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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดำา เนินการผลิตบัณฑิตให้ เป็นทรัพยากรที่มี

คุณภาพของประเทศ   รูปแบบการดำาเนินงานเป็นไปตามมาตรา 7    แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 ซึ่งมีสาระสำาคัญให้เข้าถึงชุมชน ท้องถิ่น และเข้าถึงองค์ความรู้ระดับนานาชาติ ภารกิจสำาคัญนี้จะ

ทำาให้เกิดสังคมแห่งปัญญาในทุกระดับของประเทศ

 ปีงบประมาณ 2555 นอกจากการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว 

มหาวิทยาลัยยังได้เตรียมตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีโครงการและกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาใน

ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศจีน ต่อเนื่องกันมาจากปีก่อนๆ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ระดับนักศึกษาและอาจารย์ ทำาให้มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการศึกษาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นรูปธรรม 

มหาวิทยาลัยได้ดูแลระบบงบประมาณ ระบบบริหารบุคคล การจัดการสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบ

การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดคุณภาพระดับมาตรฐานอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตที่ทั้งเก่งและดีไปพัฒนา

สังคมไทย

 ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร ของมหาวิทยาลัยทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการ

ดำาเนินงานให้ลุล่วงประสบความสำาเร็จในระดับดีมาก  รายงานนี้จะเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สำาหรับบุคคล

องค์กรหน่วยงานภายในและภายนอก ที่จะนำาไปใช้ตามควรแก่กรณี

สารจากอธิการบดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล    วุฒิเสน)

อธิการบดี



ารบัญ

ข้

ส
อมูลทั่วไป

1

13

25

33

41

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลการจัดการศึกษา

ผ

ข้

ค

ลการดำาเนินงานตามภารกิจ

อมูลอาคารสถานที่

ณะผู้จัดทำา

ขอ้มูลผู้บริหาร

51

108

109



ข้อมูลทั ่วไป



• ตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

• ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

• ข้อมูลผู ้บริหาร



     “ม่วง-ขาว” 

บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  ออกปฏิบัติ
ราชการด้วยผ้านุ่งเยียรบับสีม่วง จนเป็นที่ชินตาของ
บุคคลทั่วไป

ซึ่งมีที่มาจากสมเด็จเจ้าพระยา

ต้นไม้
ประจำามหาวิทยาลัย 

คือ ต้นชงโค (Bauhinia       
purpurea   Linn)  ชงโค            
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้ ประจำามหาวิทยาลัย

   สีประจำามหาวิทยาลัย

   สีในตรามหาวิทยาลัยมีความหมายและคุณค่าดังนี ้

   ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย

สีน้ำาเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำาเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีทอง  แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม  แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สีขาว  แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

สีเขียว  แทนค่า แหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม  

ตรามหาวิทยาลัย เป็นรูปวงรี 2 วง ซ้อนกัน ภายใน
เป็นตราพระราชลัญจกรประจำาพระองค์รัชกาลที่ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่
พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ   เมื่อวันที่  14
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535   ภายนอกเป็นชื่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา        ด้านบนเป็นอักษร
ภาษาไทย  ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นตัว
เขียนที่มีลักษณะเฉพาะ 

 มีกลีบดอกสีม่วงชาวอินเดียถือว่าเป็นไม้สวรรค์ขึ้น 
 อยู่ในเทวะโลก

เป็นสีประจำามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคติพจน์ ประจำามหาวิทยาลัย

“สร้างองค์ความรู้ระดับสากล 
ขยายผลสู่ท้องถิ่นและนานาชาติ” 

“World’s Local University”
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งค้นคว้า สะสม พัฒนาองค์ความรู้   
ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตให้เพียบ
พร้อมด้วยสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่ง
ที่จะเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนาองค์ ค ว ามรู้  
สร้างสมคุณลักษณะของบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์และ
ความสามารถเฉพาะทาง      มีคุณธรรมนำาความรู้ที่
สามารถบูรณาการความรู้ท้องถิ่นกับความรู้สากล

สจฺจำ เว อมตา วาจา
“ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”

1. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น       “World’s 

Local University” ภายใต้แนวคิด TRENDS Model 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม ประเทศชาติ
และประชาคมโลก 

2. มุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะ
ชำานาญการในแขนงวิชาที่เข้ารับการศึกษา 

3. เป็นแหล่งวิจัยและเผยแพร่การวิจัยที่หลากหลาย    
เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนและการพัฒนาท้องถิ่น

4. เป็นแหล่งเรียนรู้    ส่งเสริมและสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ภูมิปัญญา และความ
เป็นไทย อันจะส่งผลให้เกิดความสำานึก และเข้าใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่น

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู    ผลิตครู
อาชีพ และส่งเสริมครูประจำาการให้มีคุณภาพ   และ
มาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

6.

แวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นบรรยากาศแห่ง
วิชาการเพื่อรองรับการพัฒนา และสามารถให้บริการ
ทางวิชาการ และชุมชนได้ทั่วถึง

7. สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา    ทั้งระบบ
การบริหาร และคุณภาพทางวิชาการเพื่อการติดตาม
ตรวจสอบ และยืนยันประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

   ปรัชญา ปณิธาน

   วิสัยทัศน์

   คติพจน์ประจำามหาวิทยาลัย

   พันธกิจ
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมาครบ 116 ปี ใน พ.ศ. 2555 
สถานศึกษาอันมีชื่อว่า “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เกิด
จากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ Public- 
School ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อดำาเนินการเรื่องนี้มีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์เสนาบดี 
กระทรวงธรรมการเป็นประธานที่ประชุม เห็นว่าจวน
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์      (ช่วง
บุนนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จ
เจ้าพระยาฯ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2433
เป็นท่ีกว้างขวางใหญ่โตเห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียน 
ให้ชื่อว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย”
17 มีนาคม พ.ศ. 2439 แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า  
“โรงเรียนฟากขะโน้น”  หรือ  “โรงเรียนบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” ตราของโรงเรียนเป็นรูปจุฬามงกุฏ   การ
แต่งกาย นุ่งผ้าสีครามแก่ เสื้อขาว มีนายเอ ซี คาร์
เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่
ขึ้นเป็นลำาดับทำาให้สถานที่คับแคบลง โรงเรียนราช
วิทยาลัย จึงย้ายไปอยู่ที่ตำาบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้างวัง
สระปทุม จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ก็ว่างลง ในขณะ
นั้นการศึกษาระหว่างหัวเมืองกับกรุงเทพมหานคร
เหล่ือมล้ำากันมากเนื่องจากคุณภาพของครูแตกต่าง
กัน กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู
ขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ เรียกว่า “โรงเรียน
ฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” สำาหรับผลิตครูที่มีคุณภาพ เพื่อ
สอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2446 มีหลวงบำาเหน็จวรญาณเป็นอาจารย์ใหญ่ 
การจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้นได้ขยายตัวออก

ไปต่างจังหวัดมากขึ้น จึงทำาให้ความจำาเป็นที่จะส่ง
นักเรียนมาเรียนในกรุงเทพมหานคร  ที่บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ลดน้อยลง   ทางราชการเห็นว่า  การ
ฝึกหัดอาจารย์ที่มีอยู่เดิมจะให้ได้ประโยชน์อย่างสูง 
ควรจัดเป็นโรงเรียนประจำา จึงให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์เทพศิรินทร์ ซึ่งเป็นนักเรียนกลางวันมาอยู่
ที่โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตกแล้วเรียกชื่อใหม่ว่า 
“โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตก” เมื่อ พ.ศ. 2449 
ขุนวิเทศดรุณกิจ เป็นอาจารย์ใหญ่และต่อมาเรียกว่า       
“โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ได้โปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา        ไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบัน) แต่ยังตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปี พ.ศ. 2458  จึงได้
ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ไปอยู่ที่วังใหม่  (กรีฑา -
สถานแห่งชาติในปัจจุบัน)      ทำาให้จวนของสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค)  ว่าง
ลงอีกครั้ง ทางราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น   ณ 
จวนสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นใหม่เรียกว่า “โรงเรียนมัธยม
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”   เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม 
พ.ศ. 2458     รับนักเรียนประจำาโดยมีโรงเรียนใกล้
เคียงเข้าร่วมเป็นสาขาของสถานศึกษาแห่งนี้ได้แก่
โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ โรงเรียนสุขุมาลัย     (ตั้งอยู่
บริเวณวัดพิชัยญาติ)    และโรงเรียนประถมวัดอนงค์    
มีพระยาประมวลวิชาพูล เป็นอาจารย์ใหญ่  โรงเรียน
มัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
มาตั้งแต่อดีต สีประจำาโรงเรียนคือ  ม่วงและขาว 
อักษรย่อของโรงเรียน  คือ  บ.ส.  มีคติพจน์ประจำา
โรงเรียนคือ  “สจฺจำ เว อมตา วาจา” และตราประจำา
โรงเรียน คือ รูปเสมาสุริยมณฑล  เพื่อเป็นเกียรติแด่ 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์  สัญลักษณ์ที่
กล่าวมานี้เป็นรากฐานสำาคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยามาจนถึงปัจจุบัน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่

ครั้นต่อมาการศึกษาขยายตัว
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 เมื่อ พ.ศ. 2473 ทางราชการได้สร้างสะพาน
ปฐมบรมราชานุสรณ์  (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน
ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึง
ถูกรื้อถอนไม่สามารถทำาเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป 
พระยาวิเศษศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
มัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในสมัยนั้น ได้เจรจา
ผ่านกระทรวงธรรมการเพ่ือขอแลกเปล่ียนสถานที่กับ
โรงเรียนศึกษานารี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และมี
นักเรียนจำานวนน้อย ดังนั้นสถานที่ของโรงเรียนศึกษา
นารีเดิมจึงก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ยัง
ได้มอบที่ ดินบริ เวณตำาบลบางไส้ ไก่และตอนใต้
ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมเพื่อสร้างหอนอนและ
ห้องเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่  ณ  ที่แห่งใหม่นี้ 
ตั้งแต่  พ.ศ.  2475  เป็นต้นไป    ซึ่งเป็นสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน
ขณะนั้นมีการศึกษาถึงชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.7-ม.8)

 ใน พ.ศ. 2484 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
ผลิตครูมากขึ้น         จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู
อีกแผนกหนึ่ งมี ชื่ อ เรี ยกว่ า “ โ รง เรี ยนฝึกหัดครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้ เปิดรับนักเรียนทุน
ของจังหวัด ที่สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และได้เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.)เป็น
โรงเรียนประจำา ต่อมาใน พ.ศ. 2499   ได้ยุบหลักสูตร
ดังกล่าวและเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษา  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการ
ศึกษาชั้นสูง
 ใน พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     ได้ขยาย
การจัดการศึกษา   เพื่อผลิตครูมาเป็นลำาดับ    ในปี 
พ.ศ. 2516 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ประโยคอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 กระทรวง
ศึกษาธิการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้เปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต
(ค.บ.) จนกระทั่ง พ.ศ. 2527 จึงได้เปิดสอนระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และยังได้เปิดสอน
ระดับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี  นับเป็นการขยาย
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ในปี
เดียวกันนี้ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รวม
กลุ่มกับวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง 6 แห่ง เรียกชื่อ
ว่า “วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สหวิทยาลัย
รัตนโกสินทร์”
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535   พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อ   “สถาบันราชภัฏ”    เป็นชื่อสถาบัน
การศึกษา  ในกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ  
แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” วิ ท ย า ลั ย ค รู บ้ า น ส ม เ ด็ จ
เจ้าพระยา จึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า  “สถาบัน
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” แ ล ะ จ า ก พ ร ะ ร า ช
บัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขา
วิชาต่างๆ

 จนกระทั่งวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ        ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547”     โดยให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็น
ส่วนราชการตามกฏหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณใน
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เรียก
ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามชื่อสถาบันราชภัฏเดิม 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเปลี่ยนเป็น 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา นับได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา     เป็นสถานศึกษาที่มีเกียรติประวัติดีงาม
มาโดยตลอด และเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษา
ทุกคนที่ได้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

  สมเ ด็จ เจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุ ริ ยวง ศ์
(ช่วง     บุนนาค)    เป็นมหาบุรุษของไทยที่สร้าง

 

    

คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ท่าน
เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและชุมชนใกล้เคียง เนื่องจาก
ที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
บริเวณโดยรอบเคยเป็นจวนและที่ดินของท่านมาก่อน
ทุกๆคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้จึงเคารพ
เทิดทูนท่านโดยขนานนามท่านว่า  “เจ้าพ่อ“ และเรียก
ตนเองว่า “ลูกสุริยะ”  เนื่องจากท่านได้รับพระราชทาน
ตรามหาสุริ ยมณฑลจากพระบาทสมเ ด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ซึ่งเป็นตราประจำาตัว    และ
ยึดถือเป็นสัญลักษณ์แทนตัวท่านมาโดยตลอด 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นบุตร
คนใหญ่ของสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์
(ดิศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงจัน เกิดในตอนปลาย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2351 มีพี่น้อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 9 คน บรรพบุรุษของ
ตระกูลบุนนาคเป็นเสนาบดีคนสำาคัญมาตั้งแต่สมัย
อยุธยา และได้รับราชการแผ่นดินสืบทอดต่อกันมา 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
และฝึกฝนวิชาการต่างๆ  เป็นอย่างดี  เนื่องจากบิดา
ของท่านเป็นเจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีว่าการต่าง
ประเทศ และว่าการปกครองหัวเมืองชายฝั่งทะเลมา
ก่อน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มีความ
สนใจในภาษาอังกฤษ สามารถพูดและอ่านตำารา
ภาษาอังกฤษในสมัยนั้นได้อย่างคล่องแคล่ว ท่านได้
คบหากับชาวตะวันตกที่เข้ามาประเทศไทยในสมัยนั้น
โดยเฉพาะหมอบรัดเลย์ ท่านยังเป็นบุคคลสำาคัญใน
การเจรจาและทำาสัญญากับชาติตะวันตก ที่เข้ามา
ติดต่อกับไทยในสมัยรัชกาลที่  3  และรัชกาลที่  4 
โดยตลอด นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการ
ต่อเรือแบบฝรั่ง จนสามารถต่อเรือกำาปั่นขนาดใหญ่
เป็นจำานวนมากหลายลำา ท่านยังมีความสนใจในความ
รู้อื่น เช่น วรรณคดี การค้า การปกครอง เป็นต้น

ได้รับการศึกษา
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 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ถวาย
ตัวเป็นมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลที่ 2 และรับราชการ
มาโดยตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ตำาแหน่งราชการ
ในระดับสูง คือ อัครมหาเสนาบดีที่สมุหกลาโหม ใน
สมัยรัชกาลที่ 4 และดำารงตำาแหน่งผู้สำาเร็จราชการ
แผ่นดินเมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 ยังทรงพระเยาว์ ภายหลัง
จากที่ลาออกจากราชการในบั้นปลายชีวิตท่านยังได้
รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจนถึงแก่
พิลาลัย  นับเป็นมหาบุรุษคนสำาคัญของประเทศชาติ
ที่ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่คน
ทั้งปวงดังบันทึกของเซอร์จอห์น เบาวริ่ง ทูตอังกฤษที่
เข้ามาติดต่อกับคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งกล่าวว่า
“เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์คนนี้ถ้าไม่เป็นคนเจ้ามารยาท
หรือคนรักบ้านเมืองของตนก็ตามต้องยอมรับว่าฉลาด
ล่วงรู้การล้ำาหน้าคนทั้งหลาย ที่เราได้พบในที่นี้ ทั้งมี
กริยาอัชฌาสัยอย่างผู้ดี และรู้จักพูดจาเหมาะแก่การ” 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเ จ้าอยู่หัวทรง
ตระหนักพระทัยและยกย่องเกียรติคุณของท่านว่า

“ครั้นถึงราชกาลปัจจุบันได้รับตำาแหน่งผู้สำาเร็จราชการ
แผ่นดินฉลองพระเดชพระคุณโดยอัธยาศัยเที่ยงธรรม 
ซื่อตรงแลมิได้แลเกรงผู้ใด จะว่ากล่าวตัดสินการสิ่งใด
จะเป็นคุณประโยชน์โดยทั่วกันและเป็นแบบอย่างต่อ
ไปภายหน้า สิ้นกาลนาน”
 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สมรส
กับท่านผู้หญิงกลิ่น   มีบุตรและธิดารวมกัน  4  คน
ในบั้นปลายชีวิตของท่าน มักจะพักอยู่เมืองราชบุรี  
และถึงแก่พิราลัยด้วยโรคลมบนเรือที่ปากคลอง
กระทุ่มแบน ราชบุรี รวมอายุ 74 ปี เมื่อวันที่ 19 
มกราคม พ.ศ. 2425  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา    จึงได้จัดพิธีรำาลึกถึงท่าน   ในวันที่   19
มกราคม  ของทุกปี  เรียกว่า   “วันคล้ายวันพิราลัย” 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ จึงเป็นศูนย์รวม
ของทุกคนในสถาบันแห่งนี้ ที่จะประกอบคุณความดี
ทั้งปวง และความสามัคคีต่อกันเพื่อเทิดทูนเกียรติของ
ท่านตลอดไป
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยปูชนียสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 ทุกท่านที่ เ ข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะแลเห็นอนุสาวรีย์สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นสง่าของสถาบัน 
อนุสาวรีย์แห่งนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 
พ.ศ. 2519  และสำาเร็จเรียบร้อยในปีต่อมา คือ วันที่
19 มกราคม พ.ศ. 2520 ด้วยความร่วมมือจาก
คณาจารย์ นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา    ศิษย์เก่าของสถาบันทุกรุ่น    ทายาทผู้
สืบสกุลของสมเด็จเจ้าพระยาฯ  และบุคคลทั่วไป  ซึ่ง
ได้สละกำาลังกาย กำาลังใจ และกำาลังทรัพย์ด้วยความ
ศรัทธาแรงกล้าจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้คือ
เพ่ือรำาลึกถึงพระคุณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ์ และเทิดทูนเผยแพร่เกียรติประวัติของท่าน
นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เป็นเครื่องผูกพันยึดเหนี่ยว
จิตใจของทุกๆคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา การจัดสร้างอนุสาวรีย์ “สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์” ประสบความสำาเร็จอย่างยิ่งเมื่อ
สร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้แล้วเสร็จสถาบันยังได้นำาเงิน
ที่เหลือจากการบริจาคมาจัดตั้ง    “มูลนิธิสมเด็จ
เจ้าพระยา” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของสถาบันแห่งนี ้
และได้ดำาเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้นำา
เงินที่เหลือจากการบริจาคเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ดังกล่าว 
มาบูรณะและก่อสร้างปูชนียสถานที่สำาคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ 
ศาลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์       (ช่วง  
บุนนาค)

“ศาลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) หรือ ศาลเจ้าพ่อ” เป็นศาลที่ประดิษฐาน

รูปปั้นครึ่งองค์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี

สุริยวงศ์ ปัจจุบันตั้งอยู่หน้าตึกวิเศษศุภวัตร์  หันหน้า
ไปทางทิศตะวันออก ส่วนทางทิศเหนือมีอาคารคณะ
ครุศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ถัดไป ความศักดิ์สิทธิ์ของศาล
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) 

เป็นที่ประจักษ์กันดีในบรรดาลูกสุริยะและบุคคลทั่วไป
ที่มีความเคารพศรัทธาในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์

 “ศาลเก่าหรือศาลเจ้าที่”  ตั้งอยู่ในบริเวณด้าน
หลังตึกวิเศษศุภวัตร์มีลักษณะคล้ายศาลพระภูมิ 

