทย์ ตงฉิน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

25 กำรออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอ
หอ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 
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เรื่องกำรเขียน
โปรแกรม Scratch 
เบื องต้น ส้ำหรับ
นักเรียนชั น
ประถมศึกษำ 
ปีที่ 5 
 

อ.เกรียงไกร จริยะ
ปัญญำ 
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ฉบับที่ 2 พฤษภำคม - 
สิงหำคม 2564 
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ในกำรป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทำง
เพศของวัยรุ่นตอนต้น 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

อำติยำ สวัสดี 
ธนภัทร ไวจ้ำปำ 
ภำสิต ศิริเทศ 

17 ผลของโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนแบบแผน
ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ
ต่อพฤติกรรมป้องกนั
โรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น 
จังหวัดเพชรบุรี  
 

วสิกมล ทองมำก 
เดือนฉำย โคตรมงคล 
รัชฎำภรณ์ วันดอนแดง 
จิรัชยำ ทองโอ 
เหมือนฝน เครือเพ็ง 
ภำสิต ศิริเทศ 

วำรสำรกฎหมำยและ
นโยบำยสำธำรณสุข, ปีที่ 7 
ฉบับที่ 2 เมษำยน - 
สิงหำคม 2564  

    

18 ควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพกับพฤติกรรม
กำรควบคุมระดับน้ ำ
ตำลในเลือดของ
ผู้สูงอำยุที่ป่วยด้วย
โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 
 

ภำสิต ศิริเทศ, ปัทมำ 
สุพรรณกุล 

วำรสำรกฎหมำยและ
นโยบำยสำธำรณสุข, ปีที่ 8 
ฉบับที่ 1 มกรำคม - 
เมษำยน 2565 

    

19 บุหรี่มือสอง: 
ผลกระทบต่อสุขภำพ
และมำตรกำรควบคุม 
 

บุญเลี ยง สุพิมพ์ 
ภำสิต ศิริเทศ 
สิทธิศักดิ์ ติค้ำ 

วำรสำรกฎหมำยและ
นโยบำยสำธำรณสุข, ปีที่ 8 
ฉบับที่ 1 มกรำคม - 
เมษำยน 2565 
 

    

20 ผลของโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กำรดูแลสุขภำพตนเอง
ในผู้สูงอำยุกลุ่มเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อเรื อรัง 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 
 
 

ภำสิต ศิริเทศ 
วรัฏฐำ เหมทอง 
ประกำยรัตน์ ทุนิจ 
ชิรำวุธ ปุญณวิช 
บุญเลี ยง สุพิมพ์ 
อรสำ แก้วรัตนปัทมำ 
รัศมี แก้วศรีงำม 

วำรสำรกฎหมำยและ
นโยบำยสำธำรณสุข, ปีที่ 8 
ฉบับที่ 1 มกรำคม - 
เมษำยน 2565 

    

21 ผลของกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กำรบริโภคอำหำรโดย
ประยุกต์ทฤษฎีกำร
รับรู้ควำมสำมำรถ
ตนเองเพื่อสร้ำงเสริม
สุขภำวะที่ ในผู้ป่วย

อรวรรณ มุงวงษำ 
ดลนภำ ชำวสวน 
ทิพรัตน์ ปัดภัย 
บุษยำรัตน์ ดังแสง 
วำสนำ ขอสันติกุล 
ศศิธร อินทรำพงษ์ 

 วำรสำรโรงพยำบำล
มหำสำรคำม 

    



  

61 
 

ท่ี ชื่องานวิจัยด้านการ
พัฒนาชุมชน 

ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์ ระดับ
ท้องถิ่น 

ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับ 
ชาต ิ

ระดับ
นานา 
ชาต ิ

เบำหวำนและควำมดัน
โลหิตสูง โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพ 
นำพันสำม จังหวัด
เพชรบุรี 
 

22 ผลของกิจกรรมกำร
เรียนรู้สมุนไพรโดยใช้
ป่ำชุมชนเป็นฐำนของ
นักศึกษำแพทย์แผน
ไทย มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบุรี 

กิติศักดิ์ รุจิกำญจนรัตน์ 
พรทิพย์ พำโน 
ธนัฏนัณ อนันตศิริ
สถำพร 
วรัฏฐำ เหมทอง 
ประกำยรัตน์ ทุนิจ 
สัณฐิตำพร กลิ่นทอง 
วนิดำ ดุรงค์ฤทธิชัย 
 

วำรสำรบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์, ปีที่ 16 ฉบับที่ 
1 มกรำคม - เมษำยน 
2565 

    

23 Hydrogel 
Containing 
Borassus flabellifer 
L. Male Flower 
Extract for 
Antioxidant, 
Antimicrobial, and 
Anti-Inflammatory 
Activity 
 

Prakairat Tunit 
Phanit Thammarat 
Siriporn Okonogi 
Chuda Chittasupho 

Gels 2022     

24 ผลกำรใช้หุ่นจ้ำลอง
อำจำรย์ใหญ่เสมือน
จริงในกำรเรียนวิชำ
กำยวิภำคศำสตร์
ระบบกล้ำมเนื อต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและควำมพึง
พอใจต่อกำรเรียนของ
นักศึกษำพยำบำล
ศำสตร์ 
 

วรัฏฐำ เหมทอง 
ประกำยรัตน์ ทุนิจ 
ภำสิต ศิริเทศ  
สรศักดิ์ ทองเพชร 

วำรสำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 
มกรำคม - เมษำยน 2565 

    

25 Synergistic 
interaction of 
thymol with Piper 
ribesioides 
(Piperales: 

Kumrungsee, N. 
Dunkhunthod, B. 
Manoruang, W. 
Koul, O. 
Pluempanupat, W. 

Chemical and 
Biological 
Technologies in 
Agriculture 
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Piperaceae) 
extracts 
and isolated active 
compounds for 
enhanced 
insecticidal activity 
against Spodoptera 
exigua 
(Lepidoptera: 
Noctuidae) 
 

Kainoh, Y., 
Yooboon, T. 
Piyasaengthong, N. 
Bullangpoti, V. 
Nobsathian, S. 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1 นวัตกรรมเพื่อ

ยกระดับควำม
ปลอดภัยและส่งเสริม
ประสบกำรณ์
ท่องเที่ยวผสมผสำนใน
พื นที่ระบบผิด ภำยใต้
วิถีใหม่หลังโควิด-19 
กรณีศึกษำพื นที่
กองบิน 5 
 

รศ. ดร.พิมพ์ระวี โรจน์
รุ่งสัตย ์

กำรประชุมสัมมนำ เพื่อ
รำยงำนโครงกำรวิจัยร่ำง
ฉบับสมบรูณ์ 

    

2 The Diversification 
of Thai Tourism : 
Heritage, Health, 
Nostalgia, and the 
Covid Pandemic 
 

อ. ดร.มลทิชำ แจ่ม
จันทร์ 

14 th International 
Conference on Thai 
Studies : Thailand at a 
global Turning points 

    

3 กลยุทธ์กำรพัฒนำ
ศักยภำพส้ำหรับ
พนักงำนผสม
เครื่องดื่มในโรงแรม 
 

อ.ดร.ลัคนำ ชูใจ วำรสำรลวะศรี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพ
สตรี 

    

4 กำรพัฒนำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำตำมแนวทำง
ศำสตร์พระรำชำเพื่อ
วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อ.ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติ
กมล 
อ.ดร.จุฬำพร ศรี
รังสรรค์ 
อ.นำถสุดำ วงษ์บุญงำม 
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ค้ำพล 
อ.ดร.ฟำริดำ ร่มพฤกษ์ 
อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ 

วำรสำรคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี 
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5 Combustion 
Characteristics of a 
Biomass-biomass 
Co-combustion 
using 
Thermogravimetric 
Analysis 
 

ผศ.ดร.กิตตินันท์ บุญ
รอด 
ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงดี 

INTERNATIONAL 
JOURNAL of 
RENEWABLE ENERGY 
RESEARCH P. 
Ninduangdee et al., 
Vol.12, No.2, June 
2022 

    

6 กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
กำรแสดง 

อ.จิณห์จุฑำ  
สุวรรณ์คัมภีระ 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้ำไพ
พรรณี 
 

    

7 นำฏยประดิษฐ์ชุด สืบ
สำนวิถีคน ชนชำติ
พันธุ์กะเหรี่ยง 
 

ผศ.จิตสุภวัฒน์ ส้ำรำญ
รัตน 

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

    

8 สิทธิในกำรถูกลืมบน
ระบบอินเทอร์เน็ต 

อ. ดร.พีรพล สิมมำ วำรสำรสหวิทยำกำร
สังคมศำสตร์และกำร
สื่อสำร 
 

    

9 กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำ
เอกเทศสัญญำ 2 ของ
นักศึกษำ หลักสูตรนิติ
ศำสตรบัณฑิต โดยใช้
รูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบห้องเรียน 
กลับทำง (Flipped 
Classroom) 
 

อ. ดร.พีรพล สิมมำ วำรสำรมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเลย 

    

10 ควำมต้องกำรของ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
สิทธิมนุษยชน 

อ.ดร.ศิรินทร์ อินทรวิ
ชะ 

งำนประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ ครั งที่ 6 จัดโดย 
ม.คริสเตียน 

    

11 กำรพัฒนำแผนที่
ท่องเที่ยวภำษำจีน 
อ้ำเภอชะอำ ส้ำหรับ
นักท่องเที่ยวชำวจีน 

อ.ดร.มนธนัตถ์ สินทร วำรสำรมนุ่ษยสังคม
ปริทัศน์(มสป.) ปีที่ 23 
ฉบับที่2 กรกฎำคม-
ธันวำคม 2564 
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12 The Comparison of 
the Cultural 
Connotation of 
Chinese and Thai 
Zodiac and 
Research on 
Teaching Chinese 
as a Foreign 
Language 

อ.ดร.กมลทิพย์ รัก
เกียรติยศ 

International 
Conference of Global 
Confucius Institute 
2021 (ICGCI) "The 
Diversity and 
Uniqueness of Chinese 
Cultural Heritage 
Around the World" 

    

13 The Satisfaction 
with Public 
Relations Media on 
Health and Ethnic 
Tourism Routes In 
Chinese-English-
Thai Language 
format Nong Ya 
Plong District 
Phetchaburi 
 

อ.ดร.กมลทิพย์ รัก
เกียรติยศ 

วำรสำรมหำจุฬำนำค
รทรรศน์ มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 

    

14 กำรวิเครำะห์และ
เปรียบเทียบค้ำกริยำ 

อ.ฐณัฐำ ลำภเลิศ 
อ.ดร.พรเพ็ญ จุไรยำ
นนท์ 

วำรสำรวิ่ชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
เพชรบุรี 
 

    

15 วิเครำะห์ผลกรรมที่ทำ
ให้เกิดเป็นสัตว์นรก ใน
วรรณกรรมกลอนสวด
เรื่องพระมำลัยฉบับ
เพชรบุรี 
 
 
 

อ.ดร.กรกมล ธนะโรจน์
รุ่งเรือง 

วำรสำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
พฤษภำคม-สิงหำคม 2565 

    

16 Designing a 
Blended Training 
Program on 
Classroom Action 
Research and 
Reflective 
Teaching using 
Online Professional 
Learning 

อ.ดร.ทัศนพรรณ 
ไพศำลนันทน์ 
อ.ทิพย์ธิดำ บุตรฉุย 

ASEAN Journal of 
Open and Distance 
Learning 
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Community for 
English as an 
International 
Language Thai Pre-
service Teachers 
 

17 กำรออกแบบสื่อกำร
เรียนรู้เรื่องควำมรู้
เบื องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ชั น
ประถมศึกษำปีที่ 2 
 

อ.มัฆวำน นำคจั่น 
จ่ำสิบเอกหญิงจุฑำ
ภรณ์ ชำตินฤมำณ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช 

    

18 บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่อง
คอมพิวเตอร์เบื องต้น 
ชั นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 2  
 

อ.วัชระ เย็นเปรม 
อ.ดร.ปรำโมทย์ ตงฉิน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช 

    

19 กำรออกแบบและ
พัฒนำหลักสูตรวิชำ
ภำษำไทยโดนใช้ผล
กำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติ
ขั นพื นฐำน (O-NET) 
บูรณำกำรกับโครงกำร
พระรำชด้ำริฯ 
 

อ.จตุพร บุญประเสริฐ 
อ.ดร.ทนงศ์ จันทะ
มำตย์ 
อ.ศิวำพร พิรอด 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม 

    

20 กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์
กำรอ่ำนสะกดค้ำของ
นักเรียนชั น
ประถมศึกษำปีที่ 1 
โรงเรียนบ้ำนหนอง
เกตุ จังหวัดเพชรบุรี ที่
จัดกำรเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่น 
(Play Way) ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ 
 

ผศ.ดร.พัชรินทร์  
สุริยวงค์ 

กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ กำรน้ำเสนอ
ผลงำนวิจัยของนกัศึกษำ
สำขำกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ครั ง ที่ 4
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ 

    

21 กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์
กำรเขียนเรื่องตำม
จินตนำกำร ส้ำหรับ

ผศ.ดร.พัชรินทร์  
สุริยวงค์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ 
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ท้องถิ่น 

ระดับ
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ระดับ
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นักเรียนชั น
ประถมศึกษำปีที่ 3 
โรงเรียนวัดโตนดหลวง 
(สุขประสิทธิ์วิทยำ) 
จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้
รูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบสร้ำงสรรค์
เป็นฐำนร่วมกับแบบ
ฝึกทักษะ 
 

22 กำรพัฒนำทักษะกำร
อ่ำนสะกดค้ำโดยกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบใช้
เกมร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ ส้ำหรับนักเรียน
ชั นประถมศึกษำ 
ปีที่ 4 โรงเรียนสุวรรณ
รังสฤษฏ์วิทยำลัย 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริ
ยวงค์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ 

    

23 กำรนิเทศนักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ
ครูเพื่อออกแบบกำร
เรียนรู้วิชำภำษำไทย
ในสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดโรคติดเชื อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 
 

อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด 
อ.อุบลวรรณ สวนมำลี 

วำรสำรมนุษยสังคม
ปริทัศน์ 

    

24 แนวทำงกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพส้ำหรับ
ผู้สูงอำยุในอ้ำเภอเมือง 
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 

ผศ.ดร.วิภวำนี เผือกบัว
ขำว 

Academic Journal of 
Phetchaburi Rajabhat 
University. 11 (May - 
August) 4 - 10 (2021) 
Vol. 11, No. 2 

    

25 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น: กำรบริกำร
สำธำรณะ 

ผศ.ดร.วิภวำนี เผือกบัว
ขำว 

Academic Journal of 
Phetchaburi Rajabhat 
University.12(January -
April)131?142(2022)Vol. 
12, No. 1 
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26 รูปแบบกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของ
ผู้สูงอำยุตำมหลัก
พุทธจริยศำสตร์ ใน
เทศบำลต้ำบลหำดเจ้ำ
ส้ำรำญ อ้ำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

