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วิสัยทัศน
 “ภายในป 2564 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานอาหาร

การทองเที่ยว และสรางสรรคองคความรูดวย
ศาสตรพระราชาเพื่อพัฒนาทองถิ่น” 

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพมีทัศนคติที่ดี
มีคุณธรรมนําความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันตอ
ทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาส
ทางการศึกษาอยางเทาเทียม
เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมมุงเนนการบูรณาการเพื่อประโยชน
ในการพัฒนาทองถิ่นและประเทศอยางแทจริงเปนรูปธรรม แกปญหาเชิงพื้นที่
นอมนําแนวพระราชดําริเพื่อถายทอดองคความรูเทคโนโลยี นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและใหบริการวิชาการ โดยรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อ
ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพรสูสากล
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรวมสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
ดวยการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ผศ.ดร.เสนาะ กล��นงาม
อธิการมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�

“

”

สารจากอธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�

 …เดือนเมษายนเปนเดือนที่มหาว�ทยาลัยมีกิจกรรมพ�เศษตาง ๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมรดน้ำ 
ขอพรในชวงวันสงกรานต ซ่ึงมหาว�ทยาลัยฯ ไดจัดรดน้ำขอพรใหกับนายกสภามหาว�ทยาลัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
และผูที่เกี่ยวของกับการขับเคล�่อนมหาว�ทยาลัยฯ นอกจากนั้นยังสงเสร�มใหแตละคณะไดจัดตั้งจ�ดสรงน้ำพระ
เพ�่อเปนการสงเสร�มอนุรักษและรักษาวัฒนธรรมที่ดี
 อีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาว�ทยาลัยไดสนับสนุนรวมกับพ�้นที่ใหบร�การพัฒนาทองถิ�นจังหวัดประจวบคีร�ขันธ 
การนำนักศึกษาเขารวมกิจกรรมโดยสนับสนุนชุดการแสดง ช่ือชุด เมืองของพอ เลาขานคีร�ขันธ มหัศจรรยเมืองสามอาว 
โดยนักศึกษาสาขาว�ชานาฏศิลปศึกษา กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะเปนการสรางความรวมมือกับจังหวัด
ประจวบคีร�ขันธแลว ยังเปนการสงเสร�มฝกฝนทักษะนักศึกษาจากการเร�ยนรูในหองเร�ยนสูการปฏิบัติจร�ง และยัง
เปนการสรางช่ือเส�ยงใหกับ มหาว�ทยาลัยฯ อีกดวย จึงขอขอบคุนหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาจารผูควบคุมการฝกซอม
และขอบใจนักศึกษาทุกคนที่รวมกันทำกิจกรรมดังกลาวใหสำเร็จและเปนที่ยอมรับของผูเขารวมชม 
 สำหรับในชวงวลานี้ถือเปนชวงปดภาคการศึกษาของนักศึกษาภากปกติ ดังนั้นจึงอยากใหนักศึกษาทุกคน 
ดูแลสุขภาพและรักษาตัวเองใหปลอดภัยจากโรคติดเช้ือโคว�ด 19 ใหนักศึกษาหล�กเล�ย่งการไปพ�น้ท่ีท่ีมีความเส�ย่งและ
ปฏิบัติตนตามมาตราการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขและหมั่นทบทวนเนื้อหารายว�ชาที่ไดเร�ยนมาแลว
และเตร�ยมตัวสูการเปดภาคการศึกษาตอไป …



ยุทธศาสตรที่

กา
รส

รา
งค

วา
มโ

ดด
เด

นด
าน

อา
หา

รแ
ละ

กา
รท

อง
เท

ี่ยว

1
”



 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กล��นงาม อธิการบดี
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� มอบหมายให ดร.มนัญญา 
ปร�ยว�ชญภักดี รองอธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� 
รวมใหการตอนรับผูแทนโครงการผูนำรุนใหม หร�อ Emerging 
Leader 2022 จากประเทศเว�ยดนาม นำโดย นายนิกรเดช 
พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย นายตื่อ แถง เว 
หัวหนาฝายการตางประเทศและชาวเว�ยดนามโพนทะเล 
คณะกรรมการกลางแนวรวมปตุภูมิแหงชาติเว�ยดนาม หัวหนา 
คณะฝายเว�ยดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเขามาศึกษาดูงาน
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุร� 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผานมา ณ หองประชุมปฏิบัติการ 
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุร� 
 โอกาสน้ี คณะดังกลาวไดเขารับประทานอาหารกลางวัน 
และเย่ียมชมนิทรรศการทางดานศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเร�ยน