ตั้งอยู่บนเขาขนาดเล็กที่ก่อสร้างขึ้นมา สูงจากพื้นดิน
ประมาณ 3 เมตร เมื่อปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการ
ดำาเนินการก่อสร้างอาคารประถมสาธิต ได้ทำาพิธี
เคลื่อนย้ายไปสร้างไว้หน้าอาคารประถมสาธิต ซึ่งมี
ความสวยงามและเหมาะสมยิ่งขึ้น
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โครงสร้างส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำานักงานคณบดี สำ�นักง�นคณบดี

สำานักงานคณบดี

กองกลาง สำานักงานผู้อำานวยการ

สำานักงานผู้อำานวยการ

สำานักงานผู้อำานวยการ

สำานักงานผู้อำานวยการ

สำานักงานคณบดี

ภาควิชามนุษย์และศิลปกรรม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

กองนโยบายและแผน

ภาควิชาสังคมศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กองบริหารงานบุคคล

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

สำานักงานอธิการบดี

สำานักคอมพิวเตอร์

สำานักโรงเรียนสาธิต

สำานักกิจการนิสิต-นักศึกษา

สำานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา

บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหต ุ: หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย   มาตังคสมบัติ
นายสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์    
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล  วุฒิเสน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จำาปาทอง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมเชาว์  เกษประทุม                
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายดำารง  พุฒตาล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชิต  สุวรรณรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์  เฮงสมบรูณ์
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
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รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิพัฒน์  เพิ่มผล
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  ใจจริง
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

นายสุภาพ  เคียนทอง
ประธานคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  เธียรหิรัญ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  รัศมี               
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์วิกรม   ศุขธณี 
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  แก้วเนียม 
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล  วุฒิเสน
อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  รัศมี
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  ชาญเลขา
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์  เฮงสมบูรณ์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์
รองอธิการบดี

คณะกรรมการอำานวยการ
มหาวิทยาลัย

อาจารย์อาภา  วรรณฉวี
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย  กีรติรัตนะ
ผู้ช่วยอธิการบดีงานแผน/งบประมาณ

นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร
ผู้ช่วยอธิการบดี
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อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์
คณบดีคณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

อาจารย์ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว
ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี  ชัยชาญกุล
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว
ผู้อำานวยการสำานักศิลปและวัฒนธรรม

นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล
ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต  วณิชยานันต์
ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์

อาจารย์สายัณ  พุทธลา
ผู้อำานวยการสำานักกิจการนิสิต-นักศึกษา

อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ
ผู้อำานวยการสำานักโรงเรียนสาธิต

อาจารย์สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์
ผู้อำานวยการสำานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล   วุฒิเสน  อธิการบดี
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์  รองอธิการบดี
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์    เฮงสมบูรณ์  รองอธิการบดี
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์   ชาญเลขา  รองอธิการบดี
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา   ดิลกสัมพันธ์  รองอธิการบดี
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   รัศมี   รองอธิการบดี
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์   เศรษฐขจร  รองอธิการบดี
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร   เสรีรัตน์  รองอธิการบดี
9.  อาจารย์อาภา     วรรณฉวี  รองอธิการบดี
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ทัศนัย   กีรติรัตนะ  ผู้ช่วยอธิการบดี งานแผน/งบประมาณ
11.  นางสาววรรณดี     อัศวศิลปกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี
12.  อาจารย์ ดร.ณุศณี    มีแก้วกุญชร  ผู้ช่วยอธิการบดี 
13.  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์    มากสุข  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ   ลิ้มสุขวัฒน์  คณบดีคณะครุศาสตร์
15.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี    กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา     เกณฑ์มา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17.  นายสุชาครีย์     ก่อเกียรติตระกูล ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ    บางเขียว  ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์   ฟุ้งขจร  ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
20.  อาจารย์ศิริกาญจน์    โพธิ์เขียว  ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี   ชัยชาญกุล  ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต    วณิชยานันต์  ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์
24.  อาจารย์สายัณ     พุทธลา  ผู้อำานวยการสำานักกิจการนิสิต-นักศึกษา
25.  อาจารย์สุทิพย์พร    โชติรัตนศักดิ์  ผู้อำานวยการสำานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา
26.  อาจารย์ทวีศักดิ์     จงประดับเกียรติ ผู้อำานวยการสำานักโรงเรียนสาธิต
27.  อาจารย์กฤษฎา     ผ่องพิทยา  รองคณบดีคณะครุศาสตร์
28.  อาจารย์สุธัญญา     ภู่รัตนาพิชญ์  รองคณบดีคณะครุศาสตร์
29.  อาจารย์จุติมา     รัตนพลแสนย์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์
30.  อาจารย์ศศิกัญชนา    เย็นเอง  รองคณบดีคณะครุศาสตร์
31.  อาจารย์อังคาร     ปริญญาชัยศักดิ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ต่อ)

32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัควิทย์  เรืองรอง  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35.  อาจารย์ชัชศรัณย์    จิตคงคา  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36.  อาจารย์จตุพล    เจริญรื่น  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37.  อาจารย์จันทรัศมิ์    สิริวุฒินันท์  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
38.  อาจารย์อรรถวิทย์   เฉลียวเกรียงไกร รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์  สะอาดเอี่ยม  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
40.  อาจารย์พรรณา    พูนพิน   รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
41.  อาจารย์สิทธิศักดิ์    จรรยาวุฒิ  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
42.  อาจารย์ชัชนันท์    อินเอี่ยม  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44.  อาจารย์คณกร    สว่างเจริญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45.  อาจารย์ ดร.เอก    ช่อประดับ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46.  อาจารย์ ดร.ธิดา    อมร   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47.  อาจารย์พันสรวง    อุดมพุทธิเมฆากุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
48.  อาจารย์ธานินทร์    คงอินทร์  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
49.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี  เรืองไชยศรี  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
50.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
51.  นางบุษบงค์    วงษ์พันทา  รองผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี
52.  นางมรกต    ภู่ทอง   รองผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี
53.  นางสุพรรณี    สุวรรณวาล  รองผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี
54.  อาจารย์รังสรรค์    บัวทอง   รองผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
55.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  รองผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
56.  อาจารย์ธีราพร    ปฏิเวธวิทูร  รองผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
57.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ   ก๋าคำา   รองผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ
         และเทคโนโลยีสารสนเทศ
58.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล   อุทานนท์  รองผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ
         และเทคโนโลยีสารสนเทศ
59.  อาจารย์นุกูล    สาระวงศ์  รองผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ
         และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัควิทย์  เรืองรอง  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35.  อาจารย์ชัชศรัณย์    จิตคงคา  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36.  อาจารย์จตุพล    เจริญรื่น  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37.  อาจารย์จันทรัศมิ์    สิริวุฒินันท์  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
38.  อาจารย์อรรถวิทย์   เฉลียวเกรียงไกร รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์  สะอาดเอี่ยม  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
40.  อาจารย์พรรณา    พูนพิน   รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
41.  อาจารย์สิทธิศักดิ์    จรรยาวุฒิ  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
42.  อาจารย์ชัชนันท์    อินเอี่ยม  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44.  อาจารย์คณกร    สว่างเจริญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45.  อาจารย์ ดร.เอก    ช่อประดับ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46.  อาจารย์ ดร.ธิดา    อมร   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47.  อาจารย์พันสรวง    อุดมพุทธิเมฆากุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
48.  อาจารย์ธานินทร์    คงอินทร์  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
49.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี  เรืองไชยศรี  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
50.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
51.  นางบุษบงค์    วงษ์พันทา  รองผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี
52.  นางมรกต    ภู่ทอง   รองผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี
53.  นางสุพรรณี    สุวรรณวาล  รองผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี
54.  อาจารย์รังสรรค์    บัวทอง   รองผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
55.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  รองผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
56.  อาจารย์ธีราพร    ปฏิเวธวิทูร  รองผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
57.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ   ก๋าคำา   รองผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ
         และเทคโนโลยีสารสนเทศ
58.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล   อุทานนท์  รองผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ
         และเทคโนโลยีสารสนเทศ
59.  อาจารย์นุกูล    สาระวงศ์  รองผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ
         และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ต่อ)

60.  รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี    สว่างอารมณ์ รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
61.  อาจารย์เกียรติขร      โสภณาภรณ์ รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
62.  อาจารย์สรสินธุ์      ฉายสินสอน  รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
63.  อาจารย์วรัญญา      กิตติวงศ์วัฒนชัย รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
64.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมสุรีย์  เชื่อมทอง  รองผู้อำานวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
65.  อาจารย์ปวิช      ผลงาม  รองผู้อำานวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
66.  อาจารย์อารียา      จุ้ยจำาลอง  รองผู้อำานวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
67.  อาจารย์สุเนตร      ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
68.  อาจารย์รัตนสุดา      สุภดนัยสร  รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์
69.  อาจารย์อรพิมพ์      มลคลเคหา  รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์
70.  อาจารย์สุรศักดิ์      เครือหงษ์  รองผู้อำานวยการสำานักกิจการนิสิต-นักศึกษา
71.  อาจารย์ธีรถวัลย์      ปานกลาง  รองผู้อำานวยการสำานักกิจการนิสิต-นักศึกษา
72.  อาจารย์ขวัญนภา      วัจนรัตน์  รองผู้อำานวยการสำานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา
73.  อาจารย์ประไพ      ศรีดามา  รองผู้อำานวยการสำานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา
74.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาเพ็ญ    เตชะเพิ่มผล  รองผู้อำานวยการสำานักโรงเรียนสาธิต
75.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลัก    สรรคพงษ์  รองผู้อำานวยการสำานักโรงเรียนสาธิต
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะกรรมการสภาวิชาการ

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล      วุฒิเสน  ประธาน
2.  ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต       เพียรชอบ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์      หนูชูชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ      อภิบุณโยภาศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ      ทีฆทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก             บุญเรืองรอด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์      วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนคณะครุศาสตร์
8.  รองศาสตราจารย์รวงพร       อิ่มผล  กรรมการผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา      เกณฑ์มา  กรรมการผู้แทนคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
10.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี      กวินเสกสรรค์ กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ   เอี่ยมสะอาด  กรรมการผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม      สุ่นสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ
13.  อาจารย์อาภา        วรรณฉวี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

1.  นางเลื่อมใส   ใจแจ้ง    กรรมการ
2.  นางนราวัลย์   สุรังค์สุริยกุล   กรรมการ
3.  รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์   กรรมการ
4.  นายสมฤทธิ์   สนขาว    กรรมการ
5.  นายสุภาพ    เคียนทอง   กรรมการ
6.  นายจำานงค์   ตันติรัตนโอภาส  กรรมการ
7.  นายวชิระ    เจริญสาคร   กรรมการ
8.  นายสมพงษ์   สุวรรณคู   กรรมการ
9.  นายอาทร    ทองสวัสดิ์   กรรมการ
10.  นายชาญชัย   สุวรรณวัฒน์   กรรมการ
11.  นายสมบัติ   ปรีชาชาญพาณิชย์  กรรมการ
12.  นางสมศรี   ชัยสุริยะเทพกุล  กรรมการ
13.  นายวิทย์    ขันติเลิศ   กรรมการ
14.  นายจักรนิศิต   พานิชสวัสดิ์   กรรมการ
15.  นายไพโรจน์   ศรศิลป์    กรรมการ
16.  นายประสาร   เรืองสุขอุดม   กรรมการ
17.  นายสนั่น    ซิ้มสกุล   กรรมการ
18.  นางจงพิศ    กันหลง    กรรมการ
19.  ผู้อำานวยการเขตธนบุรี      กรรมการ
20.  ผู้กำากับการสถานีตำารวจนครบาลบางยี่เรือ   กรรมการ
21.  ประธานสภาองค์การนิสิต     กรรมการ
22.  นายกองค์การนิสิต      กรรมการ
23.  นายกองค์การนักศึกษา      กรรมการ
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ
25.  อาจารย์สายัณ   พุทธลา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



23 รายงานประจำาปี 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

1.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์       สะเพียรชัย  ประธาน
2.  นายสมเชาว์    เกษประทุม  กรรมการ
3.  พลโท อิสระ     วัชรประทีป  กรรมการ
4.  นายเรืองชัย    ทรัพย์นิรันดร์  กรรมการ
5.  นายบุญลือ     ทองอยู่   กรรมการ
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด  กรรมการ
7.  นายเฉลิมศักดิ์    ภัทรสุมันต์  กรรมการ
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คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิพัฒน์    เพิ่มผล         ประธานสภา
2.  รองศาสตราจารย์กำาจร   มุนีแก้ว         กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำา
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ยืนยงชัยวัฒน์        กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำา
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์  สงวนหมู่        กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำา
5.  อาจารย์วิกรม    ศุขธณี         กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำา
6.  อาจารย์พิบูลย์    วิฑูรย์ปัญญากุล      กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำา
7.  อาจารย์สมศักดิ์    อยู่บริบูรณ์        กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำา
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์  บุญศรี         กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำา
9.  อาจารย์ ดร.นภาพร   แก้วดวงดี        กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำา
10.  อาจารย์สมยศ    มะวรคนอง        กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำา
11.  อาจารย์วินิจ    ปิ่นปรีชาชัย        กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำา
12.  อาจารย์สิงห์    สิงห์ขจร        กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำา
13.  อาจารย์วงศ์ทอง           เขียนวงศ์        กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำา
14.  นางสาวบุญถึง    สัมมาโภชน์        กรรมการสภาจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่
15.  นางสาวดารุณี    วานิ         กรรมการสภาจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่
16.  นายธรรมศักดิ์    จลาสุก         กรรมการสภาจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่
17.  นายมนิต     เพชรรอด        กรรมการสภาจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่
18.  นายประสงค์    ผ่องภิรมย์        กรรมการสภาจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่
19.  นางจำานงค์    ตรีนุมิตร        กรรมการสภาจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่
20.  นายวีรยุทธ    กุลศักดิ์        กรรมการสภาจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่
21.  นางสาวณัฐฐา    ฉลาดธัญญกิจ        กรรมการสภาจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่



ข้อมูลงบประมาณ



•	 งบประมาณแผ่นดิน	ประจำาปี

•	 งบประมาณรายจ่าย	เงินรายได้	ประจำาปี

•	 สรุปรวม	งบประมาณรายจ่ายประจำาปี



27 รายงานประจำาปี	2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

	แผนงาน	 	งบรายจ่าย	

			ผลผลิต/โครงการ	 	งบบุคลากร	 	งบดำาเนินงาน	 	งบลงทุน	 	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	 	รวม	

	รวมทั้งสิ้น	 103,102,200	 	54,731,700	 111,142,200	 	64,585,900	 	8,900,000	 342,462,000	

1.	แผนงาน	:	สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา	

	-	 	272,000	 	-	 	-	 	-	 	272,000	

โครงการที่	1	:	โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์แบบพกพา	

	-	 	272,000	 	-	 -	 	-	 	272,000	

2.	แผนงาน	:	สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		 	-	 	-	 	-	 	6,868,500	 	-	 	6,868,500	

โครงการที่	1	:	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	-	 	-	 	-	 	6,868,500	 	-	 	6,868,500	

3.	แผนงาน	:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	 103,102,200	 	52,959,700	 111,142,200	 	51,385,800	 	8,900,000	 327,489,900	

ผลผลิตที่	1	:		ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	

	23,466,500	 	22,731,000	 	43,918,100	 	25,992,900	 	3,000,000	 119,108,500	

ผลผลิตที่	2	:	ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	 	79,635,700	 	30,228,700	 	67,224,100	 	25,392,900	 	2,000,000	 204,481,400	

ผลผลิตที่	3	:	ผลงานการบริการวิชาการ	 	-	 	-	 	-	 	-	 	3,900,000	 	3,900,000	

4.	แผนงาน:	ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา	
ศิลปะและวัฒนธรรม	

	-	 	1,500,000	 	-	 	-	 	-	 1,500,000	

ผลผลิตที่	1	:	ผลงานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 	-	 	1,500,000	 	-	 	-	 	-	 1,500,000	

5.	แผนงาน	:	วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	 	-	 	-	 	-	 	6,331,600	 	-	 	6,331,600	

ผลผลิตที่	1	:	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	 	-	 	-	 	-	 	4,997,500	 	-	 	4,997,500	

ผลผลิตที่	2	:	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	 	-	 	-	 	-	 	1,334,100	 	-	 	1,334,100	

งบประมาณแผ่นดิน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ	2555	

			จำาแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย



งบประมาณแผ่นดิน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ	2555	
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			จำาแนกตามงบรายจ่าย

			จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิตการบริการวิชาการ	1.14%

ผลผลิตผู้สำาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.78%

ผลผลิตผู้สำาเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์	59.71%

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	2.01%

ผลผลิตทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	0.44% โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์แบบพกพา	0.08%

ผลผลิตวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1.46% ผลผลิตวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.38%

งบลงทุน	32.45%

งบเงินอุดหนุน	18.86%

งบรายจ่ายอื่น	2.60%

งบบุคลากร	30.11%

งบดำาเนินงาน	15.98%



29 รายงานประจำาปี	2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

	แผนงาน	 	งบรายจ่าย	

			ผลผลิต/โครงการ	 	งบบุคลากร	 	งบดำาเนินงาน	 	งบลงทุน	 	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	 	รวม	

	รวมทั้งสิ้น	 23,947,960 451,558,644 347,887,357 - 116,778,439 940,172,400

1.	แผนงาน	:	สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา	

	-	 - 	-	 	-	 	-	 -

โครงการที่	1	:	โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์แบบพกพา	

	-	 - 	-	 -	 	-	 -

2.	แผนงาน	:	สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		 3,132,480 8,028,480 74,000 - 	-	 11,234,960

โครงการที่	1	:	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	

3,132,480 8,028,480 74,000 - 	-	 11,234,960

3.	แผนงาน	:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	 20,815,480 428,836,906 347,813,357 - 116,228,439 913,694,182

ผลผลิตที่	1	:		ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	

6,282,200 73,639,217 8,522,486 - 7,872,935 96,316,838

ผลผลิตที่	2	:	ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	 14,533,280 349,448,204 339,290,871 - 107,835,504 811,107,859

ผลผลิตที่	3	:	ผลงานการบริการวิชาการ	 	-	 5,749,485 	-	 	-	 520,000 6,269,485

4.	แผนงาน:	ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา	
ศิลปะและวัฒนธรรม	

- 5,461,032 	-	 	-	 	-	 5,461,032

ผลผลิตที่	1	:	ผลงานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 - 5,461,032 	-	 	-	 	-	 5,461,032

5.	แผนงาน	:	วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	 - 9,232,226 	-	 - 550,000 9,782,226

ผลผลิตที่	1	:	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	 - 6,797,226 	-	 - 550,000 7,347,226

ผลผลิตที่	2	:	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	 	-	 2,435,000 	-	 - 	-	 2,435,000

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ	2555	

			จำาแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย
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			จำาแนกตามงบรายจ่าย

			จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ	2555	

ผลผลิตการบริการวิชาการ	0.67% โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	1.19%

ผลผลิตทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	0.58%
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์แบบพกพา	0%

ผลผลิตวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	0.78%
ผลผลิตวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.27%

ผลผลิตผู้สำาเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์	86.27%

ผลผลิตผู้สำาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10.24%

งบลงทุน	37.00%

งบเงินอุดหนุน	0% งบรายจ่ายอื่น	12.42%

งบบุคลากร	2.55%

งบดำาเนินงาน	48.03%
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สรุปรวม	งบประมาณรายจ่าย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	

	แผนงาน	
	งบประมาณแผ่นดิน	 	งบรายได้	 	รวม	

			ผลผลิต/โครงการ	

	รวมทั้งสิ้น	 	342,462,000	 940,172,400 	1,282,634,400	

1.	แผนงาน	:	สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	 	272,000	 	-	 	272,000	

โครงการที่	1	:	โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
แบบพกพา	

	272,000	 	-	 	272,000	

2.	แผนงาน	:	สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		 	6,868,500	 	11,234,960	 	18,103,460	