ผศ.ดร.วิภวำนี เผือกบัว
ขำว 

วำรสำรพยำบำลต้ำรวจ ปี
ที่ 14  
ฉบับที่ 1 มกรำคม - 
มิถุนำยน 2565 

    

27 ปัญหำและบทบำทที่
แท้จริงของผู้ช่วย
ด้ำเนินงำนของ
สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร 
 

ผศ.ดร.ณัชชำนุช พิชิตธ
นำรัตน์ 

วำรสำรเศรษฐศำสตร์
กำรเมือง บูรพำ 

    

28 นวัตกรรมกำรบริหำร
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของโครงกำร
ศึกษำวิจัยและพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมแหลม
ผักเบี ยอันเนื่องมำจำก
พระรำชด้ำริ อ้ำเภอ
บ้ำนแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 
 

อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย วำรสำรรำชภัฏ 
สุรำษฎร์ธำนี 

    

29 My King ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้ำน
เซ่ำ 

นิทรรศกำร  
อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั ง
ที่ 7  
ปี พ.ศ.2564 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ 
 

    

30 พุทธะกัสสปฤทธิ์โธ อ.ภัทรภร ฐิติชำญชัย
กุลำ 

นิทรรศกำร  
อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั ง
ที่ 7  
ปี พ.ศ.2564 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ 

    

31 หญิงสำวกะเหรี่ยง 3 อ.ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มห
ภิญโญ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ 
 

    

32 Seed Of Liberation อ.ดร.สรไกร เรืองรุ่ง มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ 
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33 วิถีกะเหรี่ยง หมำยเลข 
3 เทคนิค สีน ้ำมันบน
ภำพพิมพ์แคนวำส 
ขนำด 40 x 30 
เซนติเมตร 
 

ผศ.ดร.สุธิดำ บุตรแขก มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ 

    

34 ดอกไม้ในควำมทรงจ้ำ
(ดอกพุทธรักษำ) 
 
 

อ.ดร.สรไกร เรืองรุ่ง ส้ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยและมูลนิธิหอ
ธรรมพระบำรมี 

    

35 ดินแดนต้องมนต์ 
หมำยเลข 1และ2 

ผศ.ดร.สุธิดำ บุตรแขก Art Book The Platform 
Germany organized 
the 1st Virtual Art Fair 
- KUNST MELA 2022 
 

    

36 ผลงำนสร้ำงสรรค์ : 
THE RELATIONSHIP 
WITH ACQUAINT 
ENVIRONMENT 
เทคนิค สีน ้ำมันบน
แคนวำส ขนำด 180 x 
130 เซนติเมตร 
 

ผศ.ดร.สุธิดำ บุตรแขก Kalaratnam 
Foundation of Art 
Society (KFOAS) 
Bareilly U.P. India 

    

37 สัญลักษณ์แห่งกำร
สูญเสีย 
 

อ.ดร.สรไกร เรืองรุ่ง 
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี 

    

38 กำรพัฒนำชุดแบบฝึก
ทักษะเรื่องสีและ
เทคนิคกำรระบำยสี
โดยจัดกำรเรียนรู้ตำม
ทฤษฎีของเมเยอร์ 
เพื่อพัฒนำทักษะกำร
วำดภำพระบำยสี สำ
หรับนักเรียนชั น
ประถมศึกษำปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบำลวัดต้น
สน (บุญมีโชติวิทยำ) 
 

อ.ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มห
ภิญโญ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ 

    

39 กำรพัฒนำหนังสือ
ภำพประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ

อ.ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มห
ภิญโญ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ 
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มัลติมีเดียโดยใช้
กระบวนกำรเรียนรู้
ตำมทฤษฎีโครงงำน
เป็นฐำน เพื่อ
เสริมสร้ำงทักษะกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนภำพ
พิมพ์ ส้ำหรับนักเรียน
ชั นประถมศึกษำปีที่ 5 
โรงเรียนรำษฎร์วิทยำ 
 

40 กำรพัฒนำเกมกำร
สอนมัลติมเีดียเรื่อง
ทัศนธำตุโดยใช้
ทฤษฎีสญัศำสตร์ เพื่อ
เสริมสร้ำงทักษะกำร
ออกแบบภำพกำร์ตูน
สำหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 2 
โรงเรียนบ้ำนลำด
วิทยำ 

อ.ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มห
ภิญโญ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ 

    

41 Beauty and 
Imagination 
 

อ.ดร.สรไกร เรืองรุ่ง วิทยำลัยเพำะช่ำง     

42 เมล็ดพันธุ์แห่งกำร
ปลดปล่อย 
 

อ.ดร.สรไกร เรืองรุ่ง วิทยำลัยเพำะช่ำง     

43 รูปทรงควำมปิติ อ.กิตติพันธุ ์ชินวรรณ
โชติ 

ส้ำนักศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยกระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับมูลนิธิหอพระธรรม
บำรมี 
 

    

44 กำรออกแบบลำยพิมพ์
ผ้ำร่วมสมัย แรง
บันดำลใจจำก 
ลวดลำยลงรักปิดทอง 
วัดใหญ่สุวรรณำรำม 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

อ.นันทิยำ ดอนเกิด มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์     

45 รูปทรงแห่งควำม
สมบูรณ์ 
 

อ.กิตติพันธุ ์ชินวรรณ
โชติ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี 
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46 สัมพันธภำพใน
พันธนำกำร 
 

อ.กิตติพันธุ ์ชินวรรณ
โชติ 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร     

47 form in natuer อ.กิตติพันธุ ์ชินวรรณ
โชติ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำน 
 

    

48 รูปทรงในบริบทของ
ธรรมชำติ 
 
 

อ.กิตติพันธุ ์ชินวรรณ
โชติ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
(เพำะช่ำง) 

    

49 กำรสร้ำงเส้นทำงกำร
ท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ ในรูปแบบ
นวัตกรรมอำหำรพื น
ถิ่นเพื่อกำรเป็นสินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยวใน
เขตจังหวัดเพชรบุรี 

อ.ดร.กฤษดำ ตั งชวำล 
อ.ชนัยกำนต์ เปี่ยมสง่ำ 
อ.ธีระพันธ์ ปัญญำดี 
อ.นิสำกร คุณวงศ์ 
อ.พิชรุจน์ เปี้ยวน้อย 

วำรสำรมนุษยสังคม
ปริทัศน์ (มสป.) 
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกรำคม-
มิถุนำยน 2565 

    

50 กำรพัฒนำบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ำรู้ 
ชั นประถมศึกษำปี  
ที่ 4 
 

อ.พิศำล ปำนแก้ว 
อ.เกรียงไกร จริยะ
ปัญญำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

51 กำรวิเครำะห์และ
ออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง Simple Tense 
ชั นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
 

อ.วัชระ เย็นเปรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช 

    

52 กำรออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ำรู้ 
ชั นประถมศึกษำ  
ปีที่ 4 

อ.มัฆวำน นำคจั่น 
อ.พิศำล ปำนแก้ว 
จ่ำสิบเอกหญิงจุฑำ
ภรณ์ ชำตินฤมำณ 
อ.สุกัญชลิกำ บุญมำ
ธรรม 
อ.เกรียงไกร จริยะ
ปัญญำ 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

53 จริยธรรมในกำรใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ของ

นำงประอรนุช หงษ์
ทอง   

วำรสำรวิชำกำรธรรม
ทรรศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 
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นักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี  
 

เดือนกรกฎำคม–กันยำยน 
2564 

54 กำรพัฒนำกลยุทธ์
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เทศบำลเมืองชะอ้ำ 
อ้ำเภอชะอ้ำ จังหวัด
เพชรบุรี   
 

นำงสำวดรุณี ทิพย์ปลูก   วำรสำรรัฐศำสตร์และรัฐ
ประศำสนศำสตร์ ปีที่ 12  
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎำคม–
ธันวำคม 2564 

    

55 กำรศึกษำกำรอนุรักษ์
ดนตรีชำติพันธ์ลำว
และหำแนวทำง
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยใช้
ดนตรีชำติพันธุ์ลำวใน
จังหวัดเพชรบุรี 
 
 

นำยสมบัติ ไวยรัช   วำรสำรรัฐศำสตร์และรัฐ
ประศำสนศำสตร์ ปีที่ 12  
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎำคม–
ธันวำคม 2565 

    

56 กำรออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง แอปพลิเคชัน 
ของนักเรียนชั น 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 เพื่อ
ยกระดับกำรเรียนรู้
ด้วยทฤษฎีกำร
เสริมแรงของสกิน
เนอร์ 
 

อ.วัชระ เย็นเปรม 
ผศ.ดร.พรรณี คอนจอ
หอ 
อ.ดร.พีรศุษย์ บุญมำ
ธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

57 กำรออกแบบ
สำรสนเทศเพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำ
ศึกษำต่อระดับ
ปริญญำตรี หลักสูตร
บรรณำรักษศำสตร์
และกำรจัดกำรสื่อ
ดิจิทัล 
 

อ.ศรำวุฒิ ด้วงเบ้ำ วำรสำรสำระคำม. 12(2) : 
กรกฎำคม- ธันวำคม. หน้ำ 
232-251 

    

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ

สืบเสำะหำควำมรู้ 5 
ขั น ร่วมกับเกม

ผศ.สุธิดำ ทองค้ำ 
ผศ. ดร.พูนศิริ ทิพย์
เนตร 

กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ กำรน้ำเสนอ
ผลงำนวิจัยของนกัศึกษำ 
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วิทยำศำสตร์ เพื่อ
พัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำเคมี 
ของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 
 

ผศ.วัชรำภรณ์ ประภำ
สะโนบล 
อ.ดร.เวธกำ เช้ำเจริญ 

สำขำกำรศึกษำ ระดับ
ปริญญำตรี ครั งที่ 4 (18 
มีนำคม 2565) 

2 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
สืบเสำะหำควำมรู้ 5 
ขั นร่วมกับกำรใช้ผัง
มโนทัศน์เพื่อพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนวิชำเคมีของ
นักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 
โรงเรียนสุวรรณ
รังสฤษฏ์วิทยำลัย 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

ผศ.สุธิดำ ทองค้ำ 
ผศ.วัชรำภรณ์ ประภำ
สะโนบล 
อ.ดร.เวธกำ เช้ำเจริญ 

กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ กำรน้ำเสนอ
ผลงำนวิจัยของนักศึกษำ 
สำขำกำรศึกษำ ระดับ
ปริญญำตรี ครั งที่ 4 (18 
มีนำคม 2565) 

    

3 กำรวิเครำะห์และ
ออกแบบ
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง
องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ชั น
ประถมศึกษำปีที่ 4 
โรงเรียนเทศบำล 3  
ชุมชนวัดจันทรำวำส 
 

ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจ
จำนุกูล 
จ่ำสิบเอกหญิงจุฑำ
ภรณ์ ชำตินฤมำณ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช 

    

4 กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์ เรื่อง 
หลักกำรนับเบื องต้น 
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบผสมผสำน 
(Blended Learning) 
ส้ำหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 
โรงเรียนบ้ำนลำด
วิทยำ 
 

อ.อรพรรณ เลื่อนแป้น กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ กำรน้ำเสนอ
ผลงำนวิจัยของนกัศึกษำ 
สำขำกำรศึกษำ ระดับ
ปริญญำตรี ครั งที่ 4 (18 
มีนำคม 2565) 
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5 กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและ
ควำมพึงพอใจต่อกำร
เรียนวิชำคณิตศำสตร์ 
โดยวิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ 4MAT 
เรื่อง พื นที่ผิวและ
ปริมำตรของปริซึม 
ส้ำหรับนักเรียน ชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 2 
โรงเรียนห้วยทรำย 
ประชำสรรค์ 
 

อ.ปิยวัฒน์ เนียมมำลัย 
อ.ดร.อิสรำภรณ์ ทอง
สมนึก 

กำรประชุมหำดใหญ่
วิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติ ครั งที ่13 วัน
ศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 
2565 มหำวิทยำลัย
หำดใหญ่ 

    

6 กำรพัฒนำสื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง
ฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ระดับชั น
มัธยมศึกษำ ปีที่ 1 
 

ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจ
จำนุกูล 
อ.เกรียงไกร จริยะ
ปัญญำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

7 กำรพัฒนำผลกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์
เรื่อง เลขยกก้ำลัง 
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
รูปแบบ SSCS ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำง
คณิตศำสตร์ของ
นักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่1 
 

ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจ
จำนุกูล 
ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง 
ผศ.เมษิยำ แย้มเจริญ
กิจ 

กำรประชุมวิชำกำรเสนอ
ผลงำนวิจัยระดับชำติ ด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษม ครั งที่ 
5 วันที่ 16 มิถุนำยน 2565 

    

8 กำรจัดกำรเรียนรู้โดย
กระบวนกำรแก้ปัญหำ
แบบโพลยำที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำง
คณิตศำสตร์เรื่องพื นที่
ผิวและปริมำตรของ
ทรงกระบอกชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 2 
 

ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจ
จำนุกูล 
ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์ 
ผศ.เมษิยำ แย้มเจริญ
กิจ 

กำรประชุมวิชำกำรเสนอ
ผลงำนวิจัยระดับชำติ ด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษม ครั งที่ 
5 วันที่ 16 มิถุนำยน 2565 

    

9 กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์
เรื่องทศนิยมโดยใช้

ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจ
จำนุกูล 

งำนประชุมวิชำกำร
วิทยำศำสตร์และ
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
ผสมผสำนร่วมกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้เกมของนักเรียน
ชั นประถมศึกษำปีที่ 4 
โรงเรียนบ้ำนหนองโรง 
 

ผศ.เมษิยำ แย้มเจริญ
กิจ 

เทคโนโลยีระดับปริญญำ
ตรี ครั งที่ 8 

10 กำรใช้พีซีอำร์ในกำร
ท้ำดีเอ็นเอมำตรฐำน
ต้นทุนต่้ำ 

อ.ดร.ประดิพันธ์ ทอง
แถม ณ อยุธยำ 

วำรสำร PBRU SCIENCE 
JOURNAL Volume 19 
Number 1 January-
June 2022 
 

    

11 อิทธิพลของรังสี
แกมมำแบบเฉียบพลัน
ต่อกำรรอดชีวิต และ
กำรเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทำงสัณฐำน
วิทยำในเมล็ด
ดำวกระจำย 
 

อ.ดร.ประดิพันธ์ ทอง
แถม ณ อยุธยำ 

วำรสำรวิชชำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครศรีธรรมรำช ปี
ที่ Vol. 41 No. 1 
January - June 2022 

    

12 An ethnobotanical 
study of the genus 
Smilax in Thailand 
and its botanical 
authentication for 
Hua-khao-yen 
crude drugs 
 

อ.ดร.วรำงรัตน์ ง่วนชู วำรสำร Pharmaceutical 
Sciences Asia 2022; 
49(3), 230-241 

    

13 Hmong Medicinal 
Plant Knowledge 
Transmission and 
Retention in Social 
Modernity 
 

อ.ดร.วรำงรัตน์ ง่วนชู วำรสำร Human Ecology     

14 กำรจ้ำลองระบบแก้ว 
Gd2O3, TeO2, B2O3 
เพื่อศึกษำสมบัติกำร
ก้ำบังรังสีก่อไอออน 
 

ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ 
ระวังวงศ์ 

วำรสำรวิจัย มทร. 
กรุงเทพ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 
(2021): กรกฎำคม - 
ธันวำคม 2564 