การอาหารนานาชาติเพชรบุร� มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� 
รับชมการสาธิตการทำตุกตาปูนป��นจากดินเหนียว ชุดและ
เคร�่องแตงกายของชาวไทยทรงดำ เคร�่องจักสาน ลายผา
ที่เกิดจากผลงานว�จัยของศูนยว�จัยส�งขร–มะร�ดศึกษา และ
ชมผลงานจิตรกรรมเกี่ยวกับขนมหวานซึ่งเปนฝมือของ
นักศึกษาสาขาว�ชาศิลปศึกษา
  โครงการผูนำรุนใหมหร�อ Emerging Leader 2022 
เปนโครงการที่นำผูเกี่ยวของจากจังหวัดตาง ๆ ของประเทศ
เว�ยดนาม ท่ีมีความสนใจในประเทศไทย โดยเล�อกจังหวัดเพชรบุร�
เปนพ�้นที่ในการศึกษาดูงาน เพราะเห็นวาจังหวัดเพชรบุร� 
มีความครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะในเร�อ่งเศรษฐกิจพอเพ�ยง
ที่สามารถนำมาปรับใชในชีว�ตประจำวันไดและอยูในทุกสวน
ของจังหวัด1
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ตอนรับคณะทูตฯ ประจำประเทศเว�ยดนามและ
คณะผูนำพรรคคอมมิวนิสตสาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม
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 ผ ู ช วยศาสตราจารย  ดร.เสนาะ กล� �นงาม 
อธิการบดี มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� พรอมดวย
ผูชวยศาสตราจารยพจนารถ บัวเข�ยว รองอธิการบดี
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� เขารวมในพ�ธีเปดงาน 
“ทองเที่ยวประจวบคีร�ขันธ มหัศจรรยเมืองสามอาว และ
งานกาชาด ประจำป 2565” ณ บร�เวณสวนสาธารณะ
เมืองประจวบคีร�ขันธ จ.ประจวบคีร�ขันธ เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 
ที่ผานมา
 มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� ไดนำนักศึกษา
สาขาว�ชานาฏศิลปศึกษาไปทำการแสดงในพ�ธีเปดงาน 
ช่ือชุด “เมืองของพอ เลาขานคีร�ขันธ มหัศจรรยเมืองสามอาว” 

ประกอบดวยการแสดง 3 องก ไดแก องก 1  “ประจวบ” 
ท ี ่บ งบอกถ ึงสภาพพ� ้นท ี ่  สถานท ี ่สำค ัญ องก   2  
“เมืองประจวบ” แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แหงบูรพมหากษัตร�ยาธิราชจักร�วงศ ที ่ทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณ กับชาวจังหวัดประจวบคีร�ขันธ และ
องก 3 เสนหา “ประจวบคีร�ขันธ” เลาถึงความสวยงาม
ของจังหวัด ของดีประจำจังหวัดรวมถึงสถานท่ีทองเท่ียว
            ท ั ้ งน ี ้  ช ุดการแสดงด ังกล าว ฝ กซ อมโดย
ผูชวยศาสตราจารยจิตสุภวัฒน สำราญรัตน ประธาน
สาขาว�ชานาฏศิลปศึกษา และคณาจารยประจำสาขาว�ชา
นาฏศิลปศึกษา เปนผูฝกซอม

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� สงชุดการแสดงเขารวมงาน
“ทองเท่ียวประจวบคีร�ขันธ มหัศจรรยเมืองสามอาวและงานกาชาด ประจำป 2565”

04



ยุทธศาสตรที่

กา
รผ

ล�ต
แล

ะพ
ัฒ

นา
ว�ช

าช
ีพ

คร
ู

3



 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 5 
เขารวม กิจกรรมป�จฉิมนิเทศในรูปแบบออนไลน ผาน
แอปพล�เคชัน zoom เพ�่อเปนเตร�ยมความพรอมในการ
จบการศึกษา โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กล��นงาม 
อธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� พรอมดวย
คณบดีคณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลาวแสดงความยินดีและใหโอวาทแกวาที่บัณฑิต                 

 ทั ้งนี ้ ไดรับเกียรติจากคุณบรรพต พงษรอด 
ศึกษานิเทศกชำนาญการ จากสำนักงานเขตพ�้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร� เขต 1 ศิษยเกาสาขาว�ชา
การศึกษาปฐมวัย มาเปนว�ทยากรการบรรยายหัวขอ 
“การเตร�ยมความพรอมสูการเปนครู” และคุณพรพรรณ 
เผือกผอง จากสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบ
ว�ชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา บรรยายหัวขอ 
“ขั้นตอนการย่ืนขอใบอนุญาตประกอบว�ชาชีพครู”