โครงการที่	1	:	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	6,868,500	 	11,234,960	 	18,103,460	

3.	แผนงาน	:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	 	327,489,900	 913,694,182 1,241,184,082	

ผลผลิตที่	1	:		ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	119,108,500	 	96,316,838	 	215,425,338	

ผลผลิตที่	2	:	ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	 	204,481,400	 811,107,859 1,015,589,259

ผลผลิตที่	3	:	ผลงานการบริการวิชาการ	 	3,900,000	 	6,269,485	 	10,169,485	

4.	แผนงาน:	ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม	 	1,500,000	 	5,461,032	 	6,961,032	

ผลผลิตที่	1	:	ผลงานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 	1,500,000	 	5,461,032	 	6,961,032	

5.	แผนงาน	:	วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	 	6,331,600	 	9,782,226	 	16,113,826	

ผลผลิตที่	1	:	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	 	4,997,500	 7,347,226 	12,344,726

ผลผลิตที่	2	:	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	 	1,334,100	 2,435,000 3,769,100

			จำาแนกตามงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้
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			จำาแนกตามประเภทงบประมาณแผ่นดิน

			จำาแนกตามงบรายได้

สรุปรวม	งบประมาณรายจ่าย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ	2555	

ผลผลิตการบริการวิชาการ	0.79%

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	1.41%

ผลผลิตทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	0.54% โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์แบบพกพา	0.02%

ผลผลิตวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	0.96% ผลผลิตวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.29%

ผลผลิตผู้สำาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16.80%

ผลผลิตผู้สำาเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์	79.19%

งบรายได้	73.30%

งบประมาณแผ่นดิน	26.70%



ข้อมูลบุคลากร



•	 จำาแนกตามประเภทบุคลากร

•	 จำาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา

•	 จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ

•	 จำาแนกตามสภาพการปฏิบัติงาน
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บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำานวนบุคลากรทั้งหมดจำาแนกตามหน่วยงาน/ประเภทบุคลากร

หน่วยงาน

สายสอน สายสนับสนุน

รวมทั้งหมดอาจารย์
ประจำา

อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ

พนักงาน
ราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัยฯ 	รศ.				
ต่ออายุ
ราชการ

รวม				
สายสอน

ข้าราชการ	
PC

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง	
ประจำา

พนักงานมหาวิทยาลัยฯ
รวมสาย
สนับสนุนเงินแผน่ดนิ เงินรายได้ เงินแผ่นดิน เงินรายได้

	คณะครุศาสตร์ 33 - - 47 - 1 81 1 1 - 8 1 11 92

	คณะมนุษยศาสตร์ฯ 32 - - 51 1 3 87 1 1 - 7 1 10 97

	คณะวิทยาการจัดการ 28 - - 32 - 5 65 1 1 - 9 1 12 77

	คณะวิทยาศาสตร์ฯ 38 - - 61 15 1 115 1 2 - 6 9 18 133

	สำานักโรงเรียนสาธิต - - - 16 26 - 42 - 1 - 4 1 6 48

	สำานักงานอธิการบดี - - - - - - 0 8 13 24 17 43 105 105

	สำานักส่งเสริมวิชาการฯ - - - - - - 0 1 2 - 10 8 21 21

	สำานักวิทยบริการฯ - - - - - - 0 1 1 - 8 8 18 18

สำานักศิลปะและ																				
วัฒนธรรม

- - - - - - 0 - - 4 - 4 4

	สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - 0 1 1 - 5 - 7 7

	สำานักคอมพิวเตอร์ - - - - - - 0 - 5 - 5 4 14 14

	สำานักวิเทศสัมพันธ์
และภาษา

- - - - - - 0 - - 5 - 5 5

สำานักกิจการนิสิต												
นักศึกษา

- - - - - - 0 - 2 - 5 2 9 9

	บัณฑิตวิทยาลัย - - - - 2 - 2 - 1 - 6 1 8 10

	วิทยาเขตสระยายโสม - - - - - - 0 - - - - 0 0

รวม 131 0 0 207 44 10 392 15 31 24 99 79 248 640

รวมทั้งหมด 392 248 640

หน่วยนับ : คน

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2555
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จำาแนกตามหน่วยงาน/ประเภทบุคลากร

หน่วยงาน

สายสอน สายสนับสนุน

รวมทั้งหมดอาจารย์
ประจำา

อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ

พนักงาน
ราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัยฯ 	รศ.				
ต่ออายุ
ราชการ

รวม				
สายสอน

ข้าราชการ	
PC

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง	
ประจำา

พนักงานมหาวิทยาลัยฯ
รวมสาย
สนับสนุนเงินแผน่ดิน เงินรายได้ เงินแผ่นดิน เงินรายได้

	คณะครุศาสตร์ 33 - - 47 - 1 81 1 1 - 8 1 11 92

	คณะมนุษยศาสตร์ฯ 32 - - 51 1 3 87 1 1 - 7 1 10 97

	คณะวิทยาการจัดการ 28 - - 32 - 5 65 1 1 - 9 1 12 77

	คณะวิทยาศาสตร์ฯ 38 - - 61 15 1 115 1 2 - 6 9 18 133

	สำานักโรงเรียนสาธิต - - - 16 26 - 42 - 1 - 4 1 6 48

	สำานักงานอธิการบดี - - - - - - 0 8 13 24 17 43 105 105

	สำานักส่งเสริมวิชาการฯ - - - - - - 0 1 2 - 10 8 21 21

	สำานักวิทยบริการฯ - - - - - - 0 1 1 - 8 8 18 18

สำานักศิลปะและ																				
วัฒนธรรม

- - - - - - 0 - - 4 - 4 4

	สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - 0 1 1 - 5 - 7 7

	สำานักคอมพิวเตอร์ - - - - - - 0 - 5 - 5 4 14 14

	สำานักวิเทศสัมพันธ์
และภาษา

- - - - - - 0 - - 5 - 5 5

สำานักกิจการนิสิต												
นักศึกษา

- - - - - - 0 - 2 - 5 2 9 9

	บัณฑิตวิทยาลัย - - - - 2 - 2 - 1 - 6 1 8 10

	วิทยาเขตสระยายโสม - - - - - - 0 - - - - 0 0

รวม 131 0 0 207 44 10 392 15 31 24 99 79 248 640

รวมทั้งหมด 392 248 640

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม0.63% บัณฑิตวิทยาลัย	1.56%

วิทยาเขตสระยายโสม	0%

สถาบันวิจัยและพัฒนา	1.09% สำานักกิจการนิสิต	นักศึกษา	1.41%

สำานักคอมพิวเตอร์	2.18% สำานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา	0.78%

คณะวิทยาศาสตร์	20.78%

คณะวิทยาการจัดการ	12.03%

สำาน
ักโร

งเร
ียน
สาธ

ิต	7
.50

%

สำานักงานอธิการบดี	16.41% คณะมุนษยศาสตร์	15.16%

คณะครุศาสตร์	14.38%สำานักส่งเสริมวิชาการ	3.28%

สำานักวิทยบริการฯ	2.81%
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จำานวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด	จำาแนกตามหน่วยงาน/คุณวุฒิการศึกษา

หน่วยงาน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

	คณะครุศาสตร์ 1 64 16 81

	คณะมนุษยศาสตร์ฯ 5 70 12 87

	คณะวิทยาการจัดการ - 56 9 65

	คณะวิทยาศาสตร์ฯ 4 95 16 115

	สำานักโรงเรียนสาธิต 26 16 - 42

	บัณฑิตวิทยาลัย - - 2 2

	วิทยาเขตสระยายโสม - - - 0

รวม 36 301 55 392

หน่วยนับ : คน

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2555

จำาแนกตามหน่วยงาน/คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท	76.79%

ปริญญาเอก	14.03% ปริญญาตรี	9.18%
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หน่วยงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รศ.ต่ออายุราชการ รวม

	คณะครุศาสตร์ 59 17 4 1 81

	คณะมนุษยศาสตร์ฯ 69 14 1 3 87

	คณะวิทยาการจัดการ 45 12 3 5 65

	คณะวิทยาศาสตร์ฯ 97 14 3 1 115

	สำานักโรงเรียนสาธิต 42 - - - 42

	บัณฑิตวิทยาลัย 2 - - - 2

	วิทยาเขตสระยายโสม - - - - 0

รวม 314 57 11 10 392

หน่วยนับ : คน

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2555

จำานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด	จำาแนกตามหน่วยงาน/ตำาแหน่งทางวิชาการ

จำาแนกตามหน่วยงาน/ตำาแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ	16.60%

คณะมนุษยศาสตร์	22.20%

คณะวิทยาศาสตร์ฯ	29.30%

สำานักโรงเรียนสาธิต	10.70%

คณะครุศาสตร์	20.70%

วิทยาเขตสระยายโสม	0%

บัณฑิตวิทยาลัย	0.50%
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จำานวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด	จำาแนกตามหน่วยงาน/สภาพการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน ปฏิบัติราชการ ไปช่วยราชการ ลาศึกษาต่อ รวม

	คณะครุศาสตร์ 81 - - 81

	คณะมนุษยศาสตร์ฯ 87 - - 87

	คณะวิทยาการจัดการ 65 - - 65

	คณะวิทยาศาสตร์ฯ 115 - - 115

	สำานักโรงเรียนสาธิต 42 - - 42

	บัณฑิตวิทยาลัย 2 - - 2

	วิทยาเขตสระยายโสม - - - 0

รวม 392 0 0 392

หน่วยนับ : คน

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2555
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จำานวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด	จำาแนกตามหน่วยงาน/สภาพการปฏิบัติงาน จำาแนกตามหน่วยงาน/สภาพการปฏิบัติงาน

คณะวิทยาการจัดการ	16.60%

คณะมนุษยศาสตร์	22.20%

คณะวิทยาศาสตร์ฯ	29.30%

สำานักโรงเรียนสาธิต	10.70%

คณะครุศาสตร์	20.70%

วิทยาเขตสระยายโสม	0%

บัณฑิตวิทยาลัย	0.50%



ข้อมูลการจัดการศึกษา



•	 จำานวนนักศึกษาทั้งหมด/จำาแนกตามประเภทนักศึกษา

•	 จำานวนนักศึกษาทั้งหมด/จำาแนกตามประเภทนักศึกษา/ระดับการศึกษา

•	 จำานวนนักศึกษาทั้งหมด/จำาแนกตามสาขาวิชา/คณะ

•	 จำานวนนักศึกษาใหม่ทั ้งหมด/จำาแนกตามประเภทนักศึกษา/ระดับการศึกษา

•	 จำานวนนักศึกษาใหม่ทั ้งหมด/จำาแนกตามสาขาวิชา/คณะ

•	 จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งหมด	ปีการศึกษา	2554-2555/จำาแนกตามสาขาวิชา/คณะ
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จำานวนนักศึกษาทั้งหมด/จำาแนกตามประเภทนักศึกษา

จำานวนนักศึกษาทั้งหมด/จำาแนกตามประเภทนักศึกษา/ระดับการศึกษา

ประเภทนักศึกษา รวม

	ภาคปกติ 23,322

	ภาคพิเศษ 3,970

รวม 27,292

หน่วยนับ	:	คน

ข้อมูล	ณ	ตุลาคม	2555

สาขาวิชา
คณะ

รวม
ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ฯ

	การศึกษา 	8,960	 	-	 	-	 	-	 	8,960	

	วิทยาศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	2,696	 	2,696	

	ศิลปศาสตร์ 	-	 	3,385	 	578	 	-	 	3,963	

	ศิลปกรรมศาสตร์ 	-	 	289	 	-	 	-	 	289	

	นิติศาสตร์ 	-	 	301	 	-	 	-	 	301	

	บริหารธุรกิจ 	-	 	-	 	2,990	 	-	 	2,990	

	การบัญชี 	-	 	-	 	659	 	-	 	659	

	นิเทศศาสตร์ 	-	 	-	 	1,978	 	-	 	1,978	

	เศรษฐศาสตร์ 	-	 	-	 	30	 	-	 	30	

	รัฐประศาสนศาสตร์ 	-	 	478	 	-	 	-	 	478	

	สาธารณสุขศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	181	 	181	

	วิศวกรรมศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	191	 	191	

	เทคโนโลยี 	-	 	-	 	-	 	409	 	409	

	อุตสาหกรรมศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	78	 	78	

	เทคนิคการแพทย์ 	-	 	-	 	-	 	53	 	53	

	แพทย์แผนไทย 	-	 	-	 	-	 	66	 	66	

รวม 	8,960	 	4,453	 	6,235	 	3,674	 	23,322	

หน่วยนับ : คน

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2555

จำานวนนักศึกษาทั้งหมด
จำาแนกตามประเภทนักศึกษา

ภาคปกติ	85.45%

ภาคพิเศษ	14.55%
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จำานวนนักศึกษาทั้งหมด/จำาแนกตามประเภทนักศึกษา/ระดับการศึกษา

ประเภทนักศึกษา

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี	2	
ปี	(ต่อเนื่อง)

ปริญญาตรี	4	ปี	ปริญญาตรี	5	ปี
ประกาศนีย

บัตรฯ
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

	ภาคปกติ 	168	 	15,430	 	7,719	 	-	 	5	 	-	 	23,322	

	ภาคพิเศษ 	392	 	3,160	 	-	 	35	 	354	 	29	 	3,970	

รวม 	560	 	18,590	 	7,719	 	35	 	359	 	29	 	27,292	

หน่วยนับ	:	คน

ข้อมูล	ณ	ตุลาคม	2555

จำานวนนักศึกษาภาคปกติทั ้งหมด/จำาแนกตามระดับการศึกษา

จำานวนนักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด/จำาแนกตามระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรฯ	0%

ปริญญาตรี	2	ปี	(ต่อเนื่อง)	0.72%

ปริญญาโท	0.02%

ปริญญาเอก	0%

ปริญญาตรี	5	ปี	
33.10%

ปริญญาตรี	4	ปี	
66.16%

ปริญญาตรี	4	ปี	
79.60%

ปริญญาตรี	2	ปี	(ต่อเนื่อง)	9.90%ปริญญาเอก	0.70%ปริญญาโท	8.90%ปริญญาตรี	5	ปี	0%

ประกาศนียบัตรฯ	0.90%



45 รายงานประจำาปี	2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำานวนนักศึกษาทั้งหมด/จำาแนกตามสาขาวิชา/คณะ	

สาขาวิชา
คณะ

รวม
ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ฯ

	การศึกษา 	9,286	 	-	 	-	 	-	 	9,286	

	วิทยาศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	2,939	 	2,939	

	ศิลปศาสตร์ 	-	 	4,059	 	686	 	-	 	4,745	

	ศิลปกรรมศาสตร์ 	-	 	341	 	-	 	-	 	341	

	นิติศาสตร์ 	-	 	301	 	-	 	-	 	301	

	บริหารธุรกิจ 	-	 	-	 	4,294	 	-	 	4,294	

	การบัญชี 	-	 	-	 	991	 	-	 	991	

	นิเทศศาสตร์ 	-	 	-	 	2,208	 	-	 	2,208	

	เศรษฐศาสตร์ 	-	 	-	 	30	 	-	 	30	

	รัฐประศาสนศาสตร์ 	-	 	592	 	-	 	-	 	592	

	สาธารณสุขศาสตร์	 	-	 	-	 	-	 	234	 	234	

	วิศวกรรมศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	317	 	317	

	เทคโนโลยี 	-	 	-	 	-	 	692	 	692	

	อุตสาหกรรมศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	203	 	203	

	เทคนิคการแพทย์ 	-	 	-	 	-	 	53	 	53	

	แพทย์แผนไทย 	-	 	-	 	-	 	66	 	66	

รวม 	9,286	 	5,293	 	8,209	 	4,504	 	27,292	

หน่วยนับ	:	คน

ข้อมูล	ณ	ตุลาคม	2555

จำานวนนักศึกษาภาคปกติทั ้งหมด/จำาแนกตามคณะ

ครุศาสตร์	34.00%

วิทยาศาสตร์ฯ	16.50%

วิทยาการจัดการ	30.10%

มนุษยศาสตร์ฯ	19.40%
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จำานวนนักศึกษาทั้งหมด/จำาแนกตามสาขาวิชา/คณะ	

สาขาวิชา
คณะ

รวม
ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ฯ

	การศึกษา 	362	 	-	 	-	 	-	 	362	

	วิทยาศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	243	 	243	

	ศิลปศาสตร์ 	-	 	674	 	108	 	-	 	782	

	ศิลปกรรมศาสตร์ 	-	 	52	 	-	 	-	 	52	

	นิติศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	บริหารธุรกิจ 	-	 	-	 	1,304	 	-	 	1,304	

	การบัญชี 	-	 	-	 	296	 	-	 	296	

	นิเทศศาสตร์ 	-	 	-	 	230	 	-	 	230	

	เศรษฐศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	รัฐประศาสนศาสตร์ 	-	 	114	 	-	 	-	 	114	

	สาธารณสุขศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	53	 	53	

	วิศวกรรมศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	126	 	126	

	เทคโนโลยี 	-	 	-	 	-	 	283	 	283	

	อุตสาหกรรมศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	125	 	125	

	เทคนิคการแพทย์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	แพทย์แผนไทย 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

รวม 	362	 	840	 	1,938	 	830	 	3,970	

หน่วยนับ	:	คน

ข้อมูล	ณ	ตุลาคม	2555

จำานวนนักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด/จำาแนกตามคณะ

ครุศาสตร์	9.12%วิทยาศาสตร์ฯ	20.91%

วิทยาการจัดการ	48.81%

มนุษยศาสตร์ฯ	21.16%



47 รายงานประจำาปี	2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำานวนนักศึกษาใหม่ทั ้งหมด/จำาแนกตามประเภทนักศึกษา/ระดับการศึกษา

ประเภทนักศึกษา

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี	2	
ปี	(ต่อเนื่อง)

ปริญญาตรี	4	ปี	ปริญญาตรี	5	ปี
ประกาศนีย

บัตรฯ
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

	ภาคปกติ 	75	 	5,558	 	1,078	 	-	 	-	 	-	 	6,711	

	ภาคพิเศษ 	203	 	1,309	 - 	-	 	187	 	-	 	1,699	

รวม 	278	 	6,867	 	1,078	 	-	 	187	 	-	 	8,410	

หน่วยนับ	:	คน

ข้อมูล	ณ	ตุลาคม	2555

จำานวนนักศึกษาใหม่ภาคปกติ/จำาแนกตามระดับการศึกษา

จำานวนนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ/จำาแนกตามระดับการศึกษา

ปริญญาตรี	2	ปี	(ต่อเนื่อง)	1.12%ประกาศนียบัตรฯ	0%

ปริญญาโท	0%

ปริญญาเอก	0%

ปริญญาตรี	4	ปี	
82.82%

ปริญญาตรี	5	ปี	
16.06%

ปริญญาตรี	4	ปี	
77.04%

ปริญญาตรี	2	ปี	(ต่อเนื่อง)	11.95%

ปริญญาเอก	0%

ประกาศนียบัตรฯ	0%

ปริญญาโท	11.01%
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จำานวนนักศึกษาใหม่ทั ้งหมด/จำาแนกตามสาขาวิชา/คณะ

สาขาวิชา
คณะ

รวม
ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ฯ

	การศึกษา	 	1,891	 	-	 	-	 	782	 	2,673	

	วิทยาศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	ศิลปศาสตร์ 	-	 	941	 	205	 	-	 	1,146	