    

15 Effects of WO3 on 
Radiation Shielding 

ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ 
ระวังวงศ์ 

INTEGRATED 
FERROELECTRICS 2022, 
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Properties of 
WO3,TeO2 Binary 
Tellurite Glass 
System 
 

VOL. 222, 125?135 
(2021-12-27) 

16 The comparison 
behaviors of some 
scintillators for 
radiation shielding 

ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ 
ระวังวงศ์ 

วำรสำรวิชำกำร SNRU 
Journal of Science and 
Technology เล่มที่ 14 
ฉบับที่ 1 หน้ำ 1-6 
(1มกรำคม 2565) 
 

    

17 กำรพัฒนำสมรรถนะ
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
ของนักศึกษำครู
วิทยำศำสตร์ด้วย
กระบวนกำรสะท้อน
คิดผ่ำนวีดิทัศน์ 
 

อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธำ
ผล 

วำรสำรบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัย รำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ 
เดือนมกรำคม-เมษำยน 
๒๕๖๖ 

    

18 กำรพัฒนำแนวคิดทำง
วิทยำศำสตร์เรื่อง โลก
และกำรเปลี่ยนแปลง
ของ นักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 2/6 
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
โดยใช้แบบจ้ำลองเป็น
ฐำน 
 

อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธำ
ผล 

กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ กำรน้ำเสนอ
ผลงำนวิจัยของนกัศึกษำ 
สำขำกำรศึกษำ ระดับ
ปริญญำตรี ครั งที่ 4 (18 
มีนำคม 2565) 

    

19 กำรพัฒนำทักษะกำร
คิดวิเครำะห์ เรื่อง 
โครงสร้ำงภำยในโลก 
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ 
แบบสืบเสำะหำควำมรู้
ร่วมกับกำรใช้สื่อ 
วีดิทัศน์ ส้ำหรับ
นักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 2 
 

ผศ.ดร.สุดำรัตน์ ไชย
เฉลิม 

กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ กำรน้ำเสนอ
ผลงำนวิจัยของนกัศึกษำ 
สำขำกำรศึกษำ ระดับ
ปริญญำตรี ครั งที่ 4 (18 
มีนำคม 2565) 

    

20 The Impact on 
Addition of WO3 
for Radiation 
Shielding 

อ.วรำภรณ์ นิสสภำ 
ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ 
ระวังวงศ์ 

INTEGRATED 
FERROELECTRICS 2022, 
VOL. 224, 134-144 
(2022-4-1) 
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Properties of 
TeO2?BaO Glass 
System 
 

21 กำรส่งเสริมทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ขั นบูรณำ
กำรผ่ำนกำรเรียนรู้โดย
กำรสืบเสำะทำง
วิทยำศำสตร์ จำกกำร
ทดลองทำงฟิสิกส์ที่
เน้นกำรวิเครำะห์
ควำมไม่แน่นอน 
 

ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ 
ระวังวงศ์ 

กำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติและ
ระดับชำติInternational 
and NationalTeacher 
Education Conference 
(INTEC 2022) 8-10 
เมษำยน 2565 

    

22 Behaviors of TeO2, 
B2O3, WO3 glass 
system for ionizing 
radiation shielding 
performance: 
photon, protons 
and alpha particles 
 

ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ 
ระวังวงศ์ 

วำรสำรวิชำกำร Materials 
Today: Proceedings 
วันที่เผยแพร่ 2022/4/16 

    

23 กำร ศึกษำควำม
เสียหำย ที่ เกิดขึ นจำก
อนุภำค โปรตอน และ
แอลฟำ บริเวณผิว 
ของ โลหะผสมที่ใช้
เป็น โครงสร้ำงใน
เครื่องปฏิกรณ์ 
นิวเคลียร์ 
 

ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ 
ระวังวงศ์ 

วำรสำรวิชำกำร RMUTI 
JOURNAL Science and 
Technology เล่มที่ 15 
ฉบับที่ 1 หน้ำ 38-47 
(2022/4/28) 

    

24 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
ข้ำวแต๋นเนื อตำลสุก 

ผศ.ดร.สุคนธำ สุคนธ์
ธำรำ 
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์
เนตร 

กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ ครั งที่ 7 วิจัย
และพัฒนำ นวัตกรรมสู่
สังคมวิถีใหม่อย่ำงยั่งยืน 
(วันที่ 30 กรกฎำคม2565) 
 

    

25 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ส
ปันจ์เค้กเนื อตำลสุก 
 

ผศ.ดร.สุคนธำ สุคนธ์
ธำรำ 
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์
เนตร 

กำรประชุมวิชำกำรและนำ
เสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ 
วิทยำศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์ 
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เกษตรศำสตร์และ
เทคโนโลยี ครั งที่ 1 (23 
สิงหำคม 2565) 
 

26 กำรจัดกำรเรียนรู้โดย
ใช้โครงงำนเป็นฐำน
ตำมแนวทฤษฎีกำร
สร้ำงควำมรู้ด้วย
ตนเองโดยกำร
สร้ำงสรรค์ชิ นงำน 
 

ผศ.วัชรำภรณ์ ประภำ
สะโนบล 

วำรสำรวิจัยและพัฒนำ
หลักสูตร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 
กรกฎำคม  ธันวำคม 2564 

    

27 กำรใช้ใบงำนออนไลน์
เพื่อแก้ปีญหำกำรส่ง
งำนในรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์พื นฐำน 3 
ของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 2 
โรงเรียนวัดจันทรำวำส 
(ศุขประสำรรำษฎร์) 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์
เนตร 
ผศ.วัชรำภรณ์ ประภำ
สะโนบล 
อ.ดร.เวธกำ เช้ำเจริญ 
 
 

กำรประชุมครุศำสตร์
วิชำกำร ครั งที่ 12 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช  
( วันท่ี 25-26 ธันวำคม 
2564) 

    

28 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
ผสมผสำนร่วมกับ
เทคนิคกำรป้อนข้อมูล
กลับอย่ำงสร้ำงสรรค์
เพื่อพัฒนำผลกำร
เรียนรู้รำยวิชำ
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
เรื่องสำรโคเวเลนต์ 
ของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 
โรงเรียนวัดจันทรำวำส 
(ศุขประสำรรำษฎร์) 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์
เนตร 
ผศ.วัชรำภรณ์ ประภำ
สะโนบล 
อ.ดร.เวธกำ เช้ำเจริญ 

กำรประชุมครุศำสตร์
วิชำกำร ครั งที่ 12 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช  
( วันท่ี 25-26 ธันวำคม 
2564) 

    

29 ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ
และฤทธิ์ยับยั งเอนไซม์
ไทโรซิเนสของสำร
สกัด ใบชะครำมชนิด
สดและแห้ง 
 

อ.จ่ำเอก ดร.กฤษณะ 
พวงระย้ำ 
ผศ. ดร.พิชิต สุดตำ 
อ.วรรณำ วัฒนำ 

วำรสำรศรีนครรินทร์เวช
สำร (ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 
เดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ 
2565) TCI ฐำน 2 

    



  

78 
 

ท่ี ชื่องานวิจัยด้านการ
พัฒนาชุมชน 

ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์ ระดับ
ท้องถิ่น 

ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับ 
ชาต ิ

ระดับ
นานา 
ชาต ิ

30 รูปแบบกำรบริหำร
หลักสูตรเพื่อผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติและ
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
 

ผศ.วัชรำภรณ์ ประภำ
สะโนบล 

วำรสำรศึกษำศำสตร์
ปริทัศน์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ปีที่ 37 ฉบับ 1 

    

31 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
ผสมผสำนเพื่อพัฒนำ
ผลกำรเรียนรู้ทำงเคมี
และทักษะกำร
แก้ปัญหำ เรื่อง พันธะ
ไอออนิก ของนักเรียน
ชั นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
โรงเรียนคงคำรำม
จังหวัดเพชรบุรี 
 

ผศ.วัชรำภรณ์ ประภำ
สะโนบล 
อ.ดร.เวธกำ เช้ำเจริญ 

กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติกำรน้ำเสนอ
ผลงำนวิจัยของนกัศึกษำ 
สำขำกำรศึกษำ ระดับ
ปริญญำตรี ครั งที่ 4 (18 
มีนำคม 2565) 

    

32 กำรพัฒนำหลักสูตร
ออนไลน์เพื่อ
เสริมสร้ำงสมรรถนะ
กำรออกแบบกำรวิจัย
ในชั นเรียนส้ำหรับ
นักศึกษำครู 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี 
 

ผศ.วัชรำภรณ์ ประภำ
สะโนบล 
ผศ.สุธิดำ ทองค้ำ 

วำรสำรศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีที่ 
24 ฉบับที่ 2 

    

33 แครกเกอร์จิ งหรีด อ.นรำธร สัตย์ซื่อ กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ รำชมงคล
สุรินทร์ ครั งที่ 12 (16-17 
กันยำยน 2564) 
 

    

34 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
คำรำเมลน้ำตำลโตนด
บรรจุในรีทอร์ทเพำช์ 

อ.ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตร
ปัญญำรักษ์ 

วำรสำรวิทยำศำสตร์บูรพำ 
ปีที่ 27 (ฉบับที่ 1) 
มกรำคม - เมษำยน พ.ศ. 
2565 
 

    

35 กำรศึกษำระดับกำรคั่ว
กำแฟบ้ำนป่ำหมำกใน
กำรผลิตกำแฟสด 

อ.ณปภำ หอมหวน 
อ.นรำธร สัตย์ซื่อ 

กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ครั งที่ 4 ประจ้ำปี 2565 (8 
เมษำยน 2565) 
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36 กำรวิเครำะห์
องค์ประกอบทำงเคมี
ของจำวตำลในจังหวัด
เพชรบุรี 

อ.จันทนำ ก่อนเก่ำ 
ผศ.วัชรำภรณ์ ประภำ
สะโนบล 

PBRU SCIENCE 
JOURNAL 
2021.18(2):17-24 
(กรกฎำคม -ธันวำคม 
2564) 
 

    

37 กำรออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ส้ำหรับ
นักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 
 

ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจ
จำนุกูล 
อ.ดร.ปรำโมทย์ ตงฉิน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 

    

38 กำรพัฒนำทักษะกำร
ท้ำงำนร่วมกันและ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักศึกษำ
สำขำวิชำเคมีด้วยกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอร์ 
 

ผศ.วัชรำภรณ์ ประภำ
สะโนบล 

วำรสำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 
(พฤษภำคม - สิงหำคม 
2564)  

    

39 ผลิตภัณฑ์ปั้นสิบเสริม
แป้งข้ำวไรซ์เบอร์รี่ไส้ 
สับประรด 
 

ผศ.อำรี น้อยส้ำรำญ วำรสำรวิทยำลัยดุสิตธำนี 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 

    

40 The First Study of 
a Period Change of 
the V1851 Orion 
Eclipsing Binary 
System 

อำจำรย์วริษำ ปำน
เจริญ 

ASEAN Journal of 
Scientific and 
Technological Reports 

    

41 กำรค้ำนวนหำอำยุ
และระยะทำงของ
กระจุกดำวเปิด M 38 
 

อำจำรย์วริษำ ปำน
เจริญ 

วำรสำรวิทยำศำสตร์โลก 
ดำรำศำสตร์และอวกำศ 

    

42 Light curve 
analysis of the 
eclipsing binary 
system V781 Tau 
 

อ.ดร.นิรุธ ล ้ำเลิศ Journal of Physics: 
Conference Series 
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43 กำรพัฒนำหลักสูตร
พัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้
โดยใช้โครงงำนเป็น
ฐำน ผ่ำนกำรจัดค่ำย
วิชำกำรรูปแบบบูรณำ
กำร : กรณีศึกษำ
โรงเรียนต้ำรวจ
ตระเวนชำยแดนบ้ำน
เข้ำจ้ำว อ้ำเภอปรำณ
บุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 

ผศ.สุธิดำ ทองค้ำ วำรสำรศึกษำศำสตร์
ปริทัศน์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 
พฤษภำคม-สิงหำคม 2565 

    

44 กำรพัฒนำรูปแบบกำร
เรียนกำรสอนที่
ส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำ โดย
กำรเรียนรู้แบบสืบ
เสำะหำควำมรู้ร่วมกับ
กำรสืบเสำะแบบกลุ่ม
สำหรับนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี 
 

ผศ.สุธิดำ ทองค้ำ วำรสำรศึกษำศำสตร์
ปริทัศน์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 
พฤษภำคม-สิงหำคม 2565 

    

45 ประสิทธิภำพของฟิล์ม
บำงที่เคลือบโลหะผสม
แซอร์คำลอยร์ -4 ใน
ท่อหุ้มเชื อเพลิงของ
โรงไฟฟ้ำนิวเครลียร์ 
ต่อกำรก้ำบังรังสี
แกมมำ  นิวตรอน 
โปรตอน และแอลฟำ  

ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ 
ระวังวงศ์  

วำรสำรวิชำกำร
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์  

    

46 Build-up Factors 
and Fast Neutron 
Properties of Some 
Plastic and 
Polymer for 
Shielding Materials: 
A Simulation 
 

ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ 
ระวังวงศ์  

 Journal of Applied 
Science and 
Technology 
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47 Neutron Shielding 
and Elastic Moduli 
Properties of 
Dysprosium Doped 
Sodium-basrd 
Oxide and 
Oxyfluoride Glass 
Sysyems 
 

ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ 
ระวังวงศ์  

Naresuan University 
Journal:Science and 
Techonology  

    

 คณะวิทยาการจัดการ 
1 กลยุทธ์กำรสร้ำงควำม

ได้เปรียบทำงกำร
แข่งขันของธุรกิจดูแล
ผู้สูงอำยุในประเทศ
ไทย 
 

อ. ดร.วัชระ เวช
ประสิทธิ์ 

วำรสำรบริหำรธุรกิจศรีนค
รินทรวิโรฒ, 12(2), 20-37 

    

2 กลยุทธ์กำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบทำงกำร
แข่งขันอย่ำงยั่งยืนของ
ตลำดน ้ำชุมชนในเขต
ภำคกลำงของประเทศ
ไทย 
 

อ.วัชระ เวชประสิทธิ์ วำรสำรวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์, 12(1), 162-177 

    

3 กำรเรียนรู้ของ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ขนำดเล็กภำยใต้กำร
ระบำด COVID-19 

ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พำนิช 
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ปิยะ
วงศ์วัฒนำ 

วำรสำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรีปีที่ 12 (ฉบับที่ 1) 
มกรำคม-เมษำยน พ.ศ. 
2565 
 

    

4 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ครีมบ้ำรุงผิวสูตร
เข้มข้นน ้ำมันมะพร้ำว
เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจของวิสำหกิจ
ชุมชน บ้ำนแสงอรุณ 
อ้ำเภอทับสะแก 
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 

อ.กนกพร บุญธรรม 
ผศ.ดร.โสภำพร กล่้ำ
สกุล 
ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์
รัตน์ 

วำรสำรวิจัยและพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บุรีรัมย์ 17(1), 63-73. 