ป�จฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
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 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ หองประชุมศูนย
พัฒนาว�ชาชีพครู คณะครุศาสตร สำนักงานคณะกรรมการ
การเล�อกตั้งจังหวัดเพชรบุร� รวมกับคณะครุศาสตร 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� จัดกิจกรรม “เสร�มสราง 
ความรูเก่ียวกับความเปนพลเมืองและการมีสวนรวมพัฒนา
ประชาธิปไตย” ใหกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
จากสาขาว�ชาสังคมศาสตร สาขาว�ชาคอมพ�วเตอรและ
สาขาว�ชาพลศึกษา เพ�่อพัฒนานักศึกษาแกนนำในการ

เปนว�ทยากรเพ�อ่สรางความรูความเขาใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร�ยทรงเปน
ประมุขในสถานศึกษา
            ทั้งนี้ หลังเสร็จส��นการอบรม นักศึกษาแกนนำจะ
นำความรูที ่ ไดรับไปเผยแพรใหกับนอง ๆ นักเร�ยนใน
โรงเร�ยนเปาหมาย ไดแก โรงเร�ยนสาธิตมหาว�ทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร� โรงเร�ยนชะอำคุณหญิงเนื ่องบุร� และ
โรงเร�ยนวชิรธรรมโศภิต ในปการศึกษา 2565
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นักศึกษาครูเขาอบรมเสร�มสรางความรูความเปนพลเมืองและประชาธิปไตย 
กอนนำไปเผยแพรใหกับกลุมเปาหมาย



             อาจารยคมชนัญ โวหาร รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา คณะครุศาสตร พรอมดวยผูแทนคณะกรรมการ 
ศูนยพัฒนาว�ชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นำนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมจำนวน 40 คน เขารวม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพ�อ่พัฒนาคุณลักษณะ
ที ่พ�งประสงค ใหแกนักศึกษาครูในโครงการผล�ตครู
เพ�อ่พัฒนาทองถิ�น (Enrichment Program) ของเคร�อขาย
ภาคกลางตอนลาง ที่คณะศึกษาศาสตร มหาว�ทยาลัย
ศิลปากร ว�ทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ไดจัดข� ้น 

ระหวางวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมไมดา 
แกรนด ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม เพ�อ่หลอหลอม 
ใหนักศึกษามีสมรรถนะความเปนครูอยางมืออาชีพ
เพ�อ่สงเสร�มใหนักศึกษาไดรับการบรรจ�เปนขาราชการครู
            กิจกรรมประกอบไปดวย การบรรยายเร� ่อง
กระบวนการแกป�ญหาการจัดการเร�ยนรูในหองเร�ยน
ในสถานศึกษา/ชุมชนจร�งโดยใชว�จัยเปนฐาน นวัตกรรม
การสอน คุณลักษณะครูมืออาชีพเทคโนโลยีกับการ
จัดการเร�ยนการสอน ตลอดจนการอภิปรายหัวขอเร�่อง
การจัดการเร�ยนรูในลักษณะของการบูรณาการ (TPCK) 
และการออกแบบการสอนแบบ CLIL

นักศึกษาครู เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสร�มหลักสูตรเพ�อ่พัฒนานักศึกษาครู
ในโครงการครูเพ�อ่พัฒนาทองถิ�น (Enrichment Program)

2
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 ศูนยพัฒนาว�ชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาว�ทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร� นำโดยรองศาสตราจารย ดร.กาญจนา 
บุญสง คณบดีคณะครุศาสตร จัดโครงการยกระดับ
การจัดการเร�ยนการสอนแบบ Active Learning และ
การสงเสร�มคุณธรรม เพ� ่อพัฒนาโรงเร�ยนเคร�อขาย 
โรงเร�ยนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุร�และประจวบคีร�ขันธ 
โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารยพจนารถ บัวเข�ยว 
รองอธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� ฝายยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ�นอยางยั่งยืน เปนประธานในการเปด
โครงการและกลาวใหโอวาทแกผูเขารวมอบรม ระหวางวันท่ี 
18 – 19 เมษายน ที่ผานมา
            การจัดโครงการยกระดับการจัดการเร�ยนการสอน
แบบ Active Learning และการสงเสร�มคุณธรรม เพ�อ่พัฒนา 