	ศิลปกรรมศาสตร์ 	-	 	341	 	-	 	-	 	341	

	นิติศาสตร์ 	-	 	102	 	-	 	-	 	102	

	บริหารธุรกิจ 	-	 	-	 	1,590	 	-	 	1,590	

	การบัญชี 	-	 	-	 	375	 	-	 	375	

	นิเทศศาสตร์ 	-	 	-	 	800	 	-	 	800	

	เศรษฐศาสตร์ 	-	 	-	 	30	 	-	 	30	

	รัฐประศาสนศาสตร์ 	-	 	593	 	-	 	-	 	593	

	สาธารณสุขศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	92	 	92	

	วิศวกรรมศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	138	 	138	

	เทคโนโลยี 	-	 	-	 	-	 	305	 	305	

	อุตสาหกรรมศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	203	 	203	

	เทคนิคการแพทย์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	แพทย์แผนไทย 	-	 	-	 	-	 	22	 	22	

รวม 	1,891	 	1,977	 	3,000	 	1,542	 	8,410	

หน่วยนับ	:	คน

ข้อมูล	ณ	ตุลาคม	2555

จำานวนนักศึกษาใหม่ทั ้งหมด/จำาแนกตามคณะ

ครุศาสตร์	22.50%

วิทยาศาสตร์ฯ	18.30%

วิทยาการจัดการ	35.70%

มนุษยศาสตร์ฯ	23.50%



49 รายงานประจำาปี	2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งหมด	ปีการศึกษา	2554-2555/จำาแนกตามสาขาวิชา/คณะ

สาขาวิชา
คณะ

รวม
ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ฯ

	การศึกษา 	231	 	-	 	-	 	-	 	231	

	วิทยาศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	327	 	327	

	ศิลปศาสตร์ 	-	 	346	 	322	 	-	 	668	

	ศิลปกรรมศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	นิติศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	บริหารธุรกิจ 	-	 	-	 	343	 	-	 	343	

	การบัญชี 	-	 	-	 	99	 	-	 	99	

	นิเทศศาสตร์ 	-	 	-	 	48	 	-	 	48	

	เศรษฐศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	รัฐประศาสนศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	สาธารณสุขศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	วิศวกรรมศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	3	 	3	

	เทคโนโลยี 	-	 	-	 	-	 	23	 	23	

	อุตสาหกรรมศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	เทคนิคการแพทย์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	แพทย์แผนไทย 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

รวม 	231	 	346	 	812	 	353	 	1,742	

หน่วยนับ	:	คน

ข้อมูล	ณ	ตุลาคม	2555

จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาภาคปกติ/จำาแนกตามคณะ

ครุศาสตร์	13.30%

วิทยาศาสตร์ฯ	20.20%

วิทยาการจัดการ	46.60% มนุษยศาสตร์ฯ	19.90%
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จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งหมด	ปีการศึกษา	2554-2555/จำาแนกตามสาขาวิชา/คณะ

สาขาวิชา
คณะ

รวม
ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ฯ

	การศึกษา	 	433	 	-	 	-	 	-	 	433	

	วิทยาศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	135	 	135	

	ศิลปศาสตร์ 	-	 	127	 	23	 	-	 	150	

	ศิลปกรรมศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	นิติศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	บริหารธุรกิจ 	-	 	-	 	1,240	 	-	 	1,240	

	การบัญชี 	-	 	-	 	35	 	-	 	35	

	นิเทศศาสตร์ 	-	 	-	 	1	 	-	 	1	

	เศรษฐศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	รัฐประศาสนศาสตร์ 	-	 	893	 	-	 	-	 	893	

	สาธารณสุขศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	1	 	1	

	วิศวกรรมศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	เทคโนโลยี 	-	 	-	 	-	 	30	 	30	

	อุตสาหกรรมศาสตร์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	เทคนิคการแพทย์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	แพทย์แผนไทย 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

รวม 	433	 	1,020	 	1,299	 	166	 	2,918	

หน่วยนับ	:	คน

ข้อมูล	ณ	ตุลาคม	2555

จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาภาคพิเศษ/จำาแนกตามคณะ

ครุศาสตร์	14.83%
วิทยาศาสตร์ฯ	

5.70%

วิทยาการจัดการ	44.52%มนุษยศาสตร์ฯ	34.95%



ผลการดำาเนินงานตามภารกิจ



•	 ด้านกิจกรรม	นิสิต	นักศึกษา
•	 ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
•	 ด้านการวิจัย
•	 ด้านงานส่งเสริมและการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
•	 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
•	 ด้านวิชาชีพครู
•	 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา



 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตนักศึกษา โดยมีทั้งกิจกรรมทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความเป็นผู้นำา และ
กิจกรรมเสริมทักษะในด้านต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังตารางที่แสดงต่อไปนี้

53 รายงานประจำาปี 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ด้านกิจกรรม นิสิต นักศึกษา

คณะครุศาสตร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์ 20-21 มิถุนายน  2555 - - คณะครุศาสตร์

โครงการพิธีไหว้ครู 5  กรกฎาคม  2555 - - คณะครุศาสตร์

โครงการแห่เทียนจำานำาพรรษา
(ในกรุงเทพฯ)

1  สิงหาคม  2555 - - คณะครุศาสตร์

โครงการครุศาสตร์ฟุตซอลคัพ  
ครั้งที่ 2

2-6  สิงหาคม  2555 - - คณะครุศาสตร์

โครงการทำาบุญคณะครุศาสตร์ 9  สิงหาคม  2555 - - คณะครุศาสตร์

โครงการจิตอาสาพาน้องเรียนรู้ 
(วังน้ำาเขียว)

28-30 กันยายน  2555 - - อำาเภอวังน้ำาเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
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   ประมวลภาพกิจกรรมคณะครุศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการอบรมดนตรีแจ๊ส บูลส์ ร็อค 16-18 ธันวาคม 2554 บกศ. 60,000 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว

23-25 กุมภาพันธ์ 2555 บกศ. 38,720 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการศึกษาดูงานการบริหารพัฒนา
ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 มีนาคม 2555 บกศ. 81,500 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

โครงการศึกษาดูงานองค์กรรัฐวิสาหกิจ 6 มีนาคม 2555 บกศ. 8,000 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

โครงการสัมมนาปฏิบัติการดนตรีแจ๊ส 26-27 มีนาคม 2555 บกศ. 60,000 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

โครงการพัฒนาความรู้ถ่ายทอดความ
สามารถทางด้านดนตรี

2 เมษายน -
30 พฤษภาคม 2555

บกศ. 60,000 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

โครงการประกวดวงดรัมไลน์ 
ณ ประเทศฮ่องกง

28 มิถุนายน -  
2 กรกฎาคม 2555

บกศ. 180,000 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

โครงการการแสดงดนตรีของ
วงซิมโฟนิคแบนด์

14-15 กรกฎาคม 2555 บกศ. 79,000 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

โครงการเสวนาภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
ในบริบทอาเซียน

1 สิงหาคม 2555 บกศ. 28,000 สาขาวิชาภาษาจีน

โครงการประกวดวงดรัมไลน์  
กรมพลศึกษา

19-21 สิงหาคม 2555 บกศ. 100,000 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

โครงการศึกษาดูงานตามโครงการ
พระราชดำาริ

30-31 สิงหาคม และ 
15-16 กันยายน 2555

บกศ. 55,600 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้าง
มิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน

สิงหาคม - พฤศจิกายน 
2555

บกศ. 9,000,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 5 กันยายน 2555 บกศ. 13,900 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนานิสิต : Intensive 
English Course for Financial, 
Marketing and Hospitality Industry

16-22 กันยายน 2555 บกศ. 178,500 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 5 กันยายน 2555 บกศ. 3,000 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา

โครงการประชุมสัมมนาการจัด
กิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นิสิต

24-25 กันยายน 2555 บกศ. 142,000 สาขาวิชาภาษาไทย
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   ภาพกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กิจกรรม “คนดนตรี คนศิลป์ สู่การเป็น 
Brand Ambassador”

3 มกราคม - 29 
กุมภาพันธ์ 2555

บกศ. 4,000 สาขาวิชาการโฆษณาและ
ธุรกิจบันเทิง

โครงการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 13-16 มกราคม 
2555

บกศ. 14,720 สาขาวิชาประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์การ

โครงการวิจัยความต้องการบริการวิชา
การในการประชาสัมพันธ์ของเครือข่าย
สื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

15 มกราคม 2555 บกศ. 50,000 สาขาวิชาประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์การ

โครงการ Student-centered
Education Vol.3

15,19 มกราคม 
และ15 กรกฎาคม 

2555

บกศ. 25,000 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการอบรมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์
และนำานักศึกษาไปทัศนศึกษาถ่ายภาพ
นอกสถานที่

25-29 มกราคม 
2555

บกศ. 60,200 สาขาวิชาประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์การ

โครงการถ่ายภาพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมือง
โบราณสถานของไทย

28 มกราคม 2555 บกศ. 21,630 สาขาวิชาประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์การ

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่าง
ประเทศสำาหรับนิสิตสาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว 
(ภาษาเกาหลี และฝรั่งเศส)

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2555

บกศ. 30,000 สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

โครงการเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยว
ในประเทศกลุ่มอาเซียน

มกราคม - มีนาคม 
2555

บกศ. 30,000 สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการตลาด

1 กุมภาพันธ์-30 
มีนาคม 2555

บกศ. 31,360 สาขาวิชาการตลาด

โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3

3-5 กุมภาพันธ์ 
2555

บกศ. 50,000 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำา 
โดยใช้แนวพระราชดำาริทฤษฎีการ
พัฒนาและฟื้นฟูป่า  ณ  เขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำาภาชี  อำาเภอสวนผึ้ง   
จังหวัดราชบุรี

4 - 5 กุมภาพันธ์ 
2555

บกศ. 41,200 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

โครงการเสริมการเรียนรู้พฤติกรรม  
นักท่องเที่ยว Domestic Tourisit, 
Outbound Tourist และ Inbound 
Tourist

6,13,20 กุมภาพันธ์ 
2555

บกศ. 18,000 สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการสื่อสารการแสดงครั้งที่ 3 
(Acting Course Volume 3)

11-18 และ 25 
กุมภาพันธ์ 2555

บกศ. 50,000 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บัตรผู้
ประกาศ : มาตรฐานผู้ประกาศไทย”

20 กุมภาพันธ์ 2555 บกศ. 15,150 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการนิเทศศาสตร์อบรมธรรมะ 
ครั้งที่ 6 เทิดไท้ 84 พรรษาองค์ราชันย์

24-26 กุมภาพันธ์ 
2555

บกศ. 50,000 สาขาวชิาการประชาสมัพนัธ์
และการสื่อสารองค์การ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม 
Microsoft Project 2010 สำาหรับการจัด
ทำาโครงการในธุรกิจบริการ (MICE)

3 ,10 มีนาคม 2555 บกศ. 12,000 สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

โครงการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

13 มีนาคม 2555 บกศ. 17,680 สาขาวิชาการตลาด

โครงการสนับสนุนการพัฒนานิสิต 
นักศึกษา เพื่อจิตสาธารณะต่อสังคม

 14 มีนาคม 2555 - - สาขาวิชาการเป็นผู้
ประกอบการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม 
Microsoft Project 2010 สำาหรับจัดทำา
โครงการในธุรกิจบริการ MICE

15 ,30 มีนาคม 2555 บกศ. 12,000 สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

โครงการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อน และ บริษัทซีพีเอฟ

26 มีนาคม 2555 บกศ. 14,720 สาขาวิชาการตลาด

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

31 มีนาคม 2555 บกศ. 30,000 สาขาวิชาการเป็นผู้
ประกอบการ

โครงการสื่อสร้างสรรค์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ครั้งที่4

1-2 เมษายน 2555 งบแผ่นดิน 40,000 คณะวิทยาการจัดการ

โครงการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต สาขา
วิชาการบัญชีกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์
ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ และศึกษาการประกอบ
ธุรกิจขนาดย่อม จ.เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์

3-5  เมษายน 2555 บกศ. 100,000 สาขาวิชาการบัญชี

โครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาการตลาด 4-5 เมษายน และ 
24-25 พฤษภาคม 

2555

บกศ. 122,800 สาขาวิชาการตลาด

โครงการพัฒนาหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต

23-25 เมษายน 
2555

งบแผ่นดิน 134,000 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
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คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการบูรณาการเรียนการสอนรายวิชา
การวางแผนและจัดรายการนำาเที่ยว
เพื่อสืบสานและทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 
“สืบสานเส้นทางรัตนโกสินทร์ เยือนถิ่น
อาณาจักรโครตบูรณ์

26-29 เมษายน 2555 ทุนของนิสิต - สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสาร
แบรนด์ของชุมชน

4 พฤษภาคม 2555 บกศ. 20,000 สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์การ

โครงการอบรมกฎหมายธุรกิจสำาหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs 

12-13 พฤษภาคม 
2555

บกศ. 56,000 สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการสัมมนาทางการตลาด 19 พฤษภาคม 
2555

บกศ. 12,000 สาขาวิชาการตลาด

โครงการวิจัยพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์
การสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ

ภาคเรียนที่ 1/2555 บกศ. 18,500 สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์การ

โครงการศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์

ภาคเรียนที่ 1/2555 บกศ. 35,000 สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์การ

โครงการบริษัทโฆษณาจำาลอง 1 กรกฎาคม- 30 
กันยายน 2555

- - สาขาวิชาการโฆษณาและ
ธุรกิจบันเทิง

โครงการ Creative Camp 1 สิงหาคม-15 
กันยายน 2555

บกศ. 44,600 สาขาวิชาการโฆษณาและ
ธุรกิจบันเทิง

กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับเบื้องหลัง
การสร้างและการเขียนบทภาพยนตร์

6 สิงหาคม 2555 - - สาขาวิชาการโฆษณาและ
ธุรกิจบันเทิง

โครงการอบรมการแสดงเพื่อการ
จัดแสดงละครเวที

15 สิงหาคม-28 
กันยายน 2555

บกศ. 20,000 สาขาวิชาการโฆษณาและ
ธุรกิจบันเทิง

โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก
ภาพยนตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

26-29 สิงหาคม 
2555

บกศ. 21,000 สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก
ภาพยนตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

26 ,27-29  
สิงหาคม 2555

บกศ. 21,000 สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการฝึกปฏิบัติการออกกำาลังกายโยคะ สิงหาคม - กันยายน 
2555

บกศ. 1,000 สาขาวิชาการตลาด

โครงการสื่อสารการแสดงครั้งที่ 4 31 สิงหาคม และ 
1-2 กันยายน 2555

บกศ. 50,000 สาขาวิชาการสื่อสาร
มวลชน

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สาระทางวิชาชีพสายข่าว                            
-กิจกรรม “การจัดทำาหนังสือพิมพ์ฝึกหัด
ในสื่อสิ่งพิมพ์และนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์”                
-กิจกรรม “การเสวนาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์
จากนักวิชาชีพสายข่าว” หัวข้อ “ทำาข่าวเจาะ : 
ทำาความจริงให้ปรากฏ” 
- กิจกรรม “การอบรมเข้มการทำาข่าวโดย
นักวิชาชีพสายข่าว-ศิษย์เก่าสอนงานน้อง” 

สิงหาคม - กันยายน
 2555

 บกศ. 80,000 สาขาวิชาการสื่อสาร
มวลชน

โครงการสัมมนา หัวข้อ “การวางแผนทางการ
เงินส่วนบุคคล เศรษฐศาสตร์เพื่อการ
ดำาเนินชีวิต”

5 กันยายน 2555 บกศ. 2,000 สาขาวิชาการโฆษณาและ
ธุรกิจบันเทิง

โครงการอบรมบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ด้านการโรงแรม

8-9 กันยายน 2555 บกศ. 6,000 สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

โครงการอบรมทักษะการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง

9 และ 16 กันยายน 
2555

บกศ. 36,000 สาขาวิชาการสื่อสาร
มวลชน

โครงการบริษัทจำาลอง MC Creation 9 และ 16 ก.ย. 55 บกศ. 50,000 สาขาวิชาการสื่อสาร
มวลชน

โครงการจัดการประชุมและนิทรรศการเที่ยว
“MICE Let’s go green”

10-11 กันยายน 
2555

บกศ. 36,000 สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

โครงการจัดการประชุมและนิทรรศการ 
เที่ยวกัน “MICE LET’s Go GREEN

11-12  กันยายน 
2555

บกศ. 36,000 สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บุคลิกภาพ
ในงานพิธีกร”

11และ 13 กันยายน 
2555

บกศ. 55,000 สาขาวิชาการสื่อสาร
มวลชน

โครงการจิตอาสาเพื่อน้องหมาที่ยากไร้ 15 กันยายน 2555 ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบ
ประมาณ

สาขาวิชาการตลาด

โครงการศึกษาเยี่ยมชม สำานักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัท ทีไอทีเอส จำากัด 

 18 กันยายน 2555 บกศ. 23,340 สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์



61 รายงานประจำาปี 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการศึกษาดูงานที่ศูนย์กระจายสินค้า
บริษัทสหพัฒนพิบูลย์ จำากัด และคลังสินค้า
โรงงานบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำากัด

19 กันยายน 2555 บกศ. 22,500 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการบ่มเพาะทักษะโลจิสติกส์ที่ สถานี
บรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (ICD)

20 กันยายน 2555 บกศ. - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการศึกษาดูงานการตลาดเกษตร และ
สหกรณ์การเกษตร

21 กันยายน 2555 บกศ. 20,750 สาขาวิชาการตลาด

โครงการปลูกป่าโกงกางสร้างแหล่งอาหาร 
อนุบาลลำาคลอง  สนองพระราชดำารัส 
ณ  บริเวณป่าชายเลน เทศบาลตำาบลปากน้ำา
ประแส  อำาเภอแกลง  จังหวัดระยอง

21 - 22 กันยายน 2555 บกศ. 70,640 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการตลาด 25-27 กันยายน 2555 บกศ. 108,350 สาขาวิชาการตลาด

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน 
“เที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า ครั้งที่ 4”

27-28 กันยายน 2555 บกศ. 14,400 สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

โครงการศึกษา เยี่ยมชมบริษัท สยามมงคล
การเดินเรือ จำากัด

 28 กันยายน 2555 บกศ. 20,050 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่
นิสิตที่เรียนวิชาหลักการจัดการ เรื่อง “การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การยุคใหม่”

3  ชม. บกศ. 4,000 สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “แนวโน้มการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เมื่อก้าวสู่ AEC”

3 ชม. บกศ. 4,000 สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการศึกษาดูงาน 
-เทศบาลแหลมฉบัง 
-บริษัทสยามนัสทรานส์ จำากัด (คลังสินค้า) 

1 วัน บกศ. 47,000 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

24 ชม. บกศ. 32,400 สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการเข้าค่ายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3 วัน บกศ. 293,400 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)
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   ประมวลภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ



63 รายงานประจำาปี 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการนิสิตอาสานำาความรู้
สู่ชุมชน

     23 มิถุนายน -        
23 สิงหาคม 2555

 บกศ. 1,500 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการจิตอาสาปลูกป่า 23-25 สิงหาคม 2555  บกศ. 31,380 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1 กันยายน 2555 งบประมาณแผ่นดิน 7,590 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

โครงการสัมมนาการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ฯ

1 กันยายน 2555  บกศ. 2,000 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ
การทำางานเป็นทีมสำาหรับงาน
ด้านอุตสาหกรรม

8-9  กันยายน 2555  บกศ. 118,040 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

โครงการโยคะอโรคยา 10-21  กันยายน 2555  บกศ. 9,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศึกษาดูงาน บริษัทแอ๊ดด้า 
(ไทยแลนด์) จำากัด

12 กันยายน 2555  บกศ. 2,000 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

โครงการสัมมนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

14 กันยายน 2555 - 7,500 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ศึกษาดูงาน อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

20 กันยายน 2555  บกศ. 6,720 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต

ศึกษาดูงาน บริษัทรีไซเคิล
เอ็นจิเนียริ่ง จังหวัดชลบุรี

24 กันยายน 2555  บกศ. 16,460 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ความปลอดภัย