    

5 กำรสร้ำงตรำสินค้ำ
ผลิตภัณฑ์เกษตร

อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม 
ผศ.ดร.ภำวนำ อังกิ

วำรสำรวิทยำกำรจัดกำร
ปริทัศน์, 24(1). 157-162 
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ปลอดภัยของกลุ่ม
เกษตรปลอดสำรพิษ 
ต้ำบลยำงหย่อง 
จังหวัดเพชรบุรี 

นันทน์ 
อ.กัลยำ ปุญญธรรม 
ผศ.ณัฐประภำ นุ่มเมือง 
ผศ. ดร.โสภำพร กล่้ำ
สกุล 
 

6 กำรเล่ำเรื่องเพื่อ
สื่อสำรกำรตลำดผ้ำทอ
น้ำแร่ จังหวัดล้ำปำง 
 

อ.นิฤมล หิรัญวิจิตร
ภรณ์ 

วำรสำรวิชำกำรเครือข่ำย
บัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏภำคเหนือ, 11(2), 
31-44 
 

    

7 ควำมสำมำรถเชิง
พลวัตที่มีต่อผลกำร
ด้ำเนินงำนของธุรกิจ
ในอุตสำหกรรม
เครื่องดื่มภำยใต้กำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำ
ภำษีตำม
พระรำชบัญญัติภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ.2560 
โดยผ่ำนกลยุทธ์ควำม
ได้เปรียบทำงกำร
แข่งขัน 
 

ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์
รัตน์ 
อ. ดร.วัชระ เวช
ประสิทธิ์ 

วำรสำรวิทยำลัย
บัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น, 14(2), 27-54 

    

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1 กำรออกแบบและ

ควบคุมหุ่นยนต์ดุลย
ภำพด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

อ.ดร.ครรชิต ภำวนำ
นนท์ 

กำรประชุมวิชำกำร
วิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยี  
มทร.พระนคร  
ครั งที่6 
 

    

2 กำรสร้ำงแบบจำ้ลอง 
และออกแบบตัว
ควบคุมส้ำหรับ Aero-
Pendulum โดยใช้ตัว
ควบคุม 
Proportional-
Integral-Derivative 
และ Sliding-mode 
 

อ.ดร.ครรชิต ภำวนำ
นนท์ 

กำรประชุมวิชำกำร
วิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
มทร.พระนคร 
ครั งที่6 
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ท่ี ชื่องานวิจัยด้านการ
พัฒนาชุมชน 

ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์ ระดับ
ท้องถิ่น 

ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับ 
ชาต ิ

ระดับ
นานา 
ชาต ิ

3 กำรพัฒนำชุดทดลอง
บอร์ดไมโครคอลโทรล
เลอร์ ESP32 
 

อ.ดวงกมล อังอ้ำนวย
ศิริ 

กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติทำงกำรศึกษำ
ครั งที่ 12 แบบออนไลน์ 

    

4 ENSENBLE 
MACHINE 
LEARNING MODEL 
TO ENHANCE 
STOCK PRICE 
PREDICTION 
PERFORMANCE 

อ.ดวงกมล อังอ้ำนวย
ศิริ 
อ.ดร.ศิริพันธุ์ วิชัยดิษฐ 
MR.Kieran Oliver 
Torbuck 

International 
Conference on 
Developing Real-Life 
Learning Experiences: 
Education in the Digital 
Era toward New 
Normal Learning on 
Friday June 10, 2022. 
 

    

5 กำรลดมวลใบพัดมอเตอร์
ไฟฟ้ำของเครื่องปั่น
เส้นด้ำยแบบวงแหวนใน
อุตสำหกรรมสิ่งทอเพื่อ
กำรประหยัดพลังงำน 
 

อ.ชลำลัย วงเวียน วำรสำรข่ำยงำนวิศวกรรม 
อุตสำหกำรไทย  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2021): 
กรกฎำคม-ธันวำคม 2564 

    

6 กำรศึกษำภำระงำนทำง
จิตใจของมนุษย์ในกำร
ควบคุมหุ่นยนต์ในงำนที่
ต้องกำรควำมแม่นย้ำสูง 
 

อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก วำรสำรกำรยศำสตร์ไทย: ปีที่ 4 
ฉบับที่ 2 กรกฎำคม -ธันวำคม
2564 : หน้ำ 65-74 

    

7 กำรเพิ่มกำรถ่ำยเทควำม
ร้อนของเจ็ทพุ่งชนบนแผ่น
ผิวเรียบ-กำรทบทวน
วรรณกรรม 
 

ผศ. ดร.ขวัญชัย หนำแน่น ENGINEERING 
TRANSACTIONS 

    

8 กำรศึกษำเชิงทดลองกำร
ถ่ำยเทควำมร้อนของเจ็ท
พุ่งชนโดยใช้แผ่นผลึก
เหลวเทอร์โมโครมิกควบคู่
กับเทคนิคกำรประมวลผล
ภำพ 

ผศ.ดร.ขวัญชัย หนำแน่น ENGINEERING 
TRANSACTIONS 

    

9 Characterization of 
heat transfer and 
artificial neural 
networks prediction 
on overall 
performance index of 
a channel installed 
with arc-shaped baffle 
turbulators 
 

ผศ. ขวัญชัย หนำแน่น Case Studies in Thermal 
Engineering 
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ท่ี ชื่องานวิจัยด้านการ
พัฒนาชุมชน 

ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์ ระดับ
ท้องถิ่น 

ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับ 
ชาต ิ

ระดับ
นานา 
ชาต ิ

10 Intensive exploration 
of the fuel 
characteristics of 
biomass and biochar 
from oil palm trunk 
and oil palm fronds 
for supporting 
increasing demand of 
solid biofuels in 
Thailand 
 

ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงดี Energy Reports     

11 โรงเรียนเกษตรกรกับการ
พัฒนานวัตกรรมการ
รวบรวมข้อมูลทุน
ธรรมชาติของแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบล
นายาง อ าเภอชะอ า 
 

ผศ.ดร.ปรัชญา มุขดา      
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TOPIC 6 : Alumni 10 % 
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a. Number of alumni working in the community within the three years 

previously of evaluation 5% 

 

- Total number of alumni that working in the sustainable community development 
organization within the three years previously of evaluation (SCD Alumni)  3,561 

 
ตารางที่ 6.1 จ านวนศิษยเ์ก่าที่ท างานในชมุชนจ าแนกตามประเภทงาน 
 

ประเภทงาน 2561 2562 2563 รวมทั้งหมด 
ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐ 462 380 406 1,248 

รัฐวิสำหกิจ 41 20 24 85 

พนักงำนบริษัท/เอกชน 470 411 328 1,209 

ธุรกิจส่วนตัว 143 179 254 576 

ท้ำงำนต่ำงประเทศ 3 1 3 7 

อื่น ๆ 117 197 122 436 

รวมทั้งหมด 1,236 1,188 1,137 3,561 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 6.1 สัดส่วนประเภทงานของศษิย์เก่าที่ท างานในชุมชน 

 สรุป มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีมีศิษย์เก่ำที่ท้ำงำนในองค์กรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน ระหว่ำงปี
กำรศึกษำ 2561-2563 โดยได้ท้ำงำนเป็นพนักงำนข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐ จ้ำนวนมำกที่สุด 
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(1,248 คน)  รองลงมำได้แก่ท้ำงำนเป็นในบริษัท/เอกชน จ้ำนวน 1,209 คน ท้ำงำนธุรกิจส่วนตัว จ้ำนวน 576 
คน  ท้ำงำนอื่นๆ เช่น รับจ้ำงทั่วไป จ้ำนวน 436 คน และท้ำงำนรัฐวิสำหกิจจ้ำนวน 85 คน และท้ำงำน
ต่ำงประเทศ จ้ำนวน 7 คน ตำมล้ำดับ 

ตารางที่ 6.2 จ านวนศิษยเ์ก่าทั้งหมดที่ท างานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนประจ าปีการศึกษา 2563 

ประเภทการท างาน จ านวนศิษย์เก่า (คน) 
คศ. ทก. ทส. วท. มส. วศท. วก. พยบ. มหาวิทยาลัย 

ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
ของรัฐ 

27 18 24 66 156 4 35 76 406 

รัฐวิสำหกิจ 3 0 4 0 5 3 5 4 24 
พนักงำนบริษัท/เอกชน 4 22 18 24 97 45 93 25 328 
ธุรกิจส่วนตัว 2 11 13 13 106 8 89 12 254 
ท้ำงำนต่ำงประเทศ 0 1 0 0 0 1 1 0 3 
อื่น ๆ 2 3 7 12 51 6 21 20 122 

รวม 44 55 66 115 415 67 244 137 1,137 

ตารางที่ 6.3 จ านวนศิษยเ์ก่าทั้งหมดที่ท างานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนประจ าปีการศึกษา 2562  

ประเภทการท างาน จ านวนศิษย์เก่า (คน) 
คศ. ทก. ทส. วท. มส. วศท. วก. พยบ. มหาวิทยาลัย 

ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
ของรัฐ 

47 14 13 89 229 2 25 19 438 

รัฐวิสำหกิจ 3 1 0 2 9 0 12 1 28 
พนักงำนบริษัท/เอกชน 19 20 57 42 269 41 120 17 585 
ธุรกิจส่วนตัว 19 6 9 7 52 8 60 7 168 
ท้ำงำนต่ำงประเทศ 0 2 0 0 1 0 0 0 3 
อื่น ๆ 32 2 7 0 21 4 6 1 73 

รวม 120 45 86 140 581 55 223 45 1,295 

ตารางที่ 6.4 จ านวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่ท างานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนประจ าปีการศึกษา 2561  

ประเภทการท างาน จ านวนศิษย์เก่า (คน) 
คศ. ทก. ทส. วท. มส. วศท. วก. พยบ. มหาวิทยาลัย 

ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของ
รัฐ 

76 11 8 69 222 1 34 41 462 

รัฐวิสำหกิจ 4 5 4 0 15 1 8 4 41 
พนักงำนบริษัท/เอกชน 17 32 28 37 171 35 127 23 470 
ธุรกิจส่วนตัว 7 5 10 5 56 14 41 5 143 
ท้ำงำนต่ำงประเทศ 0 0 0 0 1 0 2 0 3 
อื่น ๆ 3 10 6 20 52 3 16 7 117 

รวม 107 63 56 131 517 54 228 80 1,236 
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https://plan.pbru.ac.th/ejournal/J_file20201112101254.pdf
https://plan.pbru.ac.th/ejournal/Survey2018_2.pdf
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หมายเหตุ คศ. ย่อมำจำก   คณะครุศำสตร ์
  ทก. ย่อมำจำก  คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  ทส. ย่อมำจำก  คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  วท. ย่อมำจำก  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  มศ. ย่อมำจำก  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  วก. ย่อมำจำก  คณะวิทยำกำรจัดกำร 
  วศท. ย่อมำจำก  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
  พยบ. ย่อมำจำก  คณะพยำบำลศำสตร์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 

  

แผนภูมิที่ 6.1 แสดงจ านวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่ท างานในองค์กรพัฒนาชมุชนอย่างยั่งยนื  

ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 

 สรุป ปีกำรศึกษำ 2561 มีศิษย์เก่ำที่ท้ำงำนในองค์กรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยได้ท้ำงำนในบริษัท/
เอกชนจ้ำนวนมำกที่สุด จ้ำนวน 470 คน  รองลงมำได้แก่เป็นพนักงำนข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐ
จ้ำนวน 462 คน ท้ำงำนธุรกิจส่วนตัวจ้ำนวน 143 คน  ท้ำงำนอื่น ๆ เช่น รับจ้ำงทั่วไปจ้ำนวน 117 คน ท้ำงำน
รัฐวิสำหกิจจ้ำนวน 41 คน และท้ำงำนต่ำงประเทศจ้ำนวน 3 คน ตำมล้ำดับ 
 ปีกำรศึกษำ 2562 มีศิษย์เก่ำที่ท้ำงำนในองค์กรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยได้ท้ำงำนในบริษัท/
เอกชนจ้ำนวนมำกที่สุด จ้ำนวน 411 คน  รองลงมำได้แก่เป็นพนักงำนข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐ
จ้ำนวน 380 คน ท้ำงำนธุรกิจส่วนตัวจ้ำนวน 179 คน  ท้ำงำนอื่น ๆ เช่น รับจ้ำงทั่วไปจ้ำนวน 197 คน ท้ำงำน
รัฐวิสำหกิจจ้ำนวน 20 คน และท้ำงำนต่ำงประเทศ 1 คน ตำมล้ำดับ 
 ปีกำรศึกษำ 2563 มีศิษย์เก่ำที่ท้ำงำนในองค์กรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยได้ท้ำงำนเป็นพนักงำน
ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐจ้ำนวนมำกที่สุด จ้ำนวน 406 คน  รองลงมำได้แก่ในบริษัท/เอกชน
จ้ำนวน 328 คน ท้ำงำนธุรกิจส่วนตัวจ้ำนวน 254 คน  ท้ำงำนอื่น ๆ เช่น รับจ้ำงทั่วไปจ้ำนวน 122 คน ท้ำงำน
รัฐวิสำหกิจจ้ำนวน 24 คน และท้ำงำนต่ำงประเทศ 3 คน ตำมล้ำดับ 
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แผนภาพที่ 6.2 แสดงร้อยละการถ่วงน้ าหนักของแต่ละระดับ 

b. University of alumni within the three years previously of evaluation 

5%  

  

- Total number of alumni that cooperated activities/projects with his/her 
graduated university within the three years previously of evaluation (Engaged 
Alumni) 3,196 

ตารางที่ 6.5 จ านวนศิษยเ์ก่าทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ระหว่างปี
การศึกษา 2562-2564 

คณะ 
  

จ านวนศิษยเ์ก่า (คน) ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 รวมทั้งหมด 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 35 102 100 237 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 68   35 103 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 37   440 477 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2   20 22 

คณะครุศำสตร ์ 49   310 359 

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ     85 85 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ     113 113 

คณะพยำบำลศำสตร์ฯ   153 205 358 

มหำวิทยำลัย  
(กองพัฒนำนักศึกษำ) 

100 194 1148 1,442 

รวมทั้งหมด 291 449 2,456 3,196 
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 จำกข้อมูลกำรมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ำในกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม  ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรจดั
โครงกำร/กิจกรรม โดยระยะ 3 ป ี(ปีกำรศกึษำ 2562-2564) มีศิษย์เก่ำที่เข้ำร่วมทั งหมดจ้ำนวน 3,296 คน  
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ตารางที่ 6.6 แสดงโครงการ/กิจกรรมพฒันาชุมชนอยา่งยั่งยืนที่มีศษิย์เก่าเข้าร่วม 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ศิษย์เก่า องค์ความรู้ที่ได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

(ตัวอย่าง MOU) 

หน่วยงาน ระดับผลกระทบ 

1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่ง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ   

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่

จังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ์ 

5 คน 1. องค์ความรู้ด้านพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ การ

บรรจุผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ทางโภชนาการ  

2. องค์วามรู้เรื่องความหลากหลายของพันธุ์ปลา

ในอ่างเก็บน้ า เข่ือนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

(Fish Variation of Kaeng Krachan Basin in 

Phetchaburi Province )  

3. องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลา

กระมังแผ่นอบกรอบเสริมแคลเซียม  

4. องค์ความรู้ เรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ ความ

โดดเด่นของชุมชนด้านอาหาร การท่องเที่ยว และ

สุขภาพ  

5. องค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาโฮมสเตย์และ

เสริมสร้างสุขภาพให้กับชุมชนด้วยการจัดท าภูมิ

ทัศน์ตกแต่งสถานที่โฮมสเตย์(ต้นแบบ)  

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ภูมิภาค 
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ศิษย์เก่า องค์ความรู้ที่ได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

(ตัวอย่าง MOU) 

หน่วยงาน ระดับผลกระทบ 

6. องค์ความรู้ เรื่องการพัฒนาด้านสุขภาพ 

วิธีการดูแลสุขภาพ และกิจกรรมจัดท าผลิตภัณฑ์

นวดเพื่อสุขภาพ OTOP เช่น น้ ามันนวด ยาหม่อง 

ฯลฯ เป็นต้น และ  

7. องค์ความรู้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จัก 

การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ

ของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้

ศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2  

300 คน ครูสามารถเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้น

กระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาผ่านสถานการณ์

จริงตามแนวทางการประเมิน PISA และสามารถ

ขยายผลด้วยการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีสอนใน

สถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน 

รายงานผลกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ระดับภูมิภาค 

การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ

ของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้

ศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3  

80 คน ครูสามารถเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้น

กระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาผ่านสถานการณ์

จริงตามแนวทางการประเมิน PISA และสามารถ

รายงานผลกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ระดับภูมิภาค 

https://drive.google.com/file/d/1zUETH_pPjVqmLcMhLgvLklmETji-DHc4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xvOVfYX_7vNmgyXXnLimNjRIZX6AxTSf/view?usp=sharing
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ศิษย์เก่า องค์ความรู้ที่ได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

(ตัวอย่าง MOU) 

หน่วยงาน ระดับผลกระทบ 

ขยายผลด้วยการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีสอนใน

สถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาสื่อเพื่อการจัดการเรียน

การสอนแบบ Blended Learning 

ส าหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

50 คน 1. มีรายวิชาและสื่อประกอบการสอนแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์เพิ่มมากขึ้น 
2. ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ 
3. ได้สื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษา 

รายงานผลกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ระดับภูมิภาค 

2. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 

มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่จังหวัด

เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 

5 คน 1. องค์ความรู้ในเรื่องของการผลิตพวงกุญแจ

ตุ๊กตา (ช้าง, ลิง) จากเศษผ้า  

2. องค์ความรู้ในเรื่องของการประดิษฐ์ตุ๊กตาแป้ง

ปั้นและพรมเช็ดเท้า  

3. องค์ความรู้การแปรรูปซองกาแฟเป็นกระเป๋า

ถือสตรี   

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ระดับชาติ 

https://drive.google.com/file/d/1Fb5v6PD18aTp2520Jq-mf9yUVpDRA_oc/view?usp=sharing
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ศิษย์เก่า องค์ความรู้ที่ได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

(ตัวอย่าง MOU) 

หน่วยงาน ระดับผลกระทบ 

4. องค์ความรู้การท าตลาดออนไลน์ เทคนิค

การตลาดออนไลน์ เช่น ไลฟ์สด และแอดมินเพจ 

Wangchan Market 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรม  

“ราชภัฏสดุดี  

14 กุมภา”  

10 คน เป็นการมอบรางวัลผู้น าองค์กรกิจกรรมและศิษย์

เก่านักกิจกรรมดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา 2564 

รวม 57 คน รางวัลการประกวดภาพถ่าย “PBRU 

Landmark 2022” รางวัลการประกวดการเขียน

เรียงความ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 

รายงานผลกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ระดับท้องถิ่น 

https://drive.google.com/file/d/12NUklzHZ2UfUTVsBvOcEypXwqElXV8Rb/view?usp=sharing
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ศิษย์เก่า องค์ความรู้ที่ได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

(ตัวอย่าง MOU) 

หน่วยงาน ระดับผลกระทบ 

และการแสดงส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย

นักศึกษาสาขาวชิานาฎศิลป์ศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ก่อนที่จะปิดท้าย

ด้วยการเสวนา การพัฒนาทักษะ Soft Skills 

ของนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ตอน 

“เส้นทางแสนพิเศษกับวิศวกรสังคม” 

1. เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 

2. พัฒนาทักษะ Soft skill วิศวกรสังคม 

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดงานพิธีการ ประจ าปีการศึกษา 

2564 

45 คน 1.ศิษย์เก่าความรู้ความเข้าใจในการจัดงานพิธีการ 

2.ศิษย์เก่าได้จัดงานพิธีการได้อย่างถูกต้อง 

3.รณรงค์การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

รายงานผลกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ระดับท้องถิ่น 

5.โครงการท าอาหารส าหรับการ

ประกอบอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 

2564 

27 คน 1. ศิษย์เก่ามีทางเลือกในการประกอบอาชีพ  

2. ศิษย์เก่าประกอบอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ 

3. ศิษย์เก่ามีความรู้ในการท าอาหารเพื่อประกอบ 

รายงานผลกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ระดับภูมิภาค 

https://drive.google.com/file/d/1hpu_GBDdT7iL3dl7dBUSt-jE4S3gKd0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10faFXXn-GA8_HKCxlXBuNKK6vHSNS78H/view?usp=sharing
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ศิษย์เก่า องค์ความรู้ที่ได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

(ตัวอย่าง MOU) 

หน่วยงาน ระดับผลกระทบ 

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

Infographic ประจ าปีการศึกษา 

2564 

28 คน 1. ศิษย์เก่าสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้ 
2. ศิษย์เก่าความรู้ความเข้าใจในการท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 

3. ศิษย์เก่ามีทักษะและเทคนิคการออกแบบสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 

รายงานผลกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ระดับท้องถิ่น 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศิษย์เก่า

เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ 

992 คน 1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนักถึงภาพลักษณ์ที่ดี  

2. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ในการเสริมสร้าง

บุคลิกภาพที่ดีถูกต้องและสง่างาม 

3. ผู้เข้าร่วมการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

รายงานผลกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ระดับท้องถิ่น 

7. ตลาดนัดแรงงาน PBRU 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

46 คน 1. ศิษย์เก่ามีแนวทางและทางเลือกในการสมัคร
งานจากบริษัทตา่ง ๆ 
2. ศิษย์เก่ามีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการสมัคร
งานและมีโอกาสได้งานท า 
3. ศิษย์เก่ามีพื้นฐานความรู้เรื่องความต้องการ
ตลาดแรงงาน ยุค Digital Disruption 

รายงานผลกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ระดับภูมิภาค 

https://drive.google.com/file/d/1dsulzh259stPXP_0_VvS6ps3T0qCP7M1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTvQIT2kBCYsCHmeBZIKwRdOzM7FVK1q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P4mvVVyGfAYROAVCQfwIkdsxrK77dpd7/view?usp=sharing
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ศิษย์เก่า องค์ความรู้ที่ได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

(ตัวอย่าง MOU) 

หน่วยงาน ระดับผลกระทบ 

8. การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตร

ปลอดสาร อาหารปลอดภัย 

สุขภาพดีมีรายได้ ต าบลยางหย่อง 

อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี   

15 คน 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท า

เกษตรปลอดสารพิษ และสนับสนุนอาหาร

ปลอดภัยชุมชน  โดยกระบวนการวิจัยและพัฒนา   

2. ส่งเสริมการจัดตั้งและการบริหารจัดการกลุ่ม

เกษตรกรปลอดสารพิษร่วมกับชุมชน   

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและข้าวหลาม

ยางหย่องเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด  

4. พัฒนาช่องทางส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์

ชุมชน   

รายงานผลกิจกรรม คณะวิทยาการ

จัดการ 

ระดับภูมิภาค 

9.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายต าบลแบบ 

บูรณาการ (1 ต าบล  

1 มหาวิทยาลัย) ต าบลบ้านในดง 

อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

20 คน 1.พัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ในต าบล

บ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

2.สร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในต าบล

บ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี            

3.ถ่ายโอนองค์ความรู้ เทคโนโลยีสู่ต าบลบ้านใน

ดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานผลกิจกรรม คณะวิทยาการ

จัดการ 

ระดับชาติ 

https://drive.google.com/file/d/16_HK6DPJmZuVSJYEcxlWxcTeYKggqxKX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vGagbxlmuoO8rioVbzSzP1IYdG6nTxSR/view?usp=sharing
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ศิษย์เก่า องค์ความรู้ที่ได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

(ตัวอย่าง MOU) 

หน่วยงาน ระดับผลกระทบ 

 4.เพิ่มรายได้จากการหมุนเวียนทรัพยากร/ลดการ

ใช้ทรัพยากรในต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ประยุกต์ใช้ python 

12 คน  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ประยุกต์ใช้ python – Faculty of 

Engineering and Industrial 

Technology PBRU 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับชาติ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ ในงาน

สถาปัตยกรรม 

14 คน องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ทาง

สถาปัตยกรรม 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ 

ในงานสถาปัตยกรรม – Faculty of 

Engineering and Industrial 

Technology PBRU 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับชาติ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนา

สมรรถนะบัณฑิต 

30 คน การเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบเพื่อขอ

รับรองใบประกอบวิชาชีพ และแนะแนวการเข้าสู่

วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ

พัฒนาสมรรถนะบัณฑิต – Faculty of 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และ

ระดับท้องถิ่น 

https://intech.pbru.ac.th/index.php/entechnews12-17-032022/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/entechnews12-17-032022/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/entechnews12-17-032022/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/entechnews12-17-032022/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/entechnews12-17-032022/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/solar-cell-ia-entech-pbru/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/solar-cell-ia-entech-pbru/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/solar-cell-ia-entech-pbru/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/solar-cell-ia-entech-pbru/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/solar-cell-ia-entech-pbru/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/commencement-entech2022/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/commencement-entech2022/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/commencement-entech2022/
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ศิษย์เก่า องค์ความรู้ที่ได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

(ตัวอย่าง MOU) 

หน่วยงาน ระดับผลกระทบ 

ให้มีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ การขอใบ

ประกอบวิชาชีพ รวมถึงแนวข้อสอบที่ใช้ในการ

สอบ หลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอนและเกณฑ์การ

ทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร 

Engineering and Industrial 

Technology PBRU 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal 

Design)” ทางสถาปัตยกรรม

ภายใน 

14 คน องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ

สภาพแวดล้อมให้กับคนทุก ๆ กลุ่ม อาทิเช่น 

ผู้สูงอายุ (Older people) คนปกติ ผู้พิการ 

(people with disabilities) เพ่ือให้ทุกคนได้

เข้าถึงอย่างเท่าเทียม 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบเพื่อทุก

คน (Universal Design)” ทาง

สถาปัตยกรรมภายใน – Faculty of 

Engineering and Industrial 

Technology PBRU 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับชาติ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง "ฮวงจุ้ย" ทางสถาปัตยกรรม

ภายใน 

14 คน องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของฮวงจุ้ยที่เกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม คนกับสิ่ง

ปลูกสร้างและคนกับธรรมชาติ การเลือกและ

จัดการวางผังการปลูกสร้างที่พักอาศัย การเลือก

ท าเลปลูกบ้าน ทิศทาง ตลอดจนการออกแบบ

และการวางโครงสร้างภายใน เพราะเชื่อว่า

บ้านพักอาศัยส่งผลกระทบต่อจิตใจ อารมณ์ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เชิญเข้า

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“ฮวงจุ้ย” ทางสถาปัตยกรรมภายใน 

(pbru.ac.th) 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับชาติ 

https://intech.pbru.ac.th/index.php/commencement-entech2022/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/commencement-entech2022/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/universal-design-entech-pbru/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/universal-design-entech-pbru/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/universal-design-entech-pbru/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/universal-design-entech-pbru/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/universal-design-entech-pbru/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/universal-design-entech-pbru/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/feng-shui-interior-architecture/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/feng-shui-interior-architecture/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/feng-shui-interior-architecture/
https://intech.pbru.ac.th/index.php/feng-shui-interior-architecture/


  

100 
 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ศิษย์เก่า องค์ความรู้ที่ได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

(ตัวอย่าง MOU) 

หน่วยงาน ระดับผลกระทบ 

สุขภาพของผู้อยู่อาศัย ทั้งยังมีผลต่อหน้าที่การ

งาน โชคลาภ และความสัมพันธ์ในครอบครัวอีก

ด้วย 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“สร้างกลยุทธ์ด้วย Business 

Model Canvas”  

29 คน องค์ความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ Bisiness Model 

Canvas กับก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business 

Stategy) เพ่ือให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกอบการ 

(3) Facebook Live | Facebook คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับชาติ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตครูสู่การ

สอบบรรจุส าหรับศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

310 คน ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

รายงานผลกิจกรรม คณะครุศาสตร ์ ระดับท้องถิ่น 

13.ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

20 คน 1. การผลิตต้นกล้าและขยายพันธุ์กระท่อม 

2. การวางระบบน้ าในสวนไม้ผล 

3. การปลูกผักยกโต้ะกลางมุ้ง 

4. การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจเมืองเพชรอัจริยะ 

5. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี กค 65 - 

Google Drive 

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

ระดับท้องถิ่น 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=766870714678272
https://drive.google.com/drive/folders/1FvFo6ic2a8p8IxXvqMr_bzEK9QUrqqGN
https://drive.google.com/drive/folders/1FvFo6ic2a8p8IxXvqMr_bzEK9QUrqqGN
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ศิษย์เก่า องค์ความรู้ที่ได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

(ตัวอย่าง MOU) 

หน่วยงาน ระดับผลกระทบ 

10.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑติ

ให้พร้อมท างานด้วยวิชาชีพและ

สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 

21  

72 คน 1. นักศึกษาได้รับโอกาสน าความรู้และ

ประสบการณ์ทีได้รับไปใช้ในชีวิติจริง 

2. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ส านักงานเกี่ยวกับการใช้งาน

โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 

3. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพด้าน

การสอบใบรับรองความสามารถของ Microsoft 

Office Specialist (MOS) : Microsoft office 

PowerPoint 2016 

4. มีทักษะในการน าวิชาชีพด้านความสามารถ

ของ Microsoft Office Specialist (MOS) : 

Microsoft Office PowerPoint 2016 เพื่อใช้

ประกอบอาชีพ 

รายงานผลกิจกรรม คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระดับท้องถิ่น 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ด้วย

โปรแกรม Unity 

2 คน  รายงานผลกิจกรรม คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระดับท้องถิ่น 
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ศิษย์เก่า องค์ความรู้ที่ได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

(ตัวอย่าง MOU) 

หน่วยงาน ระดับผลกระทบ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาทักษะการประมวลภาพและ

การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ 

4 คน  รายงานผลกิจกรรม คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระดับท้องถิ่น 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