โรงเร�ยนเคร�อขาย โรงเร�ยนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุร�
และประจวบคีร�ขันธ มีโรงเร�ยนในสังกัดสำนักงานเขตพ�น้ท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร� สำนักงานเขตพ�้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีร�ขันธ สำนักงานเขตพ�้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุร� และกองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 14 รวมท้ังส��น 41 โรงเร�ยนเขารวมโรงการ 
เพ�่อยกระดับและสงเสร�มใหเกิดส�่อหร�อนวัตกรรมการ
จัดการเร�ยนการสอนแบบ Active Learning โดยใช PB 
และการสงเสร�มคุณธรรม สงเสร�มใหนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตไดนำความรูไปใชในการพัฒนาสมรรถนะ
ว�ชาชีพครู และบูรณาการการเร�ยนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช PB และการสงเสร�มคุณธรรม
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ศูนยพัฒนาว�ชาชีพครู จัดโครงการยกระดับการจัดการเร�ยนการสอนแบบ Active Learning
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 ศูนยพัฒนาว�ชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาว�ทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร� จัดพ�ธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
วาดวยการประสานความรวมมือทางว�ชาการ ระหวาง
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� กับสำนักงานเขตพ�้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร� สำนักงานเขตพ�้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีร�ขันธ และกองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 เพ�่อประสานความรวมมือใน
การพัฒนาและยกระดับการจัดการเร�ยนการสอนแบบ 
Active Learning และสงเสร�มคุณธรรมกับ 41 โรงเร�ยน 
โดยไดร ับเกียรติจากพลอากาศเอก ชล�ต พ�กผาสุข 
องคมนตร� นายกสภามหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� 
เปนสักข�พยานในการลงนามความรวมมือ พรอมดวย
ผู ชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กล� �นงาม อธิการบดี
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� คณบดีคณะครุศาสตร คณบดี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณบดีคณะว�ทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมลงนามความรวมมือ เม่ือวันท่ี 
18 เมษายน ที่ผานมา ณ หองเอกศักดิ์บุตรลับ อาคาร
สุเมธตันติเวชกุล มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�
          สำหรับการดำเนินงานโครงการตามบันทึกความ
รวมมือทางว�ชาการฉบับน้ี เปนการดำเนินงานในการพัฒนา 
โรงเร�ยนในเขตพ�้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ประกอบดวย
จังหวัดเพชรบุร�และจังหวัดประจวบคีร�ขันธ เพ�่อยกระดับ

การศึกษาทั้งของนักเร�ยน ครูและผูบร�หารอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะโรงเร�ยนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเร�ยนกองทุน
การศึกษาและโรงเร�ยนเคร�อขายขนาดเล็ก เพ�่อไมใหเกิด
ความเหล�่อมล้ำทางการศึกษา โดยตองการยกระดับการ
ศึกษาของนักเร�ยนในดานการอานออกเข�ยนได ทักษะ
ภาษาอังกฤษ ทักษะคณิตศาสตรการสงเสร�มคุณธรรม 
การสงเสร�มการจัดการเร�ยนการสอนแบบ Active Learning 
และการจัดกลุม PLC ในโรงเร�ยน
          โดยมีเปาหมายเพ�อ่ประสานความรวมมือในการพัฒนา 
และยกระดับการจัดการเร�ยนการสอนแบบ Active Learning 
และสงเสร�มคุณธรรม ในเร�่องของการยกระดับการศึกษา
ของนักเร�ยน สงเสร�มใหเกิดส�่อหร�อนวัตกรรมการจัด 
การเร�ยนการสอนแบบ Active Learning ในการพัฒนา
โรงเร�ยนเคร�อขาย โรงเร�ยนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุร�
และประจวบคีร�ขันธ ตลอดจนเปนการบูรณาการการเร�ยน
การสอนแบบ Active Learning ในการพัฒนาโรงเร�ยน
เคร�อขาย โรงเร�ยนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุร �และ
ประจวบคีร�ขันธ ซึ่งมุงหวังใหโรงเร�ยนมีส�่อหร�อนวัตกรรม
ในการยกระดับคุณภาพการเร�ยนรูแบบ Active Learning 
นักเร�ยน ครู และผูบร�หารไดรับการพัฒนาในดานว�ชาการ
จนสามารถเปนตนแบบ และขยายผลไปสูโรงเร�ยนอื่น ๆ 
ตลอดจนเกิดระบบและกลไกความรวมมือในการสนับสนุน 
การสรางความเขมแข็งและยกระดับการจัดการเร�ยนการสอน