ศึกษาดูงาน ฟาร์มโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

26 กันยายน 2555  บกศ. 3,480 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ - งบประมาณแผ่นดิน 34,900 สาขาวิชาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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   ประมวลภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



65 รายงานประจำาปี 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
(วันพ่อแห่งชาติ)

1 ธันวาคม 2554 เงินกิจกรรมนิสิต 51,000 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

โครงการอบรมผู้นำานิสิต รุ่นที่ 20 16 - 18 ธันวาคม 2554 เงินกิจกรรมนิสิต 27,550 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

โครงการ “แหลง พูด อู้ เว้า      
ก่อนสิ้นปีใหม่ ร่วมใจฮาเฮ”

22 ธันวาคม 2554 เงินกิจกรรมนิสิต 125,700 องค์การบริหารนิสิต/ 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

วันพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2554 เงินกิจกรรมนิสิต 43,400 องค์การบริหารนิสิต/ 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

โครงการเดินเพื่อสุขภาพ 116 ปี 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

14 มกราคม 2555 เงินกิจกรรมนิสิต 61,100 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

การแข่งขันกีฬาภายใน  
“ชงโคเกมส์ 2011”

16 - 29 มกราคม 2555 เงินกิจกรรมนิสิต 797,450 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

วันพิราลัย 18 - 19 มกราคม 2555 เงินกิจกรรมนิสิต 141,700 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต 1 กุมภาพันธ์ - 
30 มีนาคม 2555

เงินกิจกรรมนิสิต 105,800 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

กิจกรรมสัญจร 2 วัฒนธรรม
ริมฝั่งโขง

8 - 11 มีนาคม 2555 เงินกิจกรรมนิสิต 501,300 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการ
ทำางานกิจกรรม 55”

1 - 29 มีนาคม 2555 เงินกิจกรรมนิสิต 292,700 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และประชุม
ผู้ปกครอง

18 - 19 มิถุนายน 2555 เงินกิจกรรมนิสิต 101,500 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

รับขวัญนิสิตใหม่ 7 กรกฎาคม 2555 เงินกิจกรรมนิสิต 128,260 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

ประกวดทูตกิจกรรม เงินกิจกรรมนิสิต 92,650 องค์การบริหารนิสิต

ถวายพระพร สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

26 กรกฎาคม 2555 เงินกิจกรรมนิสิต 9,400 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

แห่เทียนจำานำาพรรษา 30 กรกฎาคม 2555 เงินกิจกรรมนิสิต 74,100 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา/

คณะ 4 คณะ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทอดน่อง ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจ
กรุงธนบุรี

เงินกิจกรรมนิสิต 31,150 องค์การบริหารนิสิต

เปิดโลกชมรม 9 สิงหาคม 2555 เงินกิจกรรมนิสิต 92,250 องค์การบริหารนิสิต ชมรม 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา      
(วันแม่แห่งชาติ)

10 สิงหาคม 2555 เงินกิจกรรมนิสิต 54,300 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

การแข่งขันกีฬาภายใน 
“ชงโคเกมส์ 2012”

20 สิงหาคม - 30 
กันยายน 2555

เงินกิจกรรมนิสิต 699,820 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา/

คณะ 4 คณะ

อบรมผู้นำานิสิต รุ่นที่ 21 21-23 กันยายน 2555 เงินกิจกรรมนิสิต 299,650 องค์การบริหารนิสิต / 
สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา
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   ประมวลภาพกิจกรรมสำานักกิจการนิสิตนักศึกษา
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2555	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ให้ความสำาคัญกับการติดต่อ
สื่อสารกับต่างประเทศ		จึงได้มีการจัดหลักสูตร			โครงการ/กิจกรรมต่างๆ		ทางด้านภาษา			วัฒนธรรม		ฯลฯ	
ของต่างประเทศ		อันได้แก่	จีน	เวียดนาม	กัมพูชา	ลาว	พม่า	เกาหลีใต้	และมาเลเซีย	เพื่อเป็นการส่งเสริมความ
สัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
	 นอกจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ยังได้สร้างสัมพันธไมตรีกับ
ประเทศอื่นๆ		อีกหลายประเทศเพื่อส่งเสริมมิตรภาพ		และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน				ตลอดจนความร่วมมือ
ทางวิชาการ	เช่น	การแลกเปลี่ยนอาจารย์	และนักศึกษาเพื่อส่งเสริมโครงการอบรมภาษา		แลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย	
แลกเปลี่ยนบุคลากร	และแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม	ฯลฯ
	 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการเตรียมความพร้อมในการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	COMMUNITY	2015)	 ในปี	พ.ศ.	 2558	 โดยคำานึงถึงภารกิจ	การสร้าง	
และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ			และภาษาในประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ			อาทิ					ภาษาอังกฤษ	
ภาษาจีน		ภาษาเวียดนาม		เป็นต้น		ตลอดปีที่ผ่านมา		มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา							ได้จัด
โครงการต่างๆ	เพื่อสอดรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ดังนี้

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงาน/ประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

9-	12	มีนาคม	2555 กัมพูชา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

โครงการมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
อุดมศึกษาฯ

10-12	มีนาคม	2555 กัมพูชา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

โครงการนิสิตเรียนร่วมต่างสถาบันใน
ต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

พฤศจิกายน	-	ธันวาคม	
2554

จีน	มาเลเซีย	สิงคโปร์	
เวียดนาม	ลาว	พม่า

สาขาวิชาการตลาด

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนกิจกรรม	“การฝึกอบรม	การปรับใช้
มาตรฐานการบัญชีสากล	ณ	มหาวิทยาลัย	
Edith	Cowan	University	เมือง	Perth	
ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย

19-24		กันยายน	2555 มหาวิทยาลัย	Edith	
Cowan		University	
เมือง	Perth	ประเทศ
เครือรัฐออสเตรเลีย

สาขาวิชาการบัญชี

โครงการส่งเสริมการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสากล	เรื่อง	“Visual	
Production,		3D	Content,	Video	Effect	
and	Sound”

10-30		กรกฎาคม	2555 Dong-ah	Institute	of	
Media	and	Arts		

ณ	ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
ร่วมกับสาขาวิชาการ

ประชาสัมพันธ์,
การสื่อสารองค์การ,

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรมรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ	
“การกำากับการแสดง”	
(อ.สิทธิศักดิ์	จรรยาวุฒิ)

สิงหาคม	2555 The	Skopelos	
foundation	of	Arts	

ประเทศกรีซ

สาขาวิชาการโฆษณาและ
ธุรกิจบันเทิง	

โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศเพื่อนบ้าน	

3-16	เมษายน	2555 Hue	University	of	
Science	ประเทศ

เวียดนาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการฝึกอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยี	และแลกเปลี่ยนภาษา	และ
วัฒนธรรมไทย-เวียดนาม

5-16	สิงหาคม	2555 ประเทศเวียดนาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“เตรียม
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
(Asean	Economic	Countries	:	AEC)

29	กันยายน	2555 สถาบัน	Up2Days คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการจัดการต้อนรับและเลี้ยงรับรอง
คณะผู้บริหารและผู้ที่เดินทางมาเยี่ยม
ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีการศึกษา	2554-2555 สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ

สำานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและ	 
ดูงาน	ณ	มหาวิทยาลัยอุตะระ

23-27	ตุลาคม	2554 มหาวิทยาลัยอุตะระ
มาเลเซีย

สำานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา

การประชุมผู้อำานวยการสถาบันขงจื้อ
ทั่วโลก	ครั้งที่	6	และรับรางวัลสถาบัน
ขงจื้อ	ดีเด่น		ประจำาปี	2011

11-15	ธันวาคม	2554 สถาบันขงจื้อ	ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงาน/ประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ	กับ
มหาวิทยาลัยจุงอัง

21	กุมภาพันธ์	2555 มหาวิทยาลัยจุงอัง	
ประเทศเกาหลี

สำานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา

คณะผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยม
มหาวิทยาลัยจุงอัง	ประเทศเกาหลีใต้

7-10	เมษายน	2555 มหาวิทยาลัยจุงอัง	
ประเทศเกาหลี

สำานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา

ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์	จาก	
Mahasarawati	Denpasar	University	
ประเทศอินโดนีเซีย	เดินทางมาลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการ

23	เมษายน	2555 Mahasarawati	
Denpasar	University	
ประเทศอินโดนีเซีย

สำานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา

โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษา 1	ปี	ตุลาคม	2554-2555 วัดมงคลรัตนาราม สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมการแสดงรามายณะ		
ของคณะนักแสดงจากพม่า

7	ธันวาคม	2554 สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า	กระทรวง

วัฒนธรรมของ
ประเทศไทย

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม,	
สาขาวิชาดนตรีไทย	และ
สาขาวิชานาฏยศิลป์

และการแสดง

INTERNATIONAL	CONFERENCE	
ON	SUSTAINABLE	
DEVELOPMENT	(ICSD)	Hosted	
By	MAHASARAWATI	DENPASAR	
UNIVERSITY	IN	COLLABORATION	
WITH	OF	FLORIDA	AND	
BANSOMDEJCHAOPRAYA	
RAJABHAT	UNIVERSITY

6	มีนาคม	2555 Indonesia	 สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	
กับมหาวิทยาลัยอุตะระ		ในการจัดสัมมนา
ทางวิชาการระดับนานาชาติ	“The	First	
International	Seminar	on	Malaysian-
Thai	Study”	(ISMATS	2012)	ในหัวข้อ
เรื่อง	“Strengthening	Malaysian	Thai	
Relations”

6	-	8	พฤษภาคม	2555 Malaysia	 สถาบันวิจัยและพัฒนา

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานของ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

23	เมษายน	2555 Mahasaraswati		
Denpasar	University	
ประเทศอินโดนีเซีย

บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการสัมมนานานาชาติอาเซียน	2012 6	-	9	กันยายน	2555 ม.แห่งชาติลาว บัณฑิตวิทยาลัย
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มีภารกิจ
หลักในการทำาวิจัยสถาบัน	ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	ของคณาจารย์และนักศึกษาในทุกระดับ	เนื่องจากการ
วิจัยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องดำาเนินการควบคู่กันไปกับการเรียน						การสอน
การบริการทางวิชาการ	 และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยฯ	 จำาเป็นต้องส่งเสริมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งต้องทำาหน้าที่สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งในการแก้
และพัฒนาประเทศ	ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา

ด้านงานวิจัย

   รายชื่อโครงการวิจัย	ทุนภายในสำาหรับอาจารย์

ชื่อโครงการวิจัย
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

ชื่อผู้จัดทำาโครงการวิจัย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การสร้างแบรนด์ของธุรกิจบันเทิง
ไทย		กรณีศึกษาค่ายไอมิวสิค		
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

53,000 อาจารย์ณัฏฐ์		

เดชะปัญญา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาวีดิทัศน์และสไลด์ถาวร
ของการศึกษาเซลล์ไข่สุกรจาก
โรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครปฐม

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

174,000 อาจารย์หทัยรัก		

ตุงคะเสน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การตรวจสอบลักษณะของ
โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความ
จำาเพาะต่อ	Aeromonastrota
โดยวิธี	อิไลซา	(ELISA)	และ
เทคนิคเวสเทิร์น	บล็อททิง	
(Western		Blotting)

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

126,500 อาจารย์สุนิศา		

มลิจันทร์บัว

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อของผลิตภัณฑ์นมที่
มีโปรไบโอติกต่อแบคทีเรียทรงแท่ง
แกรมลบดื้อยาหลายชนิดและเชื้อ
ก่อโรคอุจจาระร่วง

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

92,000 อาจารย์สุรภี		

เทียนกริม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การศึกษาและการประยุกต์การ
ทำางานหุ่นยนต์	omni-wheel

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

50,000 อาจารย์ชัยวรรณ์		

สายเผ่าพันธุ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภททุนวิจัย จำานวนโครงการ จำานวนเงิน

ทุนภายในสำาหรับอาจารย์ 39 3,448,300

ทุนภายในสำาหรับนักศึกษา 34 320,780

ทุนภายนอกสำาหรับอาจารย์ 23 7,331,590

รวมทั้งสิ้น 96 11,100,670

ปัญหา
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ชื่อโครงการวิจัย
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

ชื่อผู้จัดทำาโครงการวิจัย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

59,000 ดร.วิเชียร		

อินทรสมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลของธาตุอาหารพืชซิลิคอนและ
โพแทสเซียมร่วมกับการใช้น้ำาแบบ
หยดผิวดินต่อภูมิต้านทานแมลง
ศัตรูพืชของมันสำาปะหลัง

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

162,600 อาจารย์มาลี			

ลิขิชัยกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบจำาลองระบบการมองเห็น
ประสิทธิภาพสูงของหุ่นยนต์

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

110,000 อาจารย์วรินทร	

นวลทิม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชม
ภาพยนตร์ไทยของกลุ่มผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

73,000 อาจารย์สรรพัชญ์																		
เจียระนานนท์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การผลิตน้ำานมหมักจากน้ำานม
ข้าวเจ้าหอมนิล

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

60,000 อาจารย์ทิพรักษ์		

วงษาดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การผลิตสีปรุงแต่งอาหารเพื่อ
สุขภาพจากรำาข้าวเหนียวดำาโดยใช้
การให้ความร้อนแบบโอห์มิก

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

70,000 อาจารย์ปฏิวิทย์		

ลอยพิมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การวิเคราะห์ทางเคมีและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของพืชสมุนไพร
ส้มล้ม

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

376,100 ผศ.เย็นหทัย			

แน่นหนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาตำาบลพลูตาหลวง	
จังหวัดชลบุรี		ในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

70,000 อาจารย์วนิดา		

ชื่นชัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

55,000 ผศ.ดร.ชลลดา		

พงศ์พัฒนโยธิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการใน
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ		มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

45,000 อาจารย์วรุณรัตน์		

คนซื่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาแอพลิเคชั่นสำาหรับการ
จัดการและบริหารข้อสอบปรนัย:	
กรณีศึกษาการออกข้อสอบภาษา
อังกฤษ		สำานักวิเทศสัมพันธ์และ
ภาษา

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

86,000 อาจารย์ประไพ		

ศรีดามา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ชื่อโครงการวิจัย
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

ชื่อผู้จัดทำาโครงการวิจัย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การคัดเลือกสายพันธุ์ขมิ้นชันที่สะสม
สารประกอบเคอร์คูมินอยด์ได้
มาตรฐานสำาหรับอุตสาหกรรมการผลิต
ยาสมุนไพร

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

135,000 อาจารย์ศุภรัตน์		

ดวนใหญ่

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การตรวจสอบพริกบางช้างเพื่อการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

86,800 ดร.นภาพร				

แก้วดวงดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติใน
บ้านของผู้สูงอายุในตำาบลดอนไก่ดี	
อำาเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

82,500 ผศ.ดร.วรรณรา		

ชื่นวัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

140,000 ผศ.ดร.อัควิทย์		

เรืองรอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ	
และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งกล้วย	
และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

266,000 อาจารย์ปฏิวิทย์		

ลอยพิมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คุณลักษณะทางดนตรีของการแสดงชุด		
ตาโบลวิวังต์		พระนิพนธ์ในสมเด็จ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

180,800 ผศ.ดร.สุดารัตน์		

ชาญเลขา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับความสำาเร็จของพฤติกรรมการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกรอบยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบ
ราชการไทยประเด็นที่	1	:	กรณีศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

50,000 อาจารย์บูรณจิตร		

แก้วศรีมล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การรับรู้ด้านระดับเสียง	(Absolute	
Pitch)	ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีสากล		
เครื่องดนตรีเอกเปียโน	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

86,000 ดร.มนสิการ		

พร้อมสุขกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาเว็บช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	(MMWBI)	
วิชาระบบปฏิบัติการ

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

65,000 อาจารย์เกียรติขร		

โสภณาภรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การจำาแนกประเภทของผู้เรียนที่มี
ภาวะสมาธิสั้น		ด้วยขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรมร่วมกับเครือข่ายประสาท
เปรียบเทียบกับทางวิธีทางสถิติ

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

85,000 อาจารย์ศศิกัญชณา		

เย็นเอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ชื่อโครงการวิจัย
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

ชื่อผู้จัดทำาโครงการวิจัย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การจำาแนกประเภทของผู้เรียนที่มี
ภาวะสมาธิสั้น		ด้วยขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรมร่วมกับเครือข่ายประสาท
เปรียบเทียบกับทางวิธีทางสถิติ

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

85,000 อาจารย์ศศิกัญชณา		

เย็นเอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาการสอนไวยากรณ์ภาษา
อังกฤษโดยใช้กิจกรรมการทำาแผนผัง
ความคิด	(Mind	Mapping)	ตามแนว
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

50,000 ผศ.ทวีชัย		

มงคลเคหา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลกระทบต่อสุขภาพและการจัดการ
ของการสัมผัสน้ำามันหล่อเย็นเป็นเวลา
นานของคนงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

50,000 อาจารย์กานต์พิชชา		

เกียรติกิจโรจน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การตรวจการแสดงออกของยีน
ไซโตไคน์ในเม็ดเลือดขาวชนิด
นิวเคลียสเดียวของมนุษย์โดยเทคนิค
พี	ซี	อาร์

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

50,000 อาจารย์ปิยะ		

วงศ์ญาณิน	

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาเครื่องถอดหัวเข็มกึ่ง
อัตโนมัติต้นแบบ	สุริยะ	3

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

49,500 ผศ.ดร.วรรณรา		

ชื่นวัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Genetic	polymorphisms	ของ	
merozoite	surface	protein-1	
(msp1),	msp2	และ	glutamate	rich	
protein	(glurp)	ของเชื้อ	Plasmodium 
falciparum	isolates	จากผู้ป่วย
มาลาเรียชนิดที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน
ที่การรักษาได้ผลเปรียบเทียบกับ
ผู้ป่วยที่รักษาไม่ได้ผล

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

50,000 ดร.คนึงนิจ		

คงพ่วง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระบบเครือข่ายอัจฉริยะภายในบ้าน
สำาหรับการสื่อสารไร้สายในยุคหน้า

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

50,000 อาจารย์กิตติ		

เชี่ยวชาญ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การศึกษาสภาพและความต้องการใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

50,000 ผศ.ดร.ลินดา		

เกณฑ์มา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิเคราะห์ผลงานการประพันธ์ของ
จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์		กรมพระนคร
สวรรค์วรพินิจ	:	กรณีศึกษาเพลง
จิ้งจกทอง	เถา	และเพลงสุดถวิลเถา

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

50,000 ผศ.โดม		

สว่างอารมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ชื่อโครงการวิจัย ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

ช่ือผู้จดัทำาโครงการวจิยั หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

บทบาทและการปรับตัววงปี่พาทย์มอญ
อำาเภอเมือง	จังหวัดสุพรรณบุรี

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

50,000 อาจารย์รังสรรค์		

บัวทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การสร้างกลวิธีการพัฒนาคุณภาพเสียง
จะเข้ในการบรรเลงเดี่ยวจากครูจะเข้ที่
สืบทอดกลวิธีการบรรเลงจาก
โบราณจารย์

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

60,000 อาจารย์ธิติ		

ทัศนกุลวงศ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

อัตลักษณ์ทางพิณของครูทองใส	ทับถนน		
ศิลปินดนตรีพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

50,000 อาจารย์กิติพัฐ			

ใจผ่อง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

30,000 นางอัชรี		

ภักดีสุวรรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจในแผนกลยุทธ์การ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาตามหลักการ	TRENDS		
Model

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

20,000 นายพงศกร		

มังกรแก้ว

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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   รายชื่อโครงการวิจัย	ทุนภายในสำาหรับนักศึกษา

ชื่อโครงการวิจัย ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

ชื่อผู้จัดทำาโครงการวิจัย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การใช้เทคนิค	Time	Killing	Curve	
ตรวจสอบการยับยั้งแบคทีเรียแกรม
ลบรูปแท่งก่อโรคและดื้อยา		
โดยผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวรุ่งนภา		

เสลาลักษณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การลดสีเบสิกโดยกระบวนการ
ดูดซับและกระบวนการกระตุ้นด้วย
แสงของถ่านกะลามะพร้าวเคลือบ
ไทเทเนียมไดออกไซด์

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

5,000 นางสาวศิริวรรณ		

จันทร์ดวง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การตรวจวัดและวิเคราะห์ฝุ่นละออง
ที่ผู้ปฏิบัติงานโรงสีข้าวได้รับ		ในเขต
ลาดกระบัง		กรุงเทพมหานคร

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

8,500 นางสาวเบญจพร		

กุลคำาแสง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินของป่าชุมชนบ้านหนอง
ผักบุ้ง		อำาเภอโคกสูง		
จังหวัดสระแก้ว

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

8,000 นายวรวิทย์		

วัชระวลีกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประยุกต์ใช้กิจกรรมการหยั่งรู้
อันตรายล่วงหน้าในการพัฒนา
พฤติกรรมความปลอดภัยของ
พนักงานคลังสินค้า

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

8,780 นายศิวะพล		

สองสีโย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ของมะพร้าวพวงร้อยโดยใช้
เทคนิคRAPD

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวอนุชิรา		

แซ่ตั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาตัวควบคุมภายในสำาหรับ
เทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์โดยใช้
โปลิโอวัคซีน

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นายยศกร		

ชอบธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ความชุกของการสูญเสียการได้ยิน
จากเสียงของพนักงานบริษัท
อมรินทร์		พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จำากัด	(มหาชน)

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

7,550 นางสาววิลาวรรณ		

พนาขวา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อก่อโรค
ทางเดินอาหารโดยสารสกัดสมุนไพร
ที่ใช้ทำาลูกแป้งข้าวหมาก

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

8,500 นางสาวสุชารัตน์		

เกาะแก้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การใช้เทคนิค	PCR-RFLP	ในการ
จัดจำาแนกสายพันธุ์พยาธิ	Angio	-
Strongylus		Cantonensis	
ตามภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาววรัญญา		

พันธ์จำารูญ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ชื่อโครงการวิจัย
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

ชื่อผู้จัดทำาโครงการวิจัย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การออกแบบเบาะรองหลังเพื่อลด
อาการปวดหลังในพนักงานสำานักงาน

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

9,950 นางสาวมนวดี		

ยิ่งดัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การตรวจหาและจำาแนกพยาธิตัว
กลม		อนิซาคิด		โดยเทคนิค
PCR	-	Restriction

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวจันทิพย์			

สิงห์ตุ้ย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชะคราม

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นายนัฎฐพงศ์			

อินทร์สมบัติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต
เอนไซม์แอลฟา-แอมิเลสจากรา		
โดยเทคนิควิเคราะห์พื้นผิวตอบสนอง

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาววราภรณ์		

ยาคำาประเสริฐ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
เพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วย
พรีเจลาทิไนซ์

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวจุฑารัตน์		

คงโนนกอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยในการ
ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของ
รังแคบนหนังศรีษะ

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

9,800 นางสาวจุฬาลักษณ์		

เพ็งศร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาสมุนไพรไทยในการยับยั้ง
เชื้อจุลินทรีย์สาเหตุของการเกิดสิว
อักเสบ

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

9,000 นางสาวนาถลดา	

ประเสริฐกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรค
ใบจุดดำาของกล้วยไม้สกุลหวาย

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

9,000 นางสาวโศรยา			

ศรีเอี่ยมกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การวิเคราะห์ท่าทางและความ
เมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจากการทำางาน
โดยเทคนิคการประเมินท่าทาง
ร่างกายทั้งลำาตัว(REBE)

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

7,500 นางสาวปาณิสรา			

ศรีใจ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจาก
แผลพุพอง	โดยใช้พรอพอลิส
จากผึ้งพันธุ์

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวศศิวิมล			

สัมโย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประสิทธิภาพของยีสต์ในการยับยั้ง
เชื้อรา	โรคชอล์คบรูด

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวพฤกษา			

เงินถาวร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การวิเคราะห์พันธุกรรมกล้วยไม้
สกุลเข็มในประเทศไทย

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

9,500 นายอนันต์		

กัณหา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาหุ่นยนต์สองล้อแบบสมดุล
ด้วยตนเอง

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวธัญญรัตน์		

ปานกำาเนิด

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อโครงการวิจัย
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

ชื่อผู้จัดทำาโครงการวิจัย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิต	-
นักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

9,700 นางสาวเฟื่องฟ้า		

พันธ์จิตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรีวัย
หมดประจำาเดือน	ในอำาเภอกะเปอร์	
จังหวัดระนอง

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวพัชรินทร์		

อินทะทรัพย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนในตำาบลปรือใหญ่		อำาเภอ
ขุขันธ์	จังหวัดศรีสะเกษ

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวฐิติมา			

ลมเชย	

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียนหญิง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3	
ในอำาเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวแพรวนภา		

นามมะ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้สูงอายุในเขตอำาเภอปัว	จังหวัดน่าน

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวทิพย์ผกา		

ใหม่วงค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พฤติกรรมการป้องกันและความ
ตั้งใจใฝ่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวพิมชนก		

ภารสงวน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุในเขตเทศบาลตำาบลหนองบัวแดง		
อำาเภอหนองบัวแดง		จังหวัดชัยภูมิ

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวอัมพร			

หาวิชา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การควบคุมเชื้อราโรคใบจุดสีน้ำาตาลใน
ต้นข้าวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่แยกได้
จากดิน

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวจรรยา		

อัมภรัตน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อก่อโรคทาง
เดินอาหารของแลคติกแบคทีเรียที่แยก
ได้จากลูกแป้งข้าวหมาก

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นายอัฐวิทย์			

อุเทนสุต

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ควบคุมเชื้อรา	Sclerotiumsp	
ที่เป็นสาเหตุโรคกล้าแห้งของต้นข้าว

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวเอื้ออารีย์		

งามชื่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประสิทธิภาพของยีสต์โพรไบโอติก
จากลูกแป้งข้าวหมากต่อการยับยั้ง
แบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร

กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย

10,000 นางสาวรัตนา		

ป้อมสุวรรณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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   รายชื่อโครงการวิจัย	ทุนภายนอกสำาหรับอาจารย์

ชื่อโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณ
จำานวนงบ
ประมาณ

ชื่อผู้จัดทำาโครงการวิจัย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การศึกษาประสิทธิภาพช่วยซึม
ผ่านของสารต้านอนุมูลอิสระใน
กลุ่มแคโรทีนอยด์เข้าสู่ผิวหนังของ
น้ำามันมะพร้าวอัมพวาในรูปแบบ
อิมัลชันเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์

สำานักงานคณะ
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ	(วช.)

1,000,000 อาจารย์สุชาดา		

มานอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาศักยภาพของชุด
เครื่องมือที่เหมาะสมในการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์	สำาหรับ
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน	
กรุงเทพมหานคร

สำานักงานคณะ
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ	(วช.)

996,490 อาจารย์พงษ์ศักดิ์		

นาคสุวรรณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาหรับประเมินความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัย	กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

สำานักงานคณะ
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ	(วช.)

945,000 อาจารย์ณัฐดนัย		

สิงห์คลีวรรณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาถ่านชีวมวลเคลือบ
ไทเทเนียมไดออกไซด์	เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบำาบัดน้ำาเสีย
จากสิ่งทอ

สำานักงานคณะ
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ	(วช.)

567,800 อาจารย์ขนิษฐา		

หทัยสมิทธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาระบบ	E-Learning	
สำาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง	เพื่อ
แก้ไขปัญหาทักษะการอ่านให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษา	โดยปรับ
ให้เหมาะกับศักยภาพในแต่ละ
บุคคลแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค	
Machine	Learning

สำานักงานคณะ
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ	(วช.)

531,000 อาจารย์ประไพ		

ศรีดามา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การจัดการสิ่งแวดล้อมสำาหรับ
กิจการฟาร์มกล้วยไม้ในพื้นที่
ชานเมืองกรุงเทพมหานคร

สำานักงานคณะ
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ	(วช.)

500,000 อาจารย์สรายุทธ		

คาน	

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

งบประมาณแผ่นดิน 518,670 รศ.มารยาท	

จิตรบรรพต

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ชื่อโครงการวิจัย
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

ชื่อผู้จัดทำาโครงการวิจัย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การกำาจัดไรวาร์รัวโดยพฤติกรรม
ทำาความสะอาดตัวของผึ้งพันธุ์รัสเซีย
และผึ้งพันธุ์ไทย

งบประมาณแผ่นดิน 259,440 รศ.ดร.บุญมี		

กวินเสกสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ
จัดการตนเอง	เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ของแรงงานไทยในต่าง
ประเทศ

งบประมาณแผ่นดิน 259,300 รศ.ดร.เอื้อมพร		

เธียรหิรัญ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะครูที่พึงประสงค์บาง
ประการของบัณฑิตครู
สาขาคณิตศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน 259,300 ผศ.ดร.ทัศนัย	

กีรติรัตนะ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารท้องถิ่น

งบประมาณแผ่นดิน 259,300 รศ.ดร.พนอเนื่อง		

สุทัศน์		ณ	อยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นด้าน
อาหารพื้นบ้านของชุมชนบางกระดี่
ในพื้นที่บางขุนเทียน	
กรุงเทพมหานคร

งบประมาณแผ่นดิน 235,300 ดร.จำานงค์			

ตรีนุมิตร	

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การบริหารจัดการโครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา

สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

100,000 รศ.ดร.วันทนี			

สว่างอารมณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนากระบวนการสอนภาษา
อังกฤษในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
และสากล	:	กรณีศึกษา	
จังหวัดสมุทรสาคร

สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

90,000 รศ.ดร.พนอเนื่อง		

สุทัศน์		ณ	อยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาครูไทยด้วยโจทย์วิจัย
ท้องถิ่นภายใต้รูปแบบ	TRENDS

สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

90,000 รศ.ดร.วันทนี			

สว่างอารมณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายไทย
เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบ
ราชการ

สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

90,000 อาจารย์พิบูลย์		

วิฑูรย์ปัญญากุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่าน	
Social	Network

สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

90,000 อาจารย์สิงห์		

สิงห์ขจร

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ชื่อโครงการวิจัย
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

ชื่อผู้จัดทำาโครงการวิจัย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ปริมาณบีต้า-กลูแคนจากยีสต์ใน
ข้าวหมากจากลูกแป้งในภาคกลาง
ของประเทศไทย

สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

90,000 ผศ.ดร.อรุณ		

ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การแยก	วิเคราะห์โครงสร้าง	และ
การออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ไดเปบติดิวเปบติเดสโฟว์
(ดีพีพีโฟว์)	ของสารประกอบจาก
ใบกฤษณา

สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

90,000 ดร.อัจฉรา		

แก้วน้อย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การศึกษาความชุกของแบคทีเรีย
ชนิดที่สร้างเอนไซม์เบตา-
แลคทาเมสที่มีฤทธิ์ขยาย	
จากแหล่งน้ำาสิ่งแวดล้อม

สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

90,000 อาจารย์ปิยะรัตน์		

จิตรภิรมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สารสกัดย่านางจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการต้านมะเร็ง

สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

90,000 ดร.นภาพร		

แก้วดวงดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
ตำาบลพลูตาหลวง	อำาเภอสัตหีบ	
จังหวัดชลบุรี

สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

90,000 อาจารย์สมศักดิ์		

อยู่บริบูรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กำาลังรับแรงดึงและแรงเฉือนของ
พุกเชิงกล	และพุกเคมีที่	ยึดติดกับ
คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟอง
อากาศอบไอน้ำาผสมตะกอน
น้ำาตาลจากอุตสาหกรรมน้ำาตาล

สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

90,000 ดร.เอก		

ช่อประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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   ประมวลภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด้านงานส่งเสริมและการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ได้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โดยมีสำานักศิลปะและวัฒนธรรม	 เป็นผู้ดำาเนินงานตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้	 เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษารู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	 ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่
หลากหลาย	การดำาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบการอนุรักษ์	และเผยแพร่ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม	โดยมีโครงการ/กิจกรรม	ดังนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการบรรพชาอุปสมบท	เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลฯ

3-25	ตุลาคม	2554 งบประมาณแผ่นดิน  90,790 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษา
วัฒนธรรม	ครั้งที่	14

27	ธันวาคม	2554 งบประมาณแผ่นดิน  62,800 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษา
วัฒนธรรม	ครั้งที่	15

18	มกราคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 	61,400	 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
และคณะครุศาสตร์

โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษา
วัฒนธรรม	ครั้งที่	16

19	มกราคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 	59,400	 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	และ	
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการทอดน่องล่องเรือ	เพื่อความเข้าใจ
กรุงธนบุรี	ครั้งที่	24

7	มีนาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 	32,400	 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษา
วัฒนธรรม	ครั้งที่	17

22	มกราคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน  27,100 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการค่ายคุณธรรมและการเรียนรู้	
ตามรอยพระยุคลบาท	รุ่นที่	6

30	มีนาคม	-
1	เมษายน	2555

งบประมาณแผ่นดิน 	125,400	 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการจัดกิจกรรมวันสำาคัญตามวาระ
รวมใจวันสงกรานต์ร่วมสืบสาน
ประเพณีไทย

11	เมษายน	2555 งบประมาณแผ่นดิน 	84,500	 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการจัดทำามาตรฐานด้านการ
ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	และการศึกษา
ดูงาน

26-30	เมษายน	2555 บกศ. 	134,420	 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการเทศน์ทศชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 17-20	กรกฎาคม
2555

งบประมาณแผ่นดิน  30,000 สำานักศิลปะฯ	ม.มหิดล

โครงการ”ร้อยกลอนกวีกานท์สืบร่วมสาน
คุณค่าภาษาไทย”

23	กรกฎาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 	28,500	 	คณะมนุษยศาสตร์ฯ,
คณะครุศาสตร์,

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการรณรงค์การใช้	:	ภาษาไทยที่
ถูกต้อง	กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น 
“สมบัติผู้ดีเยาวชนไทย	ใส่ใจปฏิบัติ”

23	กรกฎาคม	2555	
และ	

16	สิงหาคม	2555

งบประมาณแผ่นดิน 	44,000	 สาขาวิชาการสื่อสามวลชน	
และ

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการลานบ้าน...ลานวัฒนธรรม 18-19	สิงหาคม	
2555

งบประมาณแผ่นดิน  10,000 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการทอดน่องล่องเรือ	เพื่อความเข้าใจ
กรุงธนบุรี	ครั้งที่	25

25	สิงหาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 	31,500	 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
และองค์การบริหารนิสิต	มบส.

โขนครุศาสตร์ 1-31	กรกฎาคม	
2555

-  - คณะครุศาสตร์

โครงการพิธีครอบและรับมอบครูโขนละคร 8-9	สิงหาคม	2555 -  - คณะครุศาสตร์

โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและนาฏศิลป์	
พื้นเมืองล้านนา	และร่วมเสวนา	
เรื่อง	นาฏคีตา	ล้านนา

9-12	กุมภาพันธ์	
2555

บกศ. 23,320 สาขาวิชานาฏยศิลป์

โครงการตามรอยการบริหารราชการ	
สืบสานศิลปวัฒนธรรม	

14	กุมภาพันธ์	2555 บกศ. 80,000 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

โครงการทำานุศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการออกแบบ

15	กุมภาพันธ์	-
12	มีนาคม	2555

บกศ. 40,000 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

โครงการเรียบเรียงบทเพลงไทยเดิมเป็น
ดนตรีสากลเพื่อทำานุบำารุงวัฒนธรรมไทย

28	มีนาคม	2555 บกศ. 80,000 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต 31	มีนาคม	2555 บกศ. 39,000 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ฯ

โครงการร้อยกลอนกวีกานท์	ร่วมสืบสาน
คุณค่าทางภาษาไทย

23 กรกฎาคม	2555 บกศ. สาขาวิชาภาษาไทย

โครงการเฉลิมพระเกียรติ	ครั้งที่	1 28 กรกฎาคม	2555 บกศ. 295,000 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

โครงการพุทธชยันตี	พลังดนตรี	สู่ชุมชน 29	สิงหาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 70,000 สาขาวิชาดนตรีไทย

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์	และ
ศิลปวัฒนธรรม	จังหวัดอยุธยา

21	กันยายน	2555 บกศ. 29,900 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

โครงการประชุมสัมนาและจัดนิทรรศการ
ผสานศิลป์	ภาษา	นาฎ	ดนตรี

23	กันยายน	2555 บกศ. 98,000 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านศิลปะ
การแสดงตะวันตก

27	กันยายน	2555 บกศ. 35,000 สาขาวิชานาฏยศิลป์
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ประเภทงบประมาณ
จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
มรดก	ศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์และ	
ดนตรีไทยร่วมกับสำานักการสังคีต	
กรมศิลปากร

21-22 กรกฎาคม 
2555

งบประมาณแผ่นดิน 30,000 สาขาวิชานาฏยศิลป์และ
สาขาวิชาดนตรีไทย

โครงการฝึกอบรม	เรื่องการปฏิบัติธรรม
นำาชีวิตให้เป็นสุข	ณ	สำานักปฏิบัติธรรม	
วัดสามง่าม	อำาเภอบางบัวทอง	
จังหวัดนนทบุรี

9	-11	พฤษภาคม	
2555

บกศ. 	40,000	 สาขาวิชาการบัญชี

โครงการส่งเสริมและทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อปลูกจิตสำานึกแห่ง
ความเป็นไทย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25	เมษายน	2555 บกศ. 	25,360	 สาขาวิชาการบัญชี

โครงการผสานเสน่ห์สายศิลป์ 19	พฤษภาคม	2555 -  - สาขาวิชาการโฆษณาและ
ธุรกิจบันเทิง

โครงการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม	
“หนึ่งศตวรรษ	ครูทองดี	ศรีแผ่นดิน”

1	มิถุนายน	-
30	กันยายน	2555

บกศ. 	72,850	 สาขาวิชาการโฆษณาและ
ธุรกิจบันเทิง

โครงการอบรมคัดเลือกผู้ประกาศและ
ผู้ดำาเนินรายการผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

23 กรกฎาคม	2555	
และ	

16	สิงหาคม	2555

งบประมาณแผ่นดิน 	94,000	 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน	
และ

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 25	กรกฎาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน  30,000 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน	
และ

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม	จังหวัดเพชรบุรี

30-31 กรกฎาคม 
2555

งบประมาณ
ของนิสิต

	48,000	 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงการ	“ตามรอยพระเจ้ากรุงธน”	
ณ	จังหวัดจันทบุรี

24-25	สิงหาคม	
2555

งบประมาณแผ่นดิน 	82,500	 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี	และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย

25	สิงหาคม	2555	
และ	

1	กันยายน	2555

บกศ.  39,920 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำาและแหล่ง
อาหารสัตว์

30	สิงหาคม	-
1	กันยายน	2555

บกศ. 	58,720	 สาขาวิชาการตลาด

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต 5-7	กันยายน	2555 บกศ. 	125,460	 สาขาวิชาการตลาด

โครงการอบรมคัดเลือกผู้ประกาศและ
ผู้ดำาเนินรายการผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

8,9	และ
15	กันยายน	2555

บกศ. 	50,000	 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการอบรมธรรมะเพื่อรู้ทางสู่ความสุข
อันแท้จริง

9-12	กันยายน	2555 บกศ. 	5,140	 สาขาวิชาการตลาด



87 รายงานประจำาปี	2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการล่องเรือไหว้พระ	9	พระอาราม
หลวง

22	กันยายน	2555 บกศ.  18,600 สาขาวิชาการตลาด

โครงการล่องเรือ	ไหว้พระ	9	พระอาราม
หลวง	ลำาน้ำาเจ้าพระยา

1	วัน บกศ. 	24,320	 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการวัยรุ่น	วัยใส	ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยกับชุมชน

1		วัน บกศ.  18,720 สาขาวิชาการบริหารทรัพย์ฯ

โครงการ	“เยาวชนจิตอาสา	พัฒนาวัด
เพื่อชุมชน	(โครงการต่อเนื่อง	ครั้งที่	2)

1	เดือน ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่า
ใช้จ่าย	

สาขาวิชาการบริหารทรัพย์ฯ

โครงการจิตอาสา	พัฒนาวัด 3	เดือน ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่า
ใช้จ่าย	

สาขาวิชาการบริหารทรัพย์ฯ

โครงการน้องใหม่	IT	ปฏิบัติธรรม	
ครั้งที่	1

7-9	กันยายน	2555 บกศ. 	53,840	 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการค่ายคุณธรรม	จริยธรรมและ
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
บรมราชินีนาถ	ในมหามงคลสมัย	
ทรงเจริญพระชนมพรรษา	80	พรรษา	
12	สิงหาคม	2555

16-17	กันยายน	2555 งบประมาณแผ่นดิน	
และ	บกศ.