อบรมการพัฒนาทักษะการสร้างอ

นิเมชัน (Animation)  

1 คน  รายงานผลกิจกรรม คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระดับภูมิภาค 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและ

สอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

ด้านการสอบใบรับรอง

ความสามารถของ Microsoft 

Office Word 2016 Online 

6 คน  รายงานผลกิจกรรม คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระดับภูมิภาค 

กิจกรรมอบรม PLC ส าหรับครู

ศิษย์เก่า 

100 คน 1. ศิษย์เก่ามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้แบบ PLC 
2. ศิษย์เก่ามีทักษะการจัดการเรียนการสอนด้วย 
PLC 
3. ศิษย์เก่าน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพของตนเอง 

รายงานผลกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร ์

ระดับภูมิภาค 
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ศิษย์เก่า องค์ความรู้ที่ได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

(ตัวอย่าง MOU) 

หน่วยงาน ระดับผลกระทบ 

4. ศิษย์เก่าได้น าความรู้เกี่ยวกับ PLC ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
5. ศิษย์เก่าสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 

โครงการเตรียมความพร้อมจัดติว

การสอบและจัดท าฐานข้อมูลคลัง

ข้อสอบวัดความรู้ 

เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ

ด้านสาธารณสุขศาสตร์ ส าหรับ

นักศึกษาและศิษย์เก่า 

20 คน 1. ศิษย์เก่าสาขาสาธารณสุขศาสตร์มีความรู้ตาม

กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

2. ศิษย์เก่าสาขาสาธารณสุขศาสตร์มีความพร้อม

ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน 

 3. มีฐานข้อมูลคลังข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ

ด้านสาธารณสุขศาสตร์ ในระบบ PBRU LMS 

ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาสาธารณสุข

ศาสตร์ 

รายงานผลกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 

และวิทยาการ

สุขภาพ 

ระดับท้องถิ่น 
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ศิษย์เก่า องค์ความรู้ที่ได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

(ตัวอย่าง MOU) 

หน่วยงาน ระดับผลกระทบ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

และศิษย์เก่าเพื่อมาตรฐานวิชาชีพ 

100  
คน 

ศิษย์เก่าได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมขอขึ้น

ทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จาก

สภาการพยาบาล 

รายงานผลกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 

และวิทยาการ

สุขภาพ 

ระดับภูมิภาค 

โครงการเตรียมความพร้อมสอบใบ

ประกอบวิชาชีพด้านแพทย์แผน

ไทย 

73 คน ศิษย์เก่าได้ทดสอบวัดความรู้หลักสูตรการแพทย์

แผนไทยบัณฑิต 

รายงานผลกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 

และวิทยาการ

สุขภาพ 

ระดับภูมิภาค 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

จัดการเรียนการสอน ส าหรับ

พยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2564 

12 คน  รายงานผลกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 

และวิทยาการ

สุขภาพ 

ระดับภูมิภาค 

รวมทั้งหมด 2,456   
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TOPIC 7 : Award 5 % 
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a. Number of awards in sustainable community development 5% 

 

- List of all awards related to sustainable community development that the 
university itself/staff/alumni received for the year of evaluation (SCD Awards) 74 

ตารางที่ 7.1 แสดงจ านวนผู้ที่ได้รับรางวลั  ระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 
ประเภทรางวัล จ านวนคนที่ได้รับรางวัล 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

นักศึกษา 14 31 

บุคลากร 7 2 
ศิษย์เก่า 8 59 
ชุมชน 9 7 

รวมทั้งหมด 38 99 

ตารางที่ 7.2 แสดงระดับผลงานแต่ละประเภทรางวัล 
 

 

 

แผนภาพที่ 7.1 แสดงระดับผลงานแตล่ะประเภท

ระดับผลงาน จ านวน(คน) จ านวนรางวลั 
ระดับท้องถิน่ 50% 44 19 
ระดับภูมิภาค 30% 0 0 
ระดับชาติ 15% 49 49 
ระดับนานาชาติ 5% 6 6 

รวมทั้งหมด 99 74 

 
 

A
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ตารางที่ 7.3 รางวัลดา้นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจ าปีการศึกษา 2564 

ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

1 รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรน้ำเสนอผลงำนนวัตกรรม กำร
พัฒนำไมโครอิมิลชัน จำกน ้ำมันกำรพลูและน ้ำมันไพล ประเภท 
เศรษฐกิจพอเพียง 

อำจำรย์ประกำยรัตน์ ทุนิจ 
และนำงสำวนิซำรีนำ มูซอ  

1           1   กำรแพทย์แผนไทย/
พยำบำลศำสตร์และ
วิทยำกำรสุขภำพ 

2 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กำรน้ำเสนอผลงำนนวัตกรรม 
กล่องเก็บเข็มปลอดภัยใส่ใจผู้ประกอบกำร ประเภท สิ่งประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์ ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั งที่ 13 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

ผศ.เผ่ำ อนันจิ๋ว และ       
นำยพีรภูมิ พูลเปี่ยม  

1           1   พยำบำลศำสตร์/
พยำบำลศำสตร์และ
วิทยำกำรสุขภำพ 

3 รำงวัลชมเชย กำรน้ำเสนอผลงำนนวัตกรรมรำงวัลชมเชย กำร
น้ำเสนอผลงำนนวัตกรรม เครื่องคัดกรองโควิด-19 แบบทรีอินวัน 
(Screening machine for COVIC 3in1)  ประเภท เทคโนโลยี 
ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั งที่ 13 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม 

อำจำรย์ณฐกร นิลเนตร และ 
นำงสำวพัชรี สูญสิ นภัย  

1           1   สำธำรณสุขศำสตร์/
พยำบำลศำสตร์และ
วิทยำกำรสุขภำพ 

https://drive.google.com/drive/folders/1MY2jhg7v6JOzr9PurgOBOGzgblXUQz7k
https://drive.google.com/drive/folders/1MY2jhg7v6JOzr9PurgOBOGzgblXUQz7k
https://drive.google.com/drive/folders/1MY2jhg7v6JOzr9PurgOBOGzgblXUQz7k
https://drive.google.com/drive/folders/1MY2jhg7v6JOzr9PurgOBOGzgblXUQz7k
https://drive.google.com/drive/folders/1MY2jhg7v6JOzr9PurgOBOGzgblXUQz7k
https://drive.google.com/drive/folders/1MY2jhg7v6JOzr9PurgOBOGzgblXUQz7k
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

4 รำงวัลพยำบำลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจ้ำปี 2564 สำขำ
กำรศึกษำพยำบำล ประเภท ผู้บริหำรกำรศึกษำพยำบำล  

ผศ.ดร.วนิดำ  ดุรงค์ฤทธิชัย     1   1       พยำบำลศำสตร์และ
วิทยำกำรสุขภำพ 
ชมรมพยำบำลจังหวัด
เพชรบุรี ภำพและข่ำว
แสดงควำมยินดีรำงวัล
พยำบำลดีเด่น  

5 รำงวัลพยำบำลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจ้ำปี 2564  
สำขำกำรศึกษำพยำบำล  
ประเภท อำจำรย์พยำบำล  
 

ผศ.เผ่ำ  อนันจิ๋ว    1   1       พยำบำลศำสตร์และ
วิทยำกำรสุขภำพ 

https://drive.google.com/file/d/15h4dyvOvNHVH2Gp1j9Aaw8jgc3iDM9Ot/view
https://www.facebook.com/NursingPBRU/posts/1715140588694996
https://www.facebook.com/NursingPBRU/posts/1715140588694996
https://www.facebook.com/NursingPBRU/posts/1715140588694996
https://www.facebook.com/NursingPBRU/posts/1715140588694996
https://www.facebook.com/NursingPBRU/posts/1715140588694996
https://www.facebook.com/NursingPBRU/posts/1715140588694996
https://www.facebook.com/NursingPBRU/posts/1715140588694996
https://www.facebook.com/NursingPBRU/posts/1715140588694996
https://www.facebook.com/NursingPBRU/posts/1715140588694996
https://www.facebook.com/NursingPBRU/posts/1715140588694996
https://drive.google.com/file/d/15h4dyvOvNHVH2Gp1j9Aaw8jgc3iDM9Ot/view
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

6 รำงวัล ดีเด่น จำกกำรประกวดแผนปฏิบัติกำร Happy Hospital 
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมงำน องค์กร 4G แห่งควำมสุข 

นำงสำวกันยำรัตน์ เฉพำะตรง  
นำยชยพล เวชสิทธ์        
นำยณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน 
นำงสำวศศิวิมล ปัตตำเขสูง 
และนำงสำวรัชตพิร มณี
พรหม   

1           1   พยำบำลศำสตร์และ
วิทยำกำรสุขภำพ 

7 รำงวัลกำรน้ำเสนองำนวิจัยระดับดี ประเภทโปสเตอร์ ด้ำนกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร 

น.ส.นภัสวรรณ กลิ่นกรุ่น  
น.ส.ตติยำ ศรีจันทร์  

1           1   กำรแพทย์แผนไทย/
พยำบำลศำสตร์และ
วิทยำกำรสุขภำพ 

8 รำงวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภท
ประติมำกรรม กับผลงำนกำรแกะสลักหิน “สัมพันธภำพใน
พันธนำกำร” 

อำจำรย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณ
โชติ                      
ประธำนสำขำวิชำศิลปะและ
กำรออกแบบ คณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

    1       1   สำขำวิชำศิลปะและ
กำรออกแบบ คณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

9 รำงวัลชนะเลิศโครงกำร “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่” 
(Ford Moves Her Business) จำกผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกกล้วย 

นำงปนิดำ มูลนำนัด 
ผู้ประกอบกำรภำยใต้ ศูนย์บ่ม
เพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี  

  1         1   วิทยาการจัดการ 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28257
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28257
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28257
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28257
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28257
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28257
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28257
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28257
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28257
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/31085
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/31085
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/31085
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/31085
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/31085
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/31085
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=653
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=653
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=653
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=653
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

10 รับรำงวัล “รำชภัฏคุณำกร”ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณ ใน
งำน “100 ปี รำชภัฏพิบูลสงครำม เทิดไท้องค์รำชัน ในฐำนะ
ผู้ท้ำคุณประโยชน์ต่องำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ 

อ.ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญำ
รักษ์ 

    1       1   คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

11 รำงวัล “คนดีศรีเมืองเพชร”ด้ำนบริหำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรศึกษำ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์         
ดร.เสนำะ กลิ่นงำม อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  

    1   1       วิทยำกำรจัดกำร 

12 รำงวัล “คนดีศรีเมืองเพชร”ด้ำนมนุษยศำสตร์รำกฐำนเมืองเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แสน
ประเสริฐ ปำนเนียม        
อำจำรย์ประจ้ำสำขำวิชำ
ภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

    1   1         

13 รำงวัล “คนดีศรีเมืองเพชร”ด้ำนพัฒนำกำรเกษตรยั่งยืน ดร.ทัดทอง พรำหมณี 
อำจำรย์ประจ้ำคณะ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

    1   1       คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=654
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=654
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/29644
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/29644
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/29644
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/29644
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/29644
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/29644
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/29644
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/29644
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/29644
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/29644
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/29644
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

14 รำงวัลชมเชยในกำรประกวดเส้นทำงด้วยกิจกรรมท่องเที่ยว
มุมมองใหม่ 2564 

นักศึกษำสำขำวชิำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
จ้ำนวน 3 ทีม ทีมดีต่อใจ   
บำงตะบูน–บำงขุนไทร ทีม
เส้นทำงสำยศิลปค์ืนถิ่นสู่
วัฒนธรรม และทีมเท่ียวชุมชน
มอญ นอนแบบชำวเพชร  

1           1   สำขำวิชำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว/คณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

15 ศิลปินยอดนิยม" ในนิทรรศกำรศิลปะนำนำชำติ ประเทศเยอรมนี 
"ArtBook The Platform Germany organized the 1st 
Virtual Art Fair - KUNST MELA 2022" 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์         
ดร.สุธิดำ บุตรแขก      
อำจำรย์ประจ้ำสำขำวิชำ
ศิลปศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

    1         1 สำขำวิชำศิลปศึกษำ 
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

16 รำงวัลเหรียญเงิน ในกำรแข่งขัน ASMO Thailand 2021 และ
กำรประชุมวิชำกำรระดับำนำนำชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และ
นวัตกรรมส้ำหรับนักเรียนครั งที่ 2 

นักเรียนโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  

1             1 โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28561
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28561
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28561
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28561
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28561
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28561
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/28561
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=659
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=659
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=659
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=659
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=659
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27913
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27913
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

17 เหรียญทองแดงในกำรแข่งขัน ASMO Thailand 2021 และกำร
ประชุมวิชำกำรระดับำนำนำชำตดิ้ำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม
ส้ำหรับนักเรียนครั งที่ 2 

นักเรียนโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  

1             1 โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี 

18 รำงวัลชมเชยเข้ำร่วมน้ำเสนอผลงำนระดับชำติทำงด้ำนวิศวกรรม 
ในงำน ECTI Workshop On BEC 

นักเรียนโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  

1           1   โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี 

19 เหรียญทอง กระบี่กระบอง ประเภทอำวุธ พลอง-พลอง กำร
แข่งขันกระบี่กระบองและกีฬำดำบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ณ ลำนกิจกรรมทรงชัย จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

น.ส.สุภำวด ีจิตรักมั่น และ 
น.ส.ศศิธร บุญรอด    
นักศึกษำสำขำวชิำพลศึกษำ 
คณะครุศำสตร ์

1           1   สำขำวิชำพลศึกษำ 
คณะครุศำสตร ์

20 เหรียญทอง กระบี่กระบอง ประเภทอำวุธ ง้ำว – ง้ำว ในกำร
แข่งขันกระบี่กระบองและกีฬำดำบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ณ ลำนกิจกรรมทรงชัย จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

น.ส.สุภำวด ีจิตรักมั่น และ 
น.ส.ศศิธร บุญรอด    
นักศึกษำสำขำวชิำพลศึกษำ 
คณะครุศำสตร ์

1           1   สำขำวิชำพลศึกษำ 
คณะครุศำสตร ์

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27913
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27913
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27913
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27913
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

21 เหรียญเงิน กระบี่กระบอง ประเภท กระบี่ – กระบี่ ในกำร
แข่งขันกระบี่กระบองและกีฬำดำบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ณ ลำนกิจกรรมทรงชัย จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

น.ส.ปริมน ใบเกตุ และ    
น.ส.ธัญวรรณ คงงด 

1           1   สำขำวิชำพลศึกษำ 
คณะครุศำสตร ์

22 เหรียญเงิน กีฬำดำบไทย ประเภท กระบี่กระบองบุคคลหญิง ใน
กำรแข่งขันกระบี่กระบองและกีฬำดำบไทยชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ณ ลำนกิจกรรมทรงชัย จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

น.ส.ดำรัณ ยอมสละ  1           1   สำขำวิชำพลศึกษำ 
คณะครุศำสตร ์

23 เหรียญเงิน กีฬำดำบไทย ประเภท ดำบสองมือบุคคลชำยในกำร
แข่งขันกระบี่กระบองและกีฬำดำบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ณ ลำนกิจกรรมทรงชัย จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