ลงนามความรวมมือในการพัฒนาและยกระดับการจัดการเร�ยนการสอน
แบบ Active Learning
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           เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2565 ณ ลานช้ัน 2 หนาเมเจอร 
ซีนีเพล็กซ โรบินสันเพชรบุร� ทีมว�จัยเกล�อทะเลไทยและกิน ด่ืม 
อาหารปลอดภัยภาคตะวันตก จัดแสดงนวัตกรรมยกระดับ
ผล�ตภัณฑชุมชน De Sel (เดอ-เซล) คุณคาจากเกล�อทะเล
ไทย นวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับเพ�อ่เพ�ม่มูลคาผล�ตภัณฑ 
เกล�อทะเลไทยสูการยอมรับเชิงพาณิชย กิจกรรมสงเสร�ม
และสนับสนุนการว�จัยและนวัตกรรม ภายใตแผนงานถายทอด 
ขยายผล ววน.เพ�่อใชประโยชนภาคประชาสังคม 
 โดยการนำเกล�อทะเลไทยมาแปรรูปเปนเวชสำอาง 
ภายใตการผล�ตและว�จัยโดยผูเชี่ยวชาญดานเวชสำอางและ
แพทยแผนไทย ทำใหไดผล�ตภัณฑเพ�่อความงามข�้นมา 3 
ผล�ตภัณฑ ประกอบดวย สบูเกล�อที่เนื้อโฟมมีความนุม 
เหมาะสมกับทุกสภาพผิว โทนเนอรทำความสะอาดเคร�่อง
สำอาง และสเปรยน้ำแรที่ผล�ตจากดอกเกล�อ โดยมีการ
สรางแบรนด De Sel (เดอ เซล) เพ�่อใหเกิดการรับรูและ
การออกแบบโลโกใหมีความนาสนใจ เพ�่อใหผูประกอบการ
ท่ีสนใจนำไปตอยอดสรางมูลคาเพ�ม่ในเชิงพาณิชย ยกระดับ
ผล�ตภัณฑ เพ�่มรายไดจากของดีในทองถิ�น
            นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผล�ตภัณฑชุมชนของ
มหาว�ทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก 4 แหง ประกอบดวย 

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร � มหาว�ทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร� มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาว�ทยาลัย
ราชภัฏหมู บ านจอมบึง ภายใตแผนงานการยกระดับ
ศักยภาพการทองเที ่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรคเพ� ่อ
พัฒนาพ�น้ท่ีบนฐานอัตลักษณทองถิ�น ปท่ี 2 ท่ีใหมหาว�ทยาลัย
เขาไปพัฒนาคุณภาพผล�ตภัณฑการทองเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสรางสรรคทั้งดานมูลคาและคุณคาบนฐานอัตลักษณ
ของแตละทองถิ�น ยกระดับชองทางการส�่อสารการตลาด
ทองเที่ยวโดยชุมชนสูนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย เปนการ
เสร�มสรางศักยภาพชุมชนตนแบบการบร�หารจัดการทองเท่ียว
โดยช ุมชน โดยม ีการนำเสนอผล �ตภ ัณฑ ของท ั ้ ง  4 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกท่ีลงไปพัฒนารวมกับ
ชุมชน ประกอบดวย น้ำมะพราวและน้ำกุหลาบ ชุมชน
สามพราน โดยมหาว�ทยาลัยราชภัฏนครปฐม น้ำยำสมโอ
โบราณ ชุมชนทาเสา โดยมหาว�ทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร� 
น้ำปลาหวานและกลวยอบอินทร�ย ชุมชนปากทอ โดย
มหาว�ทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และหอยลายแปรรูป
และสบูชาโคลที่ทำมาจากถาน ชุมชนบานบางตะบูน โดย
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�4
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 ผูชวยศาสตราจารยพจนารถ บัวเข�ยว รองอธิการบดี
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� ไดนำคณะผูบร�หารคณะ
ว � ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสถาบันว�จัยและสงเสร�ม
ศิลปวัฒนธรรม พรอมดวยบุคลากรของฝายงานพัฒนา
ทองถิ�นและบร�การว�ชาการ สถาบันว�จัยและสงเสร�มศิลป
วัฒนธรรม ลงพ�น้ท่ีตำบลชางแรก อำเภอบางสะพานนอย 
จังหวัดประจวบคีร�ขันธ เพ�่อดำเนินโครงการพัฒนาและ
เพ�ม่ประส�ทธิภาพการปลูกโกโกดวยนวัตกรรมการเกษตร
แบบครบวงจร ระหวางวันที่ 18 – 20 เมษายน ที่ผานมา
 โดยเร�่มจากการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาและเพ� ่มประส�ทธิภาพการปลูกโกโกดวย
นวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร การสรางแปลงตนแบบ
โกโกคุณภาพ โดยไดรับเกียรติจาก คุณจีระพงศ รักประสูติ 
จากโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพ�ชและผล�ตไบโอดีเซล
ครบวงจร จังหวัดเพชรบุร� มูลนิธิชัยพัฒนา เปนว�ทยากร 
การใชเทคโนโลยีเพ�อ่การพัฒนาท่ีดินในพ�ช โดยเจาพนักงาน
การเกษตร สถานีการพัฒนาที่ดินประจวบคีร�ขันธ เพ�่อ
เกิดการทำงานแบบบูรณาการรวมกัน โดยจะมีศูนยเร�ยนรู
การปลูกโกโกในพ�้นที่สวนกลางของกลุมเคร�อขายว�ถี