	142,000	 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โครงการจิตอาสา	วิทย์สุข	-	สาธาฯ	
ร่วมใจพัฒนาพุทธสถาน

25	กันยายน	2555 -  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

โครงการทำาบุญไหว้พระ 25	มกราคม	2555	
และ	

1	กุมภาพันธ์	2555

-  - โรงเรียนมัธยมสาธิต

โครงการวันสงกรานต์ 10	เมษายน	2555 งบสมาคมฯ  2,000 โรงเรียนมัธยมสาธิต

โครงการเข้าค่ายจริยธรรม 14	-16	พฤษภาคม	
2555

งบประมาณแผ่นดิน	
และ	งบนักเรียน

 220,000 โรงเรียนมัธยมสาธิต

โครงการวันไหว้ครู 14	มิถุนายน	2555 งบสมาคมฯ  20,700 โรงเรียนมัธยมสาธิต

โครงการวันสุนทรภู่ 26	มิถุนายน	2555 งบสมาคมฯ 	5,000	 โรงเรียนมัธยมสาธิต

โครงการแห่เทียนพรรษา 31 กรกฎาคม	2555 งบสมาคมฯ	และ
งบบริจาค

	25,555	 โรงเรียนมัธยมสาธิต

โครงการทัศนศึกษาทางประวัติศาสตร์ 7	-	8	สิงหาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน  132,000 โรงเรียนมัธยมสาธิต

โครงการวันแม่ 10	สิงหาคม	2555 งบสมาคมฯ  30,000 โรงเรียนมัธยมสาธิต
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   ประมวลภาพกิจกรรมด้านงานส่งเสริมและการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม



	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	มีการบริการวิชาการแก่สังคม
เป็นภารกิจหลักที่ส่งเสริมการใช้ศักยภาพ	 ความรู้	 และความพร้อมที่มีของมหาวิทยาลัยฯ	 ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น	 สังคม	 และประเทศ	 และให้คำาปรึกษาแก่ชุมชน	 ทางวิชาการ	 การบริการวิชาการแก่สังคม
ของมหาวิทยาลัยฯ	จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง	ผ่านทางคณะ			หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
	 มหาวิทยาลัยฯ	 	 	 ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	 	 	 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ประโยชน์ที่สูงสุดได้จากการศึกษา		และนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต			เช่น					การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา				
การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ		เป็นวิทยากรบรรยายหน่วยงานภายนอก		ซึ่งมีโครงการต่างๆ		ดังนี้

89 รายงานประจำาปี	2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

สรุป	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	(งบประมาณแผ่นดิน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเบื้องต้นด้วย
โปรแกรม	Dreamweaver

1 กรกฎาคม	2555 - 50,000 คณะครุศาสตร์

โครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูงหรือ
ครูผู้นำาวิชาวิทยาศาสตร์	ช่วงชั้นที่	1-2	
ผ่านเครือข่าย	มรภ.บ้านสมเด็จฯ

11-15	มิถุนายน	2555 - 145,500 คณะครุศาสตร์

โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านความรู้
ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์

15-17	สิงหาคม	2555 - 100,000 คณะครุศาสตร์

โครงการคลินิกสังคมศาสตร์สัญจร 17	มิถุนายน	2555 งบประมาณแผ่นดิน 120,000 ภาควิชาสังคมศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	การพัฒนา
องค์ความรู้ผู้สอนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และศิลปกรรม

1	-2	กันยายน	2555 งบประมาณแผ่นดิน 95,000 ภาควิชามนุษยศาสตร์และ
ศิลปกรรม

โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร	ปีที่	2 22	กันยายน	2555 งบประมาณแผ่นดิน 85,000 สาขาวิชานิติศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นผู้ดำาเนินรายการ

28	มีนาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 15,000 สาขาวิชา
การสื่อสารมวลชน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
โลจิสติกส์สู่ชุมชน

8 กรกฎาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 50,000 สาขาวิชาการเป็นผู้
ประกอบการ	และ
สาขาวิชาการจัดการ

โลจิสติกส์	

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
รุ่นที่	4

21-22	กรกฎาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 70,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส์สู่ชุมชน

25,27,30	กรกฎาคม 
2555

งบประมาณแผ่นดิน 57,420 สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	“เปิดประตู
สู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ”

28	สิงหาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 60,000 สาขาวิชาการสื่อสาร
มวลชน

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 26-27	มกราคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 5,140 สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

โครงการทำาลูกประคบสมุนไพรพื้นบ้าน
อัมพวาในเชิงการค้า

24-26	กุมภาพันธ์	2555 งบประมาณแผ่นดิน 43,000 สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นก้าวหน้า 17-18	มีนาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 118,400 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ความปลอดภัย

โครงการสร้างแอนิเมชั่น	3	มิติ 23	มีนาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 20,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

โครงการสร้างเครือข่ายในการผลักดันงานวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร่วมกับมหาวิทยาลัย
คิวชู	ประเทศญี่ปุ่น	อันเนื่องมาจากทุนของ
สำานักงานคณะกรรมการวิชัยแห่งชาติ	(วช.)	
ประจำาปีงบประมาณ	2551-2552

19-21	เมษายน	2555 งบประมาณแผ่นดิน 297,380 สาขาวิชาเคมี

โครงการงานสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน
ระดับท้องถิ่นตามแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

20-23	พฤษภาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 85,000 สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย

โครงการเลี้ยงผึ้งเพื่อการค้า 5-6	มิถุนายน	2555 งบประมาณแผ่นดิน 57,000 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม	(ISO	14001)

12-13	มิถุนายน	2555 งบประมาณแผ่นดิน 76,900 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาสมุนไพร
ในรั้ว	มบส.	เพื่อสนองในงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ

16-17	มิถุนายน	2555 งบประมาณแผ่นดิน 20,000 สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย

โครงการเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
เพื่อการประยุกต์ใช้สำาหรับการวิจัย
และการเรียนการสอน

10	กรกฎาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 50,000 สาขาวิชาชีววิทยา

โครงการตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุดในเด็กเล็ก 23	กรกฎาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 25,000 สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
ด้วยตนเองที่บ้านสำาหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล

26-27	กรกฎาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 53,100 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์

31	สิงหาคม	2555 - - สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

โครงการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน
แอนดรอยด์	(Android)

19	สิงหาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 33,600 สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

โครงการดูแลสุขภาวะด้วยการแพทย์
แผนไทย

28	สิงหาคม	-	
3	กันยายน	2555

งบประมาณแผ่นดิน 20,000 สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย

โครงการห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		 9-13	สิงหาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 90,000 สำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลสารสนเทศ

โครงการวัฒนธรรมรวมใจมหาวิทยาลัย
สู่ชุมชน	ครั้งที่	4	วัฒนธรรมสัญจร		

15-16	สิงหาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 90,000 โรงเรียนไทรน้อย,	
สาขาวิชาดนตรีไทย,
คณะมนุษยศาสตร์ฯ,

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งาน	Microsoft	Office	2010

28-29	กรกฎาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 90,000 สำานักคอมพิวเตอร์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	
“การส่งเสริมอาชีพของชุมชนฝั่งธนบุรี”

30-31	กรกฎาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 	90,000	 สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมสำาหรับการเปิดประตู
สู่อาเซียน

19-20	พฤษภาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 	90,000	 บัณฑิตวิทยาลัย
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   ประมวลภาพกิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคม



	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู	โดยได้จัดโครงการ/กิจกรรม	ด้านวิชาการและด้านการเตรียมความพร้อม	
ในการที่จะได้ประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม	โดยมีโครงการ/กิจกรรม	ดังนี้

93 รายงานประจำาปี	2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ	Project	Day 19	มกราคม	2555 - 5,000 คณะครุศาสตร์

โครงการครูปฐมวัยพันธุ์ใหม่กับ
การวิจัยในชั้นเรียน

20-21	มีนาคม	2555 - 31,600 คณะครุศาสตร์

โครงการสนุกคิด	สนุกรู้	สู่โลก
คณิตศาสตร์ปฐมวัย

20-21	มีนาคม	2555 - 10,000 คณะครุศาสตร์

โครงการผลิตสื่อ	E-Book	
เพื่อใช้งานบน	Tablet	PC

3-4	พฤษภาคม	2555 - 79,500 คณะครุศาสตร์

โครงการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

15-17,	23-24	มิถุนายน	2555 - 120,000 คณะครุศาสตร์

โครงการกีฬาคอมพิวเตอร์
ศึกษาสัมพันธ์	ครั้งที่	8

22	กันยายน	2555 - 62,340 คณะครุศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางนิเวศวิทยาและพฤกษศาสตร์

29	กันยายน	2555 - 99,000 คณะครุศาสตร์

โครงการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
สถานศึกษาสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน

25-26	สิงหาคม	2555 - 120,000 คณะครุศาสตร์

โครงการพัฒนาอาจารย์และนิสิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

กุมภาพันธ์	2555 - 63,380 คณะครุศาสตร์

โครงการเพิ่มความแข็งแกร่งทาง
วิชาชีพครู	คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา

- - 2,000,000 คณะครุศาสตร์

โครงการอบรมมาตรฐานการบัญชี
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
บัญชีและศึกษามาดูงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน	โรงแรม
ฟูราม่า	จ.เชียงใหม่	ดอยอ่างขาง	
และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
จังหวัดเชียงราย

1-5	กุมภาพันธ์	2555 บกศ. 69,300 สาขาวิชาการบัญชี
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภทงบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์
บัณฑิต	สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

23-25	เมษายน	2555 งบประมาณแผ่นดิน 96,000 สาขาวิชาการสื่อสาร
มวลชน

โครงการปรับปรุงหลักสูตร 2-4	พฤษภาคม	2555 งบประมาณแผ่นดิน 209,000	บาท	
(เฉพาะของสาขา
วิชาการโฆษณาฯ
รับผิดชอบจำานวน	
37,500	บาท)

สาขาวิชาการโฆษณาและ
ธุรกิจบันเทิง	,	สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว,
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
และสาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

โครงการจัดทำา	มคอ.3	หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว	(ปรับปรุง	พ.ศ.2554)		
ครั้งที่	2

10	พฤษภาคม	2555 บกศ. 18,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงการจัดทำา	มคอ.3		หลักสูตร	
ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	(หลักสูตร
ปรับปรุง	พ.ศ.2554)	ครั้งที่	2

10	พฤษภาคม	2555 บกศ. 18,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงการ	Coach	the	Coaches	
Program	for	Mice

8-10		มิถุนายน	2555 บกศ. 20,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงการไปราชการเข้าร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการด้านการจัดประชุม	และ
นิทรรศการ	ศึกษาดูงาน	“Coach	
the	Coaches	Program	for	MICE	
Industry”

8-10		มิถุนายน	2555 บกศ. 15,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงการประชุมสัมมนาสร้างความ
ร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัย	:	
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านระบบ	
Internet	Protocol	Televisiton

29	มิถุนายน	2555 งบประมาณแผ่นดิน 60,200 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำา	และ
การทำางานเป็นทีมสำาหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่		

8-9	กันยายน	2555 บกศ. 83,000 สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ 

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการจัดทำาหลักสูตรใหม่สาขา
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	
คณะวิทยาการจัดการ

3	ชม. บกศ. 14,000 สาขาวิชาการบริหารทรัพย์ฯ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	
การเตรียมการประกันคุณภาพ		และ
เอกลักษณ์	TRENDS	Model		
สู่สาขาวิชา	ระยะที่	1

26	กันยายน	2555 บกศ. 139,800 สถาบันวิจัยและพัฒนา	

โครงการศึกษาดูงานหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	
ณ	ประเทศมาเลเซีย

25-27	กันยายน	2555 บกศ. 911,000 บัณฑิตวิทยาลัย



95 รายงานประจำาปี	2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

   ประมวลภาพกิจกรรมด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

	 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจำาปีการศึกษา	2554	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา	สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา	และมุมมองด้านการบริหาร
จัดการ

	 ในปีการศึกษา	2554	คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจำาปีการศึกษา	2554	
จำานวน	5	ท่าน
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมเกียรติ				 กอบัวแก้ว	 	 ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
2.	อาจารย์	ดร.พรเพ็ญ				 	 	 ตันประเสริฐ	 	 กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3.	อาจารย์	ดร.มลิวัลย์					 	 	 ประดิษฐ์ธีระ	 	 กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4.	รองศาสตราจารย์ศิริจันทร์			 	 ศิริปทุมานันท์	 	 กรรมการ
5.	นางสาววรรณดี				 	 	 	 อัศวศิลปกุล	 	 กรรมการและเลขานุการ

โดยได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจำาปีการศึกษา	2554		ได้ข้อมูลโดยสรุป	ดังนี้

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

    สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจำาปีการศึกษา	2554



97 รายงานประจำาปี	2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ตาราง	ป	1	ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้	(รวมทุกตัวบ่งชี ้)

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน

คะแนนการประเมิน หมายเหตุ

โดยคณะกรรมการ (เหตุผลของการประเมิน

(ตามเกณฑ์	สกอ.) ที่ต่างจากที่ระบุใน	SAR)

ตัวบ่งชี้ที่	1.1 7	ข้อ 7	ข้อ 4.00 ขาดกระบวนการนำาผล

การดำาเนินงานตามตัวบ่งชี้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ในรอบปีถัดไป	(2555)

ตัวบ่งชี้ที่	2.1 5	ข้อ 5	ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่	2.2 ร้อยละ	20 ร้อยละ	16.22 2.70 คำานวณอาจารย์ประจำา

ลดจาก	369	เป็น	339

ตัวบ่งชี้ที่	2.3 ร้อยละ	30 ร้อยละ	27.92 2.32 -

ตัวบ่งชี้ที่	2.4	 5	ข้อ 5	ข้อ 4.00 -

ตัวบ่งชี้ที่	2.5	 7	ข้อ 7	ข้อ 5.00 ไม่มีการนำาผลการประเมินมาใช้เป็น
ข้อมูลแก้ข้อมูล	หน้า	51

	ในการพัฒนา	3.24	เป็น	3.64

ตัวบ่งชี้ที่	2.6 7	ข้อ 7	ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่	2.7 5	ข้อ 3	ข้อ 4.00 ขาดคำาสั่งแต่งตั้ง,	ขาดผลการประเมิน
ผู้ใช้บัณฑิตปริญญาตรี/โท/เอก		ที่มีต่อ

คุณลักษณะบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่	2.8 5	ข้อ 4	ข้อ 4.00 -

ตัวบ่งชี้ที่	2.9	(สมศ.	1) ร้อยละ	80 ร้อยละ	81.72 4.09 -

ตัวบ่งชี้ที่	2.10	(สมศ.	14) 4	คะแนน 2.32	คะแนน 2.32 -

ตัวบ่งชี้ที่	2.11	(สมศ.	2) 4.20	คะแนน 4.61	คะแนน 4.61 -

ตัวบ่งชี้ที่	2.12	(สมศ.	3) ร้อยละ	25 ร้อยละ	25 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่	2.13	(สมศ.	4) ร้อยละ	25	 ร้อยละ	25	 2.50 -

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 7	ข้อ 6	ข้อ 4.00 ขาดการนำาผลการประกันคุณภาพมาใช้
เป็นข้อมูลวางแผน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 6	ข้อ 6	ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่	4.1 7	ข้อ 8	ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่	4.2 4	ข้อ 5	ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่	4.3 80,000,000	บาท 15,639,574	บาท 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่	4.4	(สมศ.	5) 2	คะแนน 2.44	คะแนน 2.44 กระบวนการและวิธีการถูกต้อง,	เอกสาร
อ้างอิงครบ
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ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและมุมมองด้านการบริหารจัดการ

ตาราง	ป	1	ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้	(รวมทุกตัวบ่งชี ้)	(ต่อ)

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน

คะแนนการประเมิน หมายเหตุ

โดยคณะกรรมการ (เหตุผลของการประเมิน

(ตามเกณฑ์	สกอ.) ที่ต่างจากที่ระบุใน	SAR)

ตัวบ่งชี้ที่	4.5	(สมศ.	6) ร้อยละ	20 ร้อยละ	25.71 5.00 กระบวนการและวิธีการถูกต้อง,	
เอกสารอ้างอิงครบ

ตัวบ่งชี้ที่	4.6	(สมศ.	7) ร้อยละ	5 ร้อยละ	5.21 2.61 กระบวนการและวิธีการถูกต้อง,	
เอกสารอ้างอิงครบ

ตัวบ่งชี้ที่	5.1 5	ข้อ 5	ข้อ 5.00 กระบวนการและวิธีการถูกต้อง,	
เอกสารอ้างอิงครบ

ตัวบ่งชี้ที่	5.2 5	ข้อ 5	ข้อ 5.00 กระบวนการและวิธีการถูกต้อง,	
เอกสารอ้างอิงครบ

ตัวบ่งชี้ที่	5.3		(สมศ.	8) ร้อยละ	30 ร้อยละ	64.705 5.00 กระบวนการและวิธีการถูกต้อง,	
เอกสารอ้างอิงครบ

ตัวบ่งชี้ที่	5.4		(สมศ.	9) 5	ข้อ 5	ข้อ 5.00 กระบวนการและวิธีการถูกต้อง,	
เอกสารอ้างอิงครบ

ตัวบ่งชี้ที่	6.1 5	ข้อ 6	ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่	6.2	(สมศ.	10) 5	ข้อ 5	ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่	6.3	(สมศ.	11) 5	ข้อ 5	ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 7	ข้อ 7	ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 4	ข้อ 5	ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 5	ข้อ 5	ข้อ 5.00 การประเมินระบบสารสนเทศโดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจำานวนกลุ่มตัวอย่างยังน้อยเกิน

ตัวบ่งชี้ที่	7.4 6	ข้อ 6	ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่	7.5	(สมศ.	12) 5	คะแนน 4.90	คะแนน 4.90 -

ตัวบ่งชี้ที่	7.6	(สมศ.	13) 5	คะแนน 4.55	คะแนน 4.55 -

ตัวบ่งชี้ที่	7.7	(สมศ.	16.1) 5	ข้อ 5	ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่	7.8	(สมศ.	16.2) 4.50	คะแนน 4.90	คะแนน 4.90 -

ตัวบ่งชี้ที่	7.9	(สมศ.	17) 5	ข้อ 5	ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่ 7.10 (สมศ. 18.1) 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 ไม่เห็นหลักฐานเด่นชัดในด้านผลกระทบที่เกิด

ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน และสังคม 

ตลอดจนการได้รับการยกย่องในระดับชาติและ

นานาชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.11 (สมศ. 18.2) 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 -

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 -
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ตาราง	ป	2	ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ	(รวมทุกตัวบ่งชี ้)	

องค์ประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน หมายเหตุ
I P O รวม

องค์ประกอบที่	1
-

1.1(4.00)
- 4.00 ดี

4.00

องค์ประกอบที่ 2 2.2(2.70) 2.1(5.00) 2.8(4.00)

3.89 ดี

2.3(2.32) 2.4(4.00) 2.9(4.09)

2.5(5.00) 2.6(5.00) 2.10(2.32)

2.7(4.00) 2.11(4.61)

2.12(5.00)

2.13(2.50)

3.34 4.50 3.75

องค์ประกอบที่ 3 

-

3.1(4.00)

- 4.50 ดี3.2(5.00)

4.50

องค์ประกอบที่	4 4.3(5.00) 4.1(5.00) 4.4(2.44)

4.17 ดี
4.2(5.00) 4.5(5.00)

4.6(2.61)

5.00 5.00 3.35

องค์ประกอบที่	5

-

5.1(5.00) 5.3(5.00)

5.00 ดีมาก5.2(5.00) 5.4(5.00)

5.00 5.00

องค์ประกอบที่	6	

-

6.1(5.00)
6.2(5.00)	
6.3(5.00)

5.00 ดีมาก
5.00

5.00

องค์ประกอบที่ 7

-

7.1(5.00) 7.5(4.90)

4.91 ดีมาก

7.2(5.00) 7.6(4.55)

7.3(5.00) 7.7(5.00)

7.4(5.00) 7.8(4.90)

7.9(5.00)

7.10(5.00)

7.11(5.00)

5.00 4.86

องค์ประกอบที่	8
-

8.1(5.00)
- 5.00 ดีมาก

5.00

องค์ประกอบที่	9
-

9.1(5.00)
- 5.00 ดีมาก

5.00

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
3.76 4.78 4.35 4.47 ดี

ของทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี
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ตาราง	ป	2	ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ	(ตัวบ่งชี ้ของ	สกอ.)	