นำยธนดล คชพันธ์  1           1   สำขำวิชำพลศึกษำ 
คณะครุศำสตร ์

24 เหรียญทองแดง กีฬำดำบไทย ประเภท ดำบสองมือบุคคลหญิง
ในกำรแข่งขันกระบี่กระบองและกีฬำดำบไทยชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ณ ลำนกิจกรรมทรงชัย จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

น.ส.ดำรัณ ยอมสละ  1           1   สำขำวิชำพลศึกษำ 
คณะครุศำสตร ์

25 เหรียญทองแดง กีฬำดำบไทย ประเภท กระบี่บุคคลชำย ในกำร
แข่งขันกระบี่กระบองและกีฬำดำบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ณ ลำนกิจกรรมทรงชัย จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

นำยณัฐภัทร สุขนอก  1           1   สำขำวิชำพลศึกษำ 
คณะครุศำสตร ์

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

26 ถ้วยรำงวัลคะแนนรวมจำกกำรแข่งขันกระบี่กระบอง รุ่น
ประชำชนทั่วไป ในกำรแข่งขันกระบี่กระบองและกีฬำดำบไทยชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ลำนกิจกรรมทรงชัย จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 

นักศึกษำสำขำวชิำพลศึกษำ 
คณะครุศำสตร ์

1           1   สำขำวิชำพลศึกษำ 
คณะครุศำสตร ์

27 รำงวัลชมเชยในกำรแข่งขันท้ำอำหำร 2021 Potatoes USA®  
Young Chef Training and Competition 

1. นำยยุทธพงษ์ ค้ำม่วง      
2. นำยศุภชีพ เหล้ำสินชัย   
3. นำงสำวกอบเงิน แท่น
อินทร์  

1           1   สำขำเทคโนโลยีและ
ศิลปะกำรประกอบ
อำหำร คณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

28 รำงวัลระดับดีมำก ในกำรน้ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์ ในกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติครบรอบ 15 ปี 
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

อำจำรย์นันทิยำ ดอนเกิด 
อำจำรย์ประจ้ำสำขำวิชำ
ศิลปะและกำรออกแบบ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
และนำงสำวชลันดำ สังวร
กำญจน์ ศิษย์เก่ำสำขำวิชำ
ศิลปะและกำรออกแบบ  

    1         1 สำขำวิชำศิลปะและ
กำรออกแบบ 

29 รำงวัลประกวดนวัตกรรมวิทยำศำสตร์ ระดับดีเด่น  ระดับ ดี 
และรำงวัลประเภท Popular vote 

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

    1   1       คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27768
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27751
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27751
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27751
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27751
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27221
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27221
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27221
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27221
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27221
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27221
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27221
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26889
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26889
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

30 รำงวัลชมเชยจำกผลงำนวิจัยเรื่องกำรจัดกำรกำรเรียนรู้โรงเรียน
เกษตรกร (Farmer Academy) ตำมแนวเกษตรทฤษฎีใหม่อย่ำง
มีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในงำนมหกรรมวิจัยแห่งชำติ 2564 
(Research Expo 2021) “วิจัยเพื่อพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง 
มั่งคั่งและยั่งยืน” จัดขึ นเมื่อวันที่ 22 – 26 พฤศจิกำยน ที่ผ่ำนมำ 
ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

อำจำรย์ ดร.ทัดทอง พรำมณี 
ผศ.ดร.ปรัชญำ มุกดำ และ 
ผศ.กฤษณ์ ไชยวงศ์  

    1       1   คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

31 ผลงำนได้รับกำรคัดเลือกให้จัดแสดงในโครงกำรเทศกำลศิลปะ
นำนำชำติ สงขลำ นายนิธิ กล่ ากลัด นักศึกษำสำขำวิชำศิลปะ
และกำรออกแบบ ชั นปี 4 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ได้รับกำรคัดเลือกให้น้ำผลงำน “วิถี
ชีวิตสัตว์สังคม” ไปจัดแสดง ภำยใต้โครงกำรศิลปะนำนำชำติ 
สงขลำ “เชื่อมโยงจำกรุ่นสู่รุ่น” (ART new GEN 2021) 
Regenerate – Normal condition (ฟื้นฟู – สู่สภำวะปกติ) ณ 
หอศิลปสงขลำ จังหวัดสงขลำ ระหว่ำงวันที่ 1-30 ธันวำคม 2564 

นำยนิธิ กล่้ำกลัด       
นักศึกษำสำขำวชิำศิลปะและ
กำรออกแบบ ชั นปี 4 คณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  

1           1   สำขำวิชำศิลปศึกษำ 
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

32 ผลงำนนักศึกษำศิลปะได้รับกำรคัดเลือกจัดแสดงในงำนศิลปะ
นำนำชำติออนไลน์ ประเทศบังคลำเทศ นักศึกษำสำขำวิชำ
ศิลปศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี จ้ำนวน 9 คน ได้รับกำรคัดเลือกผ่ำนเข้ำรอบ 40 
คนสุดท้ำย ให้น้ำผลงำนไปจัดแสดงในงำนแสดงศิลปะนำนำชำติ
ออนไลน์ ประเทศบังคลำเทศ “1st CrC Academy 
International Art Award” 

1. นำยอศิลำ เจือนำก 
นักศึกษำชั นปีที่ 5 
2. นำงสำวปรียำภรณ์ พันธุ์
เพิ่ม นักศึกษำชั นปีที่ 5 
 3. นำงสำวพิชชำพร เตมีย์
สุภำพ นักศึกษำชั นปีที่ 5 
 4. นำงสำวน ้ำฝน ภูบุญมี 

1             1 สำขำวิชำศิลปศึกษำ 
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27149
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27149
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27149
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26404
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26404
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26404
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26404
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26404
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

นักศึกษำชั นปีที่ 5 
 5. นำงสำวพชรพร สำย
จันทร์ นักศึกษำชั นปีที่ 5 
 6. นำงสำวพิมผกำ บุญยะ
ประทีป นักศึกษำชั นปีที่ 4 
 7. นำยสุเมธ กล้วยเพชร 
นักศึกษำชั นปีที่ 4 
 8. นำยธำรำพงษ์ ประมูลวงค์ 
นักศึกษำชั นปีที่ 4 
 9. นำยธีรศักดิ์ ไทยเดิม 
นักศึกษำชั นปีที่ 3 
 

33 รำงวัลชนะเลิศสุดยอดภำคกลำง โครงกำร “กิจกรรมกำรแข่งขัน
แฮกกำธอน (U2T Hackathon 2021) ภำยใต้โครงกำรยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรำยต้ำบล (มหำวิทยำลัยสู่ตำบล สร้ำงรำก
แก้วให้ประเทศ) ของเครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภูมิภำคภำค
กลำง” 

(ทีมแอบแซ่บแก่งกระจำน)  
1. นำยพันธมิตร ส้ำเภำมำตำ 
2. นำยนเรนทร์ฤทธิ์ จีนกิ ม  
3. นำงสำววิไลพร  อบมำลี  
4. นำงสำวกิตติพร  สุข
ส้ำรำญ                          
5. นำงสำวชนิตำ ศำลำงำม  
6. นำงสำวจรินทร์ธร บรรฤทธิ์ 
7. นำยธนดล ส้ำเภำเงิน      
8. นำยฐิติวัฒน์  นิลเถื่อน     

      1     1   คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26594
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

34 รำงวัลชมเชยในกำรประกวดวีดิโอประชำสัมพันธ์ หัวข้อ "Techo 
MeeDee โดนใจ๊โดนใจ" กำรน้ำเสนอน ้ำพริกปลำกะมัง ชุมชน
บ้ำนพุเข็ม ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี 
 กำรแข่งขันในงำน Techno Mart 2021 นิทรรศกำรแสดงผล
งำนวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในรูปแบบออนไลน์เสมือน
จริง (Virtual Exhibition) เมื่อวันที่ 27-29 กันยำยน 2564 
ได้รับรำงวัลชมเชยในกำรประกวดวีดิโอประชำสัมพันธ์ หัวข้อ 
"Techo MeeDee โดนใจ๊โดนใจ" กำรน้ำเสนอน ้ำพริกปลำกะมัง 
ชุมชนบ้ำนพุเข็ม ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี โดย 
นำงสำวจรินทร์ธร บรรฤทธิ์  

ชุมชนบ้ำนพุเข็ม 
ต.แก่งกระจำน  
อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี 
โดย  
นำงสำวจรินทร์ธร บรรฤทธิ์  

      1     1   คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

35 รำงวัลชมเชยในกำรประกวดวีดิโอประชำสัมพันธ์ หัวข้อ "Techo 
MeeDee โดนใจ๊โดนใจ" กำรน้ำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP 
ชุมชนบ้ำนพุบอน ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี 
กำรแข่งขันในงำน Techno Mart 2021 นิทรรศกำรแสดงผล
งำนวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในรูปแบบออนไลน์เสมือน
จริง (Virtual Exhibition) เมื่อวันที่ 27-29 กันยำยน 2564 
ได้รับรำงวัลชมเชยในกำรประกวดวีดิโอประชำสัมพันธ์ หัวข้อ 
"Techo MeeDee โดนใจ๊โดนใจ" กำรน้ำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้ำ 
OTOP ชุมชนบ้ำนพุบอน ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน จ.
เพชรบุรี โดย นำงสำวชนิตำ ศำลำงำม  

ชุมชนบ้ำนพุบอน             
ต.แก่งกระจำน                 
อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี 
โดย นำงสำวชนิตำ ศำลำงำม  

      1     1   คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26130%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=674
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26130%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=674
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26130%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=674
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26130%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=674
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

36 รำงวัลชมเชยในกำรประกวดวีดิโอประชำสัมพันธ์ หัวข้อ "Techo 
MeeDee โดนใจ๊โดนใจ" กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ของ
ช้ำร่วย ผลผลิตทำงกำรเกษตร ชุมชนวังจันทร์ ต.แก่งกระจำน อ.
แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี 
กำรแข่งขันในงำน Techno Mart 2021 นิทรรศกำรแสดงผล
งำนวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในรูปแบบออนไลน์เสมือน
จริง (Virtual Exhibition) เมื่อวันที่ 27-29 กันยำยน 2564 
ได้รับรำงวัลชมเชยในกำรประกวดวีดิโอประชำสัมพันธ์ หัวข้อ 
"Techo MeeDee โดนใจ๊โดนใจ" กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก ของช้ำร่วย ผลผลิตทำงกำรเกษตร ชุมชนวังจันทร์ ต.แก่ง
กระจำน อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี โดย นำยอนุวัฒน์  โสหทำ 
 

ชุมชนวังจันทร์ ต.แก่งกระจำน 
อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี 
โดย นำยอนุวัฒน์  โสหทำ 

      1     1   คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

37 รำงวัลเพชรพระนคร ครั งที่ 3 ประจ้ำปี 2564 สำขำทัศนศิลป ์ อำจำรย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณ
โชติ  
อำจำรย์ประจ้ำสำขำวิชำ
ศิลปะและกำรออกแบบ คณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์
 

    1       1   
 

 

 

 

 

สำขำวิชำศิลปะและ
กำรออกแบบ/ คณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26130
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26130
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26130
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

38 รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ กำรแข่งขันทักษะ
วิชำกำรและวิชำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม ครั งที่ 8 
หรือ THM Fair 2021 ที่จัดโดยมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

นำยชนสรณ์ คุณำธิมำพันธ์ 
นักศึกษำชั นปีที่ 3 สำขำวิชำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว คณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

1           1   สำขำวิชำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว/ คณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

39 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขันทักษะกำรน้ำเสนอขำย
ของฝำกของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวโดยใช้ภำษำอังกฤษ ใน
ระดับประเทศ กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวและกำรโรงแรม ครั งที่ 8 หรือ THM Fair 2021 ที่จัด
โดยมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

นำงสำวพรรณพษำ เพิ่มพูล 
นักศึกษำชั นปีที่ 3 สำขำวิชำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว คณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

1           1   สำขำวิชำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว คณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25676
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25676
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25676
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25676
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25676
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25676
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25676
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25676
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25676
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25676
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

40 รำงวัลครูผู้สอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี “ดีเด่น” ประจ้ำปี 
2564 

1. อ.สุธิดำ ทองค้ำ อำจำรย์
ประจ้ำสำขำวิชำเคมี 
2. ดร.ณำณพัฒน์ พรม
ประสิทธิ์ อำจำรย์ประจ้ำ
สำขำวิชำชีววิทยำ 
3. ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส 
อำจำรย์ประจ้ำสำขำวิชำ
คณิตศำสตร ์
4. อ.วริษำ ปำนเจริญ 
อำจำรย์ประจ้ำสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
5. ดร.อัจฉริยกูล พวงเพ็ชร์ 
อำจำรย์ประจ้ำสำขำวิชำ
อำหำรและโภชนำกำรและ
เทคโนโลยี 
6. ผศ.อำรี น้อยส้ำรำญ 
อำจำรย์ประจ้ำสำขำวิชำ
เทคโนโลยีและศิลปะกำร
ประกอบอำหำร 
 

    6   6       คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/25611
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

41 รำงวัลน้ำเสนอวิจัยยอดเยี่ยม จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
ครั งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021) “วิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่ำงยั่งยืน” ณ วิทยำลัยเทคโนโลยี
สยำม  

นำงสำวศิริรัตน์ คงทัพ และ
นำงสำวภูริชญำ เจ้ำ   
นักศึกษำสำขำวชิำอำหำรและ
โภชนำกำรประยุกต์ คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

1           1   สำขำวิชำอำหำรและ
โภชนำกำรประยุกต์ / 
คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

42 รำงวัล “อำจำรย์ที่ปรึกษำดีเด่น” ประจ้ำปี 2564  1. อำจำรย์จิตรรดำ พงศร
รำธิก    คณะพยำบำลศำสตร์
และวิทยำกำรสุขภำพ 
2. อำจำรย์ชนำธิป บุบผำมำศ 
คณะครุศำสตร ์
3. อำจำรย์เกรียงไกร  จิรยะ
ปัญญำ คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
4. อำจำรย์ ดร.มลทิชำ แจ่ม
จันทร์ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์
5. อำจำรย์สุธำสินี อัมพิลำศ
รัย คณะวิทยำกำรจัดกำร 
6. อำจำรย์ ดร.สุมิตำนันท์ จัน
ทะบุรี คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

    8   8        คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24905
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24905
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24905
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24905
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24905
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

7. อำจำรย์เจิมธง ปรำรถนำ
รักษ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์
และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
8. อำจำรย์ทิพย์สุดำ ชะงัดเวช 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