เกษตรธรรมชาติของตำบลชางแรก ใหเปนที่ศึกษาดูงาน
ดานการปลูกโกโกแบบครบวงจร ซ่ึงมีแปลงตนแบบการปลูก
โกโกใหไดคุณภาพและการแปรรูปผลโกโกเปนผงโกโกเพ�่อ
การสรางมูลคาเพ�่มของจังหวัดประจวบคีร�ขันธ
 โอกาสน้ี ไดรับเกียรติจากนายนวรัตน วงศป�นเพชร 
นายอำเภอบางสะพานนอย เปนประธานเปดแปลงสาธิต
ตนแบบการปลูกโกโก พรอมดวยสวนราชการในพ�้นที่ 
โดยเปนการขับเคล�่อนตามนโยบายของสภามหาว�ทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร� ที่จะพัฒนาพ�้นที่จังหวัดประจวบคีร�ขันธ
ใหเปนศูนยเร�ยนรูและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร
ใหกับประชาชน โดยเฉพาะการปลูกโกโก เพ�่อเปนการ
ยกระดับคุณภาพชีว�ตของชุมชน โดยนอมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพ�ยง สูการพัฒนาการพัฒนาชุมชนใหเปนตน
แบบอยางยั่งยืน โดยรวมกับภาคีเคร�อขายที่เกี ่ยวของ
ดำเนินงานโครงการงานว�จัย ไดแก โครงการการพัฒนา
และเพ� ่มประส�ทธิภาพการปลูกโกโกดวยนวัตกรรม 
การเกษตรแบบครบวงจร การแปรรูปและสรางมูลคาเพ�่ม
จากโกโกสูการคาเชิงพาณิชย จนทำใหเกิดผลงานการว�จัย
เร�่องการพัฒนาตนแบบเคร�่องบีบสกัดน้ำมันจากเมล็ด
โกโก

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� พัฒนาและยกระดับโกโก ผลผล�ตภัณฑของ จ.ประจวบฯ
เตร�ยมพรอมในการเปนศูนยเร�ยนรูและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรใหกับประชาชน
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 เมื ่อวันที ่ 30 มีนาคม 2565 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพ�ชอันเน่ืองมาจากพระราชดำร�ฯ มหาว�ทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร� นำโดยอาจารย ดร.วนิดา มากศิร� คณบดี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก
ศูนยเร�ยนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร� (เทพพนม 
ฟารม) อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี ่ ในการเยี ่ยมชม
ผลการดำเนินงานของโครงการ และแลกเปล�่ยนเร�ยนรู
กิจกรรมตาง ๆ
             คณะศึกษาดูงานไดมีการศึกษาดูงานใน 3 สวน 
ประกอบดวย การฟ�งบรรยายผลการดำเนินงานของ
โครงการ อนุรักษพันธุกรรมพ�ชอันเน่ืองมาจากพระราชดำร�
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� โดย อาจารย ดร.ศิร�วรรณ 

แดงฉ่ำ กรรมการและเลขานุการ อพ.สธ.มรภ.เพชรบุร� 
การเยี่ยมชมศูนยเร�ยนรูความหลากหลายทางชีวภาพ 
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย อาจารย ดร.ญาณพัฒน 
พรมประส�ทธ์ิ คณะทำงานโครงการ อพ.สธ.มรภ.เพชรบุร� 
และการเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย บร�เวณ
อาคารศูนยว�ทยาศาสตรและว�ทยาศาสตรประยุกต 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� โดย อาจารยวุฒิชัย ฤทธิ 
คณะทำงาน อพ.สธ.มรภ.เพชรบุร�
            โอกาสน้ี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมอบ
หนังส�อจากผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พ�ชฯ ใหแกคณะศึกษาดูงานดวย

คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดกระบี่ 
เยี่ยมชมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพ�ชอันเนื่องมาจากพระราชดำร�ฯ
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 อาจารย ดร.มนัญญา ปร�ยว�ชญภักดี รองอธิการบดี 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� เปนประธานเปดโครงการ
พัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/ 
Newskill) เพ�อ่การมีงานทำและเตร�ยมความพรอมรองรับ
การทำงานในอนาคต หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non- 
Degree) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใชระบบควบคุม
อัจฉร�ยะสำหรับรองรับการทำเกษตรในอนาคต ที่คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรไดจัดข�น้ ระหวางวันท่ี 4 – 8 เมษายน 
2565 ณ หองประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 อาจารย ดร.วนิดา มากศิร� คณบดีคณะเทคโนโลยี
การเกษตร ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการจัดโครงการวา 
“เพ�่อใหผูเขารับการอบรม ซึ่งประกอบไปดวย เกษตรกร 
อาจารย นักว�ชาการ เกษตรรและผูสนใจ มีความเขาใจ
ระบบอัจฉร�ยะและสามารถนำไปปฏิบัติในการทำการเกษตร
ไดเปนรูปธรรม  เนื่องจากในป�จจ�บันเกษตรกรประสบกับ