องค์ประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน หมายเหตุ
I P O รวม

องค์ประกอบที่	1
-

1.1(4.00)
- 4.00 ดี

4.00

องค์ประกอบที่ 2 2.2(2.70) 2.1(5.00) 2.8(4.00)

4.00 ดี

2.3(2.32) 2.4(4.00)

2.5(5.00) 2.6(5.00)

2.7(4.00)

3.34 4.50 4.00

องค์ประกอบที่ 3 

-

3.1(4.00)

- 4.50 ดี3.2(5.00)

4.50

องค์ประกอบที่	4 4.3(5.00) 4.1(5.00)

- 5.00 ดีมาก4.2(5.00)

5.00 5.00

องค์ประกอบที่	5

-

5.1(5.00)

- 5.00 ดีมาก5.2(5.00)

5.00

องค์ประกอบที่	6	
-

6.1(5.00)
- 5.00 ดีมาก

5.00

องค์ประกอบที่ 7

-

7.1(5.00)

- 5.00 ดีมาก

7.2(5.00)

7.3(5.00)

7.4(5.00)

5.00

องค์ประกอบที่	8
-

8.1(5.00)
- 5.00 ดีมาก

5.00

องค์ประกอบที่	9
-

9.1(5.00)
- 5.00 ดีมาก

5.00

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
3.76 4.78 4.00 4.57 ดีมาก

ของทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก
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ตาราง	ป	3	ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา	(ตัวบ่งชี ้ของ	สกอ.)	

มาตรฐานอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน หมายเหตุ
I P O รวม

		1.	มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
- -

2.8(4.00)
	4.00 ดี

4.00

2.	มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

ก.		มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริการการอุดมศึกษา

-

1.1(5.00)

- 4.86 ดีมาก

2.4(4.00)

7.1(5.00)

7.3(5.00)

7.4(5.00)

8.1(5.00)

9.1(5.00)

4.86

ข.		มาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา

2.2(2.70) 2.1(5.00)

- 4.39 ดี

2.3(2.32) 2.6(5.00)

2.5(5.00) 2.7(4.00)

4.3(5.00) 3.1(4.00)

3.2(5.00)

4.1(5.00)

5.1(5.00)

5.2(5.00)

6.1(5.00)

3.76 4.67

3.	มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ -

4.2(5.00)

- 	5.00	 ดีมาก
7.2(5.00)

5.00

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
3.76 4.78 4.00 4.57 ดีมาก

ของทุกมาตรฐาน

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก
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ตาราง	ป	4	ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ	(ตัวบ่งชี ้ของ	สกอ.)	

มุมมองด้าน คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน หมายเหตุการบริหารจัดการ I P O รวม

1.		ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

-

2.6(5.00)

2.8(4.00) 4.57 ดีมาก

2.7(4.00)

3.1(4.00)

3.2(5.00)

5.1(5.00)

5.2(5.00)

4.67

2.	ด้านกระบวนการภายใน 2.5(5.00) 1.1(4.00)

- 4.80 ดีมาก

2.1(5.00)

2.4(4.00)

4.1(5.00)

6.1(5.00)

7.1(5.00)

7.3(5.00)

7.4(5.00)

9.1(5.00)

5.00 4.78

3.	ด้านการเงิน 4.3(5.00) 8.1(5.00)
- 5.00 ดีมาก

5.00 5.00

4.	ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม

2.2(2.70) 4.2(5.00)

- 3.76 ดีมาก
2.3(2.32) 7.2(5.00)

2.51 5.00

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
3.76 4.78 4.00 4.57 ดีมาก

ของทุกมาตรฐาน

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก
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ตาราง	ป	5	ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา	(ตัวบ่งชี ้ของ	สกอ.)	

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน หมายเหตุ

สถาบันอุดมศึกษา I P O รวม

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา

(1)		ด้านกายภาพ 2.5(5.00)
- - 5.00 ดีมาก

5.00

(2)		ด้านวิชาการ 2.2(2.70) 2.1(5.00)

- 3.80 ดี
2.3(2.32) 2.4(4.00)

2.6(5.00)

2.51 4.67

(3)		ด้านการเงิน
-

8.1(5.00)
- 5.00 ดีมาก

5.00

(4)		ด้านการบริหารจัดการ

-

1.1(4.00)

- 4.83 ดีมาก

7.1(5.00)

7.2(5.00)

7.3(5.00)

7.4(5.00)

9.1(5.00)

4.83

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่	1 3.34 4.80 - 4.63 ดีมาก

2.	มาตรฐานด้านการดำาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา

(1)		ด้านผลิตบัณฑิต 2.7(4.00) 2.8(4.00)

4.25 ดี
3.1(4.00)

3.2(5.00)

4.33 4.00

(2)		ด้านการวิจัย 4.3(5.00) 4.1(5.00)

5.00 ดีมาก4.2(5.00)

5.00 5.00

(3)		ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 5.1(5.00)

5.00 ดีมาก5.2(5.00)

5.00

(4)		ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6.1(5.00)
5.00 ดีมาก

5.00

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
5.00 4.75 4.00 4.70 ดีมาก

ของมาตรฐานที่	2

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
3.76 4.78 4.00 4.57 ดีมาก

ของทุกมาตรฐาน

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก
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จุดแข็ง	จุดที่ควรพัฒนา	และข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ

องค์ประกอบ จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่	1	ปรัชญา	ปณิธาน	
วัตถุประสงค์	และแผนการดำาเนินการ

จุดแข็ง

ข้อสังเกต     -มีการกำาหนดกลยุทธ์การบริหารที่ครบทุกพันธกิจ

-						คณะกรรมการตามคำาสั่ง31/2552	การ
จัดทำาแผนกลยุทธ์		ไม่ตรงกับเอกสารที่แสดง
กระบวนการกำาหนด	แต่เป็นเพียงการแจ้งต่อที่
ประชุม		การประสานงานสำานักงานเท่านั้น

    -มีการกำาหนดรูปแบบการบริการจัดการทางวิชาการ	(TRENDS	Model)	ที่เป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน

จุดที่ควรพัฒนา

    -การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

    -การนำาผลการดำาเนินงานมาปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

    -ควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่หน่วยงานภายในที่หลากหลายวิธีการ

    -การมีการรายงานผลการดำาเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน		เพื่อที่จะได้นำาผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในปีถัดไป

องค์ประกอบที่	2	การผลิตบัณฑิต ข้อเสนอแนะ

1.  ตัวบ่งชี้เป็นระบบและกลไกต้องมีคำาสั่งแต่งตั้ง	โครงการ/กิจกรรม	การประเมินผลที่เป็นระบบ	
เช่น	ตัวบ่งชี้ที่	2.4,	2.6,	2.7

2.  เกี่ยวกับหลักสูตร

    -หลักสูตรที่ได้รับการรับทราบจาก	สกอ.	ควรขึ้น	Website

    -ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร

    -หลักสูตรที่ต้องมีการรับรองวิชาชีพควรรีบดำาเนินการให้มีการรับรองก่อนนักศึกษาจบหลักสูตร	

    -ควรทำา	สมอ.07	ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

3.  แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	ควรให้แต่ละคณะจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล	ทั้งความต้องการการพัฒนาทางด้านการเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ	การศึกษาต่อ	การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	การวิจัย	การดูงานทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	และมหาวิทยาลัย
รวบรวมจากทุกคณะ	มาสังเคราะห์เป็นแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ควรมีการประเมิน
ความสำาเร็จของแผนตามเป้าหมายและตัวชี้วัด	เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุง	การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร

4.		ควรเพิ่มสหกิจศึกษาในหลักสูตรใหม่	เพื่อรองรับการแข่งขันแรงงานเสรีประชาคมอาเซียน

5.		การประเมินความพึงพอใจผู้สอน/การเรียนการสอน	ของนักศึกษาต่ออาจารย์ทาง	Website	
หัวข้อคำาถามควรปรับให้ตรงกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

6.		การเผยแพร่งานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	ควรจัดทำาวารสารของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่
โดยตรง	แล้วส่งกับหน่วยงานต่างๆ	พร้อมทั้งขอหนังสือตอบรับ/ขอบคุณกลับมาด้วย

7.  การประเมินผลโครงการต่างๆ	ควรมีหลักฐานการนำาผลการประเมินไปใช้

8.		คำาถามกับผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตไม่สอดคล้องกัน	ควรทำาให้สอดคล้องกัน	และต้องมี
การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตทุกระดับ

9.		การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตไม่ควรใช้บัณฑิตเป็นผู้เก็บหรือนำาส่งข้อมูลเอง	เพราะอาจ
ทำาให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน	และไม่สามารถนำาผลมาใช้ในการบริหารหรือการจัดการได้



105 รายงานประจำาปี	2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จุดแข็ง	จุดที่ควรพัฒนา	และข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ	(ต่อ)

องค์ประกอบ จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่	3	กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา จุดแข็ง

    -มีการจัดบริการการให้คำาแนะนำาปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่หลากหลาย
ช่องทาง

    -มีการจัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

จุดที่ควรพัฒนา

    -การนำาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

    -ควรมีการนำาผลการประเมินตามต้องการของนักศึกษาหรือผู้ใช้บริการมาใช้ในการวางแผน
การดำาเนินงานและกิจกรรมในรอบปีถัดไป

องค์ประกอบที่	4	การวิจัย จุดแข็ง

    -คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับทุนวิจัยจำานวนมาก	และมีความมุ่นมั่นในการทำาวิจัย	และ
บริการวิชาการสู่สังคม

    -สามารถสร้างความรู้ใหม่	มีสิ่งประดิษฐ์เป็นรูปธรรมนำาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน	สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

    -สถาบันมีแหล่งทุนอุดหนุนงานวิจัยเป็นของตนเองจำานวนมาก	ซึ่งได้จากพันธกิจ

    -ในแต่ละปีมีนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

    -นักวิจัยรุ่นใหม่มีความสนใจแต่บางท่านขาดความรู้ในการวิจัยจึงควรสนับสนุน	และให้คำา
แนะนำาหรือฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์รุ่นใหม่

ข้อเสนอแนะ

    -ควรปรับเอกสารอ้างอิงให้ตรงประเด็นและตรงกับตัวบ่งชี้	ในแต่ละตัว

    -หาเอกสารเพิ่มเติม	เพื่อทำาให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีความหนักแน่น

    -การสร้างหลักฐานควรจัดกรองเป็นหมวดหมู่	เพื่อเอื้อต่อการตรวจในแต่ละประเด็น

องค์ประกอบที่	5	การบริการทางวิชาการแก่
สังคม

จุดแข็ง	

    -มีระบบกลไกในการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ

    -มีผลงานบริการวิชาการสู่สังคมจำานวนมาก	สามารถนำามาใช้ในการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษา

    -มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะลงสู่ชุมชน	(ทางวิชาการ)

    -มีการนำาความรู้ที่ได้ศึกษาวิจัยลงสู่ชุมชนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

จุดที่ควรพัฒนา

    -ควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคน	บริการวิชาการสู่ชุมชน	พร้อมทั้งนำาความรู้จากชุมชน	
(ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน)	มาใช้ในการเรียนการสอน	งานวิจัยและเพิ่มผลงานทางวิชาการ

ข้อเสนอแนะ

    -หลักฐานอ้างอิงควรเพิ่มเติมและให้ตรงประเด็น

    -แบบประเมินชุมชนควรใช้ภาษาชาวบ้าน	และควรสอดแทรกแบบสำารวจความต้องการเพิ่มขึ้น	
เพื่อให้หลักฐานหาง่ายขึ้น
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จุดแข็ง	จุดที่ควรพัฒนา	และข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ	(ต่อ)

องค์ประกอบ จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่	6	การทำานุบำารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

จุดแข็ง

    -มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานและเครือข่ายที่เข้มแข็งที่มุ่งมั่นที่จะทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรม

    -ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ	อย่างดี

    -มีการบูรณาการสู่การเรียนการสอน

จุดที่ควรพัฒนา

    -ควรเน้นให้นำาโครงการที่ได้จัดทำาไปแล้วนำาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน/
การวิจัย

ข้อเสนอแนะ

    -มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม			และเผยแพร่ผ่าน
ระบบ	Internet	เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้สะดวกและรวดเร็ว

องค์ประกอบที่	7	การบริหารและการ
จัดการ

จุดแข็ง

    -มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารและกระบวนการทำางานที่ดีเยี่ยม	แม้จะมีปัจจัยน้อย
แต่มีผลผลิตในระดับสูง

    -มีการพัฒนาและถ่ายทอดแนวคิด	TRENDS	Model	เพื่อให้เกิดการบริหารแบบ
องค์รวม	และบูรณาการไปยังชุมชนและสังคม

    -มีการบริหารการจัดการความรู้ที่เห็นผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะการส่งเสริมการทำาวิจัย
และเผยแพร่ผลงานวิจัย	นับเป็นแบบปฏิบัติที่ดี	(Good	practice)

    -มีระบบและกลไกในการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถาบันให้ประสบความสำาเร็จโดย
เฉพาะการสืบสานโครงการพระราชดำาริ

จุดที่ควรพัฒนา

    -การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	มีกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้น้อยเกินไป	
(เพียงอาจารย์จำานวน	30	คน	และนักศึกษา	83	คน)

ข้อเสนอแนะ

    -เพิ่มจำานวนกลุ่มตัวอย่างในการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ	และการ
ตัดสินใจ

องค์ประกอบที่	8	การเงินและงบ
ประมาณ

จุดแข็ง

    -มีระบบการติดตามจากผู้บริหารระดับสูงที่หน่วยงานทางการเงินจะต้องจัดทำา
รายการสถานะทางการเงินเป็นประจำาทุกเดือน

จุดที่ควรพัฒนา

    -แนวทางการจัดและการใช้เงิน

    -คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ข้อเสนอแนะ

    -ควรมีการเขียนแนวทางการจัดการและการใช้เงินไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

    -ควรมีกำาหนดหน้าที่ประสานความรับผิดชอบของคณะการตรวจสอบภายในให้
ชัดเจน		เพื่อจะได้ติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้
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จุดแข็ง	จุดที่ควรพัฒนา	และข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ	(ต่อ)

องค์ประกอบ จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่	9	ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จุดแข็ง

    -มหาวิทยาลัยมีการกำาหนดผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา	ที่มีความมุ่งมั่นนำาผลการประกัน
คุณภาพมาใช้ในการดำาเนินงานอย่างชัดเจน

    -มีการนำาผลงานด้านการวิจัยมาช่วยในการพัฒนาระบบคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

    -ขอบเขตของผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน

ข้อเสนอแนะ

    -ควรกำาหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานประกันคุณภาพการศึกษา		
โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจ		ที่กำาหนดไว้	7	ด้านให้ครบถ้วน
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาคารที่ 1 หอประชุมและโรงอาหาร
อาคารที่ 2 อาคารเรียนคหกรรมสูง 12 ชั้น
อาคารที่ 3 อาคารเรียนรวมและห้องประชุมย่อย
อาคารที่ 4 อาคารเรียนรวม
อาคารที่ 5 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารที่ 6 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
อาคารที่ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อาคารที่ 8 อาคารบรรณราชนครินทร์
อาคารที่ 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอดูดาว
อาคารที่ 10 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อาคารที่ 11 อาคารอเนกประสงค์
อาคารที่ 12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารที่ 15 สระว่ายน้ำาบ้านสมเด็จ ร้านครัวหัวกะทิ
อาคารที่ 16 หอประชุมสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาคารที่ 17 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารที่ 18 โรงเรียนมัธยมสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารที่ 19 อาคารเรียนรวมสุริยคาร
อาคารที่ 20 อาคารวิทยาศาสตร์ FOODSIGN
อาคารที่ 21 หอพักคนงานและอาจารย์ศรีตลาคาร
อาคารที่ 22 อาคารช่อชงโคเพรส
อาคารที่ 23 อาคารเรียนรวมชั่วคราว
อาคารที่ 24 โปรแกรมวิชาเกษตร
อาคารที่ 25 โปรแกรมวิชาดนตรี
อาคารที่ 26 บ้านเอกะนาค พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินฝั่งธนบุรี
อาคารที่ 27 อาคารปฏิบัติการดนตรีสูง 12 ชั้น
อาคารที่ 28 โรงซ่อมบำารุง
อาคารที่ 29 อาคารวิเศษศุภวัฒน์
อาคารที่ 30 คณะครุศาสตร์
อาคารที่ 31 โรงเรียนประถมสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารที่ 32 โรงอาหารคณะครุศาสตร์
อาคารที่ 33 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อาคารที่ 34 บ้านพักรับรอง บ้านพักอาจารย์

ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนผังอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะผู้จัดทำา

คณะกรรมการที่ปรึกษา
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล    วุฒิเสน       อธิการบดี
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   รัศมี       รองอธิการบดี
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย  กีรติรัตนะ      ผู้ช่วยอธิการบดีงานแผน/งบประมาณ

รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/ออกแบบรูปเล่ม
 กองนโยบายและแผน  สำานักงานอธิการบดี

แหล่งข้อมูล/ภาพประกอบ
 คณะ/สำานัก/สถาบัน
      

เผยแพร่โดย
 กองนโยบายและแผน  สำานักงานอธิการบดี
 โทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1400  โทรสาร  0-2466-8060

ขอขอบคุณ
 คณะผู้จัดทำาขอขอบคุณ คณบดี ผู้อำานวยการสำานัก/สถาบัน/ศูนย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ของ
ทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานในงานการจัดทำารายงานประจำาปี 2555



Heading 2
Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 

1500s, when an unknown printer took a 
galley of type.

It has survived not only five centuries, but 
also the leap into electronic typesetting.

Heading 3
Lorem Ipsum is simply dummy text of the 
printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 
1500s, when an unknown printer took a 
galley of type.

It has survived not only five centuries, but 
also the leap into electronic typesetting.
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กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจ าพระยา

1061  ถนนอิสรภาพ  แขวงหิร ัญร ูจ ี  เขตธนบุร ี  กร ุงเทพฯ 10600

โทรศัพท/โทรสาร  0-2466-8060

http://plan.bsru.ac.th

รายงานประจำป 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจ าพระยา
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