43 รำงวัล “อำจำรย์ที่ปรึกษำดีมำก” ประจ้ำปี 2564 1. อำจำรย์กุลวดี เข่งวำ คณะ
พยำบำลศำสตร์และวิทยำกำร
สุขภำพ 
2. อำจำรย์ธนัฏนัณ อนันศิริ
สถำพร คณะพยำบำลศำสตร์
และวิทยำกำรสุขภำพ 
3. ผศ.วรำภรณ์ แก้วแย้ม 
คณะครุศำสตร ์
4. อำจำรย์ ดร.บุญทิพย์ แป้น
ทอง คณะครุศำสตร์ 
5. ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ คณะ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
6. อำจำรย์สุกัญษลิกำ บุญมำ
ธรรม คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

    14   14       คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

7. อำจำรย์รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ 
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์
8. อำจำรย์วิไลวรรณ ไชยลัง
กำร คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์
9. ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 
10. อำจำรย์ธิดำรัตน์ ปิ่นทอง 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 
11. อำจำรย์ ดร.อัจฉริยะกูล 
พวงเพ็ชร์ คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี 
12. อำจำรย์ชลำลัย วงเวียน 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
13. อำจำรย์ส้ำรวย มะลิถอด 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
14. อำจำรย์ทะนงศักดิ์ ธรรม
จ้ำรัส คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24153
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

44 รำงวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ในกำรแข่งขัน "Coffee Break 
Contest" กิจกรรมกำรแข่งขัน "Coffee Break Contest " ครั ง
ที่ 1 ภำยใต้งำน Phetchaburi City of Gastronomy : CHA-
AM Food Festival #1 ด้ำเนินกำรและสนับสนุนโดย จังหวัด
เพชรบุรี หอกำรค้ำจังหวัดเพชรบุรี สสปน. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี และภำคีเครือข่ำยฯ ณ โรงเรียนกำรอำหำรนำนำชำติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวำคม 
พ.ศ. 2564  

ทีม The 3 miracle สมำชิก
โดย 1. นำยวีรภัทร เส็งกีหวย 
2. นำยวรำยุส บุตรเคียง      
3.นำยชิษณุพงศ์ เชื่อมพิบลูย์ 
4. อ.ดร.อัจฉริยะกูล พวง
เพ็ชร์ ผู้คุมทีม 

1       1       คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

45 รำงวัลชมเชย  ในกำรแข่งขัน "Coffee Break Contest" 
กิจกรรมกำรแข่งขัน "Coffee Break Contest " ครั งที่ 1 ภำยใต้
งำน Phetchaburi City of Gastronomy : CHA-AM Food 
Festival #1 ด้ำเนินกำรและสนับสนุนโดย จังหวัดเพชรบุรี 
หอกำรค้ำจังหวัดเพชรบุรี สสปน. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
และภำคีเครือข่ำยฯ ณ โรงเรียนกำรอำหำรนำนำชำติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวำคม 
พ.ศ. 2564  

ทีมเฮฮำพำเยิ ม สมำชิกโดย  
1. นำงสำวจิรประภำ ฉันแก้ว 
2. นำยอดิศร บุญมี           
3. อำจำรย์ศจีมำศ นันตสุคนธ์ 
ผู้คุมทีม                         
4. ผศ.อำรี น้อยส้ำรำญ ผู้คุม
ทีม 
 

1       1       คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

46 รำงวัลชมเชย ในกำรแข่งขัน "Coffee Break Contest" กิจกรรม
กำรแข่งขัน "Coffee Break Contest " ครั งที่ 1 ภำยใต้งำน 
Phetchaburi City of Gastronomy : CHA-AM Food 
Festival #1 ด้ำเนินกำรและสนับสนุนโดย จังหวัดเพชรบุรี 
หอกำรค้ำจังหวัดเพชรบุรี สสปน. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
และภำคีเครือข่ำยฯ ณ โรงเรียนกำรอำหำรนำนำชำติ 

ทีมลูกหมูสำมตัว สมำชิกโดย 
1.นำยสุทธิชัย น้อยช่อ        
2. นำงสำวมลจิรำ ฉุยฉำย    
3.นำงสำวณิศำวรรณ โหงว
เกร็ด                            
4.อ.ดร.จินตนำ สังโสภำ ผู้คุม

1       1       คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวำคม 
พ.ศ. 2564  

ทีม 
 

47 รำงวัลเหรียญทองแดง ในกำรน้ำเสนอผลงำนวิจัย เรื่อง กำร
วิเครำะห์และออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
Simple Tense ชั นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ในกำรประชุมวิชำกำร
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม ระดับชำติ ครั งที่ 2 ในวำระครบ 65 ป ี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช ภำยใต้หัวข้อ “วิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น” ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 

เจษฎำ บุญแก้ว            
วัชระ เย็นเปรม และ          
วีระชัย คอนจอหอ  

    1       1   คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

48 รำงวัล คนพิกำรต้นแบบระดับประเทศ ประจ้ำปี 2564 จำกกรม
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร เม่ือวันที่ 3 ธันวำคม 
2564 

นำยอัษฎำกรณ์ ขันติ 
สำขำวิชำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1             1 สำขำวิชำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ คณะ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

49 รำงวัลบทควำมระดับยอดเยี่ยม ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
กำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั งที่ 8 หรือ NCTIM 2022 
(The 8th National Conference on Technology and 
Innovation Management) ที่จัดขึ นวันที่ 18 มีนำคม  2565 
ณ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
 

สุนทรี ศรีสะอำด           
จุฑำภรณ์ ชำตินฤมำน และ 
เกรียงไกร จริยะปัญญำ  

    1       1   คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/27500
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=648
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=648
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=648
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=647
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=647
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=647
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=647
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=646
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=646
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=646
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

50 รำงวัลบทควำมระดับดีเด่น ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำร
จัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั งที่ 8 หรือ NCTIM 2022 
(The 8th National Conference on Technology and 
Innovation Management) ที่จัดขึ นวันที่ 18 มีนำคม  2565 
ณ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

วนิดำ อ่อมให ้           
จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล และ 
สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์  

    1       1   คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

51 รำงวัลบทควำมระดับดีเด่น ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำร
จัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั งที่ 8 หรือ NCTIM 2022 
(The 8th National Conference on Technology and 
Innovation Management) ที่จัดขึ นวันที่ 18 มีนำคม  2565 
ณ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

อำนนท์ ใจดี พิศำล ปำนแก้ว 
และ เกรียงไกร จริยะปัญญำ  

    1       1   คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

52 รำงวัลบทควำมระดับดี ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำร
จัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั งที่ 8 หรือ NCTIM 2022 
(The 8th National Conference on Technology and 
Innovation Management) ที่จัดขึ นวันที่ 18 มีนำคม  2565 
ณ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

วิไลลักษณ์ อ่อนเที่ยง และ 
ปรำโมทย์ ตงฉิน  

    1       1   คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

53 รำงวัลบทควำมระดับดี ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำร
จัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั งที่ 8 หรือ NCTIM 2022 
(The 8th National Conference on Technology and 
Innovation Management) ที่จัดขึ นวันที่ 18 มีนำคม  2565 
ณ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

สุตำภัทร พัชรำนุกูลกำร และ 
ปรำโมทย์ ตงฉิน 

    1       1   คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=645
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=645
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=645
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=644
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=644
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=643
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=643
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=642
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=642
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

54 รำงวัลบทควำมระดับดี ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำร
จัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั งที่ 8 หรือ NCTIM 2022 
(The 8th National Conference on Technology and 
Innovation Management) ที่จัดขึ นวันที่ 18 มีนำคม  2565 
ณ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

จิรำณัฏฐ์ ศิริสังขกรสกุล 
พรรณี คอนจอหอ และ   
เกรียงไกร จริยะปัญญำ  

    1       1   คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

55 รำงวัลน้ำเสนอระดับดีเด่น ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำร
จัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั งที่ 8 หรือ NCTIM 2022 
(The 8th National Conference on Technology and 
Innovation Management) ที่จัดขึ นวันที่ 18 มีนำคม  2565 
ณ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

สุนทรี ศรีสะอำด           
จุฑำภรณ์ ชำตินฤมำน และ 
เกรียงไกร จริยะปัญญำ 

    1       1   คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

56 รำงวัลน้ำเสนอระดับดี ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำร
จัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั งที่ 8 หรือ NCTIM 2022 
(The 8th National Conference on Technology and 
Innovation Management) ที่จัดขึ นวันที่ 18 มีนำคม  2565 
ณ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย 

วนิดำ อ่อมให้           
จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล และ 
สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์  

    1       1   คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=641
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=641
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=641
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=640
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=640
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=640
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=639
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=639
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=639
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

57 รำงวัลน้ำเสนอระดับดี ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำร
จัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั งที่ 8 หรือ NCTIM 2022 
(The 8th National Conference on Technology and 
Innovation Management) ที่จัดขึ นวันที่ 18 มีนำคม  2565 
ณ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย 

อำนนท์ ใจดี พิศำล ปำนแก้ว 
และ เกรียงไกร จริยะปัญญำ 

    1       1   คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

58 ศิษย์เก่ำนักกิจกรรมดีเด่น นำงสำวชุติมำ  บุญโพธิ์     1   1       วิทยำกำรจัดกำร 
59 รำงวัล Best award สำขำกำรพยำบำลผดุงครรภ์ จำกกำร

ประกวด Simulation-Based Learning Award ครั งที่ 2 
จัดโดยคณะพยำบำลศำสตร์เกื อกำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิ
รำช 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2565 

อำจำรย์ปิยะธิดำ เฉียบแหลม      1       1   กำรพยำบำลผดุง
ครรภ์/พยำบำลศำสตร์
และวิทยำกำรสุขภำพ 

60 รำงวัลชมเชย สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ จำกกำรประกวด 
Simulation-Based Learning Award ครั งที่ 2 จัดโดยคณะ
พยำบำลศำสตร์เกื อกำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภำคม 2565 

อำจำรย์วำสนำ ทรัพย์
ประเสริฐ  

    1       1   กำรพยำบำลผู้ใหญ่/
พยำบำลศำสตร์และ
วิทยำกำรสุขภำพ 

https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=638
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=view_item&key=638
https://drive.google.com/file/d/1bL-GV9mW42BFB1uxRfa53SuDH2atfUT9/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/229289540613449/posts/pfbid0to6nfAN8y9qLrAYqmVxbCgiaN9X6q1tCTz8T1UVjgkSJm17iiF9dvrXZJuYo8RQJl/?d=n
https://www.facebook.com/229289540613449/posts/pfbid0to6nfAN8y9qLrAYqmVxbCgiaN9X6q1tCTz8T1UVjgkSJm17iiF9dvrXZJuYo8RQJl/?d=n
https://www.facebook.com/229289540613449/posts/pfbid0to6nfAN8y9qLrAYqmVxbCgiaN9X6q1tCTz8T1UVjgkSJm17iiF9dvrXZJuYo8RQJl/?d=n
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

61 รำงวัลชมเชย สำขำกำรพยำบำลพื นฐำน จำกกำรประกวด 
Simulation-Based Learning Award ครั งที่ 2 จัดโดยคณะ
พยำบำลศำสตร์เกื อกำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภำคม 2565 

อำจำรย์สิชล ทองมำ      1       1   พยำบำลพื นฐำน /
พยำบำลศำสตร์และ
วิทยำกำรสุขภำพ 

62 ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ผศ.นสพ.ดร.มหิศร ประภำสะ
โนบล 

    1       1   คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

63 รำงวัลชมเชย กำรน้ำเสนอผลงำนนวัตกรรมทำงกำรเกษตร ใน
กำรประชุมวิชำกำรระดับปริญญำบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ครั งที่ 7 มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

อำจำรย ์ดร.ด้ำรงศักดิ์ อำลัย      1       1   คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

64 อำจำรย์ที่ปรึกษำดีเด่น ประจ้ำปี พ.ศ.2564 ระดับ ดีเด่น มรภ.
เพชรบุรี 

อำจำรย์ส้ำรวย มะลิถอด     1   1       คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

65 อำจำรย์ที่ปรึกษำดีเด่น ประจ้ำปี พ.ศ.2564 ระดับ ดีเด่น มรภ.
เพชรบุรี 

อำจำรย์ทิพย์สุดำ ชงัดเวช      1   1       คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

66 อำจำรย์ที่ปรึกษำดีเด่น ประจ้ำปี พ.ศ.2564 ระดับ ดีเด่น มรภ.
เพชรบุรี 

อำจำรย์ทรงศักดิ์ ธรรมจ้ำรัส     1   1       คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

https://www.facebook.com/229289540613449/posts/pfbid0to6nfAN8y9qLrAYqmVxbCgiaN9X6q1tCTz8T1UVjgkSJm17iiF9dvrXZJuYo8RQJl/?d=n
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

67 ผู้น้ำองค์กรกิจกรรม ระดับดีเด่น มรภ.เพชรบุรี นำยธเนต ปำนสวย 
นำยณัฐพล ประเสริฐศรี 

1       1       คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

68 ผู้น้ำองค์กรกิจกรรม ระดับดีมำก มรภ.เพชรบุรี ว่ำที่ ร.ต.ปิติวัฒน์ สุบรรณ
รัตน์ 
นำงสำวสุพรรษำ แก้วสุข 
นำงสำวนภัสสร จินดำสุวรรณ์ 

1       1       คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

69 รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันกำรพูดส่งเสริมกำรเกษตร ในกำร
ประชุมวิชำกำรระดับปริญญำบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ครั งที่ 7 มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

นำงสำวสมำภรณ์ หลำหุ่น 1           1   คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

70 รำงวัลชมเชย กำรน้ำเสนอผลงำนนวัตกรรมทำงกำรเกษตร ใน
กำรประชุมวิชำกำรระดับปริญญำบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ครั งที่ 7 มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

นำงสำวผกำกำญ รักอู่ 
นำยปกรณ์ ชังบวั 
นำงสำวณัฐกำญณ์ แทนคุณ 

1           1   คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

71 ศิษย์เก่ำนักกิจกรรมดีเด่น หน่วยงำน มรภ.เพชรบุรี นำยคมสัณห ์บุญโพธิ์    1     1       คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

72 ชุมชนต้นแบบด้ำนวิสำหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 จำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

วิสำหกิจชุมชนศนูย์ข้ำวชุมชน
ต้ำบลไร่มะขำม  
ต้ำบลไร่มะขำม  
อ้ำเภอบ้ำนลำด  

      1     1     
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ล าดับ รายชื่อรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ประเภท ระดับผลงาน 

สาขา/คณะ 
นศ. 

ศิษย์
เก่า 

บุคลากร ชุมชน 1 2 3 4 

73 รำงวัลเลิศรัฐ สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประเภท
รำงวัลผู้น้ำหุ้นส่วนแห่งควำมร่วมมือ โครงกำรชุมชนสีเขียวร่วมใจ 
ลดภัยคำร์บอน จำก ส้ำนักงำน ก.พ.ร. 

ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้ำวพัฒนำ 
ต้ำบลท่ำยำง อ้ำเภอท่ำยำง 

      1     1     

74 ชุมชนต้นแบบด้ำนวิสำหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร 

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
อำหำรฮำลำลเนื อสัตว์เพชรบุรี 
ต.ท่ำแร้งออก อ.บ้ำนแหลม จ.
เพชรบุรี 76110 

      1     1     
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