ป�ญหาในหลายดาน เชน สภาพภูมิอากาศ ภัยแลง น้ำทวม 
ส��งเหลาน้ีสงผลกระทบตอการทำการเกษตรอยางหล�กเล�ย่ง
ไมได ทำใหภาคการเกษตรตองมีการปรับตัวเพ�่อสามารถ
ใหแขงขันตอไปได ภาคการเกษตรจึงตองปรับตัวในหลาย ๆ 
เร�่อง ประการแรกเกษตรกรตองหันมาใหความสำคัญกับ
กระบวนการผล�ตส�นคาท่ีปลอดภัย มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
สามารถตรวจสอบยอนกลับได
 กิจกรรมประกอบดวย ความรูเบื้องตนสำหรับ
การประยุกตใช Internet of Things (IoTs) สำหรับภาค
การเกษตร การใชอุปกรณ Sensor เพ�อ่อานคาส��งแวดลอม 
เชน อุณหภูมิ แสง แกส ความช้ืน การเข�ยนโปรแกรมแกรม
แอพพล�เคชั่นเบื้องตนบนสมารทโฟนเพ�่ออานคาจาก
อุปกรณ Sensor และแสดงผลบนสมารทโฟน แนวคิด
การตอยอดการประยุกตใชงาน IoT ทางการเกษตร 
เปนตน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใชระบบควบคุมอัจฉร�ยะ
สำหรับรองรับการทำเกษตรในอนาคต
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 วันท่ี 4 เมษายน 2565 อาจารย ดร.ศิร�วรรณ แดงฉ่ำ 
และคณะที่ปร�กษาโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานส�นคาส��งบงชี ้ทางภูมิศาสตร ไทย ส�นคา
ชมพ�่เพชร จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานส��งบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย ส�นคา
ชมพ�่เพชร ณ หองประชุม SU 504 อาคารนิวัตสโมสร 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร� 
โดยมี ผูชวยศาสตราจารยนร�นาถ ศร�วรนาถ รองอธิการบดี 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน
 การประชุมในครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพ� ่อชี ้แจง 
ทำความเขาใจถึงความสำคัญและประโยชนที่จะไดรับจาก
การข�้นทะเบียนส��งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) และการใชตรา
สัญลักษณ GI ไทย ส�นคาชมพ�เ่พชร เพ�อ่เพ�ม่มูลคาใหกับ
ผลผล�ตชมพ�่เพชร สามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลังไป

ยังเกษตรกรผูผล�ต เปนการรักษาชื่อเส�ยงและคุณภาพ
ของชมพ�่เพชร หร�อชมพ�่เพชรสายรุง ใหเปนส�นคาที่มีชื่อ
เส�ยงของจังหวัดเพชรบุร�
          กิจกรรมที่จัดข�้นประกอบดวยการบรรยาย เร�่อง
ความสำคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการข�้นทะเบียน
ส��งบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) ไทย ข้ันตอนการข�น้ทะเบียน GI 
การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและการใชตราสัญลักษณ 
GI ไทย ข้ันตอนว�ธีการดำเนินงานในการจัดทำระบบควบคุม 
คุณภาพและมาตรฐานส�นคาส��งบงข�้ทางภูมิศาสตร และ
การนำเสนอคูมือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผูขอใชส��งบงชี้
ทางภูมิศาสตรและแผนการควบคุมคุณภาพส�นคา นอกจากน้ี 
ยังมีการรับสมัครผูผล�ต ผูประกอบการคาท่ีประสงคจะขอ
อนุญาตใชตราสัญลักษณ GI ไทย ดวย
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังสดาล สกุลพงษมาล� คณบดีคณะว�ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จัดโครงการแลกเปล�่ยนความรู Entech Talk ในหัวขอเสวนา “การศึกษาปกติว�ถีใหม 
หลักสูตรจะปรับตัวอยางไรใหอยูรอด” ใหกับคณาจารย ในคณะเมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผานมา 
เพ�่อแลกเปล�่ยนความรูในประเด็นดานว�ชาการ งานว�จัยและการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ
ศาสตร เพ�่อยกระดับ ทักษะสูอาชีพแหงโลกอนาคต
 โดยไดรับเกียรติจากว�ทยากรผูทรงคุณวุฒิ มาบรรยายใหความรูในหัวขอ แนวทางการ
ทำงานและการเร�ยนการสอนรวมกับภาคอุตสาหกรรม และโครงการสนับสนุนกิจกรรมเคล�่อนยาย
บุคลากรเพ�่อพัฒนาศักยภาพการว�จัยในภาคอุตสาหกรรม

คณะว�ศวกรรมศาสตรฯ จัดโครงการแลกเปล�่ยนความรู Entech Talk
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 เม่ือชวงเชาวันท่ี 18 เมษายน 2565 ณ หองประชุม 
เอกศักด์ิบุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาว�ทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร� พลอากาศเอกชล�ต พ�กผาสุข องคมนตร� 
นายกสภามหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� เปนประธานใน
การประชุมสภามหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� ครั้งที่ 
4/2565 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กล��นงาม 
อธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� พรอมดวย
คณะกรรมการสภามหาว�ทยาลัยฯ ผูบร�หารมหาว�ทยาลัยฯ 
ผูแทนคณาจารยและผูเกี่ยวของเขารวม  
           ในที่ประชุม ไดมีการรายงานความกาวหนาการ
พัฒนาผล�ตภัณฑที่มีลายอัตลักษณในพ�้นที่ว�จัยตาม
เสนทางการคาโบราณของศูนยว�จัยส�งขร-มะร�ดศึกษา 
ท่ีเกิดจากการว�จัยเร�อ่งราวในประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

สมัยทวารวดี ทำใหเกิดลายผาท่ีแสดงถึงอัตลักษณรวม
ของพ�น้ท่ี จำนวน 5 ลาย ประกอบดวย ผาลายทุงนาปาตาล 
ผาลายครอบครัวปลาวาฬ ผาลายทวารวดี ผาลายปลาทู 
ผาลายเพชรราชภัฏ และผาลายสุวรรณวัชรที่ตอยอด
มาจากผาลายเพชรราชภัฏและไดรับการยอมรับจาก
จังหวัดเพชรบุร�ใหเปนลายผาอัตลักษณของจังหวัด
 โอกาสนี้ มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� นำโดย
อธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� นำทีมนำทีม
คณะกรรมการสภามหาว�ทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ และ
คณะผูบร�หารมหาว�ทยาลัยฯ รวมรดน้ำขอพรนายกสภา 
มหาว�ทยาลัยฯ เนื่องในวันสงกรานต วันข�้นปใหมไทย 
ประจำป 2565 เพ�อ่ส�บสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
แสดงความกตัญู ขอขมาและรับพรเพ�อ่ความเปนส�ร�มงคล
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มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� จัดพ�ธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาว�ทยาลัยฯ 
เนื่องในวันสงกรานต ประจำป 2565



 ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน เตชะเพชรไพบูลย 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมดวยอาจารย
กรกรต เจร�ญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นำคณาจารยและบุคลากรเขารวมการอบรมการพัฒนา 
หลักสูตรออนไลนใหมีประส�ทธิภาพและการทำตลาด
ดิจิทัลผานชองทางตาง ๆ โดยไดรับเกียรติจากคุณศิร�พงศ 
เตียวพ�พ�ธพร Facebook Marketing Specialist & 
MD at Infotech Maker มาเปนว�ทยากรในการบรรยาย 
ใหความรู ณ หองประชุมวรชัย เยาวปาณี เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2565 ที่ผานมา

 โดยมีว ัตถ ุประสงค  เพ � ่อให บ ุคลากรคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการพัฒนา 
หลักสูตรออนไลน ว�ธีการบร�หารจัดการหลักสูตรออนไลน 
ใหมีประส�ทธิภาพและการทำการตลาดดิจิทัลใหกับ
หลักสูตรออนไลน ซึ่งผลที่ไดรับจากการอบรมในครั้งนี้
ทำใหทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเตร�ยมพรอม
ในเร� ่องการพัฒนาหลักสูตรออนไลน ไมวาจะเปน
เร�่องการสรางแพลตฟอรมสำหรับรวบรวมหลักสูตร
ออนไลนหร�อการใชชองทางออนไลนในการทำตลาด
ดิจิทัลเพ�อ่ประชาสัมพันธหลักสูตรออนไลนใหเหมาะสม
ตอไป

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน
ใหมีประส�ทธิภาพและการทำตลาดดิจิทัลผานชองทางตาง ๆ
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1
จัดอันดับโดยมูลนิธิสงเสร�มทบวงมหาว�ทยาลัย

การจัดอันดับ SCD University Rankings 2021

การจัดอันดับมหาว�ทยาลัยส�เข�ยวโลก 2020
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