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( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา )

รักษาราชการแทนอธิการบดี

 สารจากอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด�าเนินการผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศ รูปแบบ
การด�าเนินงานเป็นไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีสาระส�าคัญให้เข้าถึงชุมชน 
ท้องถิ่น และเข้าถึงองค์ความรู้ระดับนานาชาติ ภารกิจส�าคัญนี้จะท�าให้เกิดสังคมแห่งปัญญาในทุกระดับของประเทศ

 ปีงบประมาณ 2557 นอกจากการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว มหาวิทยาลัย

ยังได้เตรียมตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีโครงการและกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศอาเซียนทั้ง 10 

ประเทศ รวมทั้งประเทศจีนต่อเน่ืองกันมาจากปีก่อนๆ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับนักศึกษาและอาจารย์ท�าให้

มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการศึกษาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยได้ดูแลระบบงบประมาณ ระบบ

บริหารบุคคลการจัดการสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดคุณภาพระดับ

มาตรฐานอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่ทั้งเก่งและดีไปพัฒนาสังคมไทย
 ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีบุคลากร ของมหาวิทยาลัยทุกคนท่ีร่วมแรงร่วมใจในการด�าเนินงานให้
ลุล่วงประสบความส�าเร็จในระดับดีมาก รายงานนี้จะเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ส�าหรับบุคคล องค์กรหน่วยงานภายใน 
และภายนอก ที่จะน�าไปใช้ตามควรแก่กรณี 
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ส่วนที ่1
ข้อมูลทั่วไป



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 25572

 ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้ ประจ�ามหาวิทยาลัย 

 “ม่วง - ขาว”  ตราสัญลักษณ์

 ต้นไม้

 สี

เป็นสีประจ�ำมหำวิทยำลัย ซึ่งมีที่มำจำก
สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนำค)ออกปฏิบัติรำชกำรด้วยผ้ำนุ่ง
เยียรบับสีม่วงจนเป็นที่ชินตำของบุคคลทั่วไป

ต้นไม้ ประจ�ำปีมหำวิทยำลัย  คือ  ต้นชงโค 
(Bauhiniapurpurea   Linn)  ชงโคมีกลีบ
ดอกสีม่วงชำวอินเดียถือว่ำเป็นไม้สวรรค์ขึ้น
อยู่ในเทวะโลก

สีน�้ำเงิน แทนค่ำ สถำบันพระมหำกษัตริย์ผู้ให้ก�ำเนิด และพระรำชทำนนำม “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ”

สีเขียว แทนค่ำ แหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงำม
 
สีทอง แทนค่ำ ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงภูมิปัญญำ
 
สีส้ม แทนค่ำ ควำมรุ่งเรืองทำงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
สีขำว แทนค่ำ ควำมคิดอันบริสุทธิ์ของนักปรำชญ์แห่งพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุยเดช

 ตรำมหำวิทยำลัย เป็นรูปวงรี 2 วง ซ้อนกัน ภำยในเป็น
ตรำพระรำชลัญจกรประจ�ำพระองค์รัชกำลที่ 9 ของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีพระรำชทำนให้แก่มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2535 ภำยนอกเป็นชื่อ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ด้ำนบนเป็นอักษรภำษำ
ไทย ด้ำนล่ำงเป็นภำษำอังกฤษ ซึ่งเป็นตัวเขียนที่มีลักษณะเฉพำะ 
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 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ    มุ่งมั่นที่
จะสร้ำงคุณภำพกำรศึกษำ  พัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิต
คุณภำพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสุขภำพอนำมัยดี   มีทักษะทำง
วิชำกำร มีทักษะทำงภำษำกำรสื่อสำร และเทคโนโลยี  มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติพร้อมเป็นสมำชิก
ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก

 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ มีควำมรู้ ทักษะภำษำ กำรสื่อสำร และมี 
จิตสำธำรณะ                   

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็น
มหำวิทยำลัยที่มีมำตรฐำนสำกลและติดอันดับ 1 ใน 150 
มหำวิทยำลัยของเอเซียในปี 2561

1.  สร้ำงบัณฑิตคุณภำพสู่สังคม 
2.  วิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม
3.  บริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
4.  ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สำกล
5.  พัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม

 เชี่ยวชำญในศำสตร์ เปรื่องปรำดภำษำ กีฬำ  ดนตรี  
และมีธรรมำภิบำล

 สจฺจ�  เว  อมตำ  วำจำ    “ควำมจริงเป็นสิ่งไม่ตำย”

คติพจน์ประจ�ามหาวิทยาลัย/
ค่านิยมขององค์กร อัตลักษณ์ของบัณฑิต

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ปณิธาน

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

  ปรัชญา
 “มุ่งสร้ำงมหำวิทยำลัยคุณภำพระดับสำกลชั้นน�ำ” 



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 25574

  ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                    

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นสถำนศึกษำที่ก่อตั้งมำ
ครบ 177 ปี ใน พ.ศ. 2557 สถำนศึกษำอันมีชื่อว่ำ “บ้ำนสมเด็จ

เจ้ำพระยำ” เกิดจำกพระรำชด�ำริของ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ 
โดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด�ำเนินกำรเรื่องนี้ มีเจ้ำพระยำ
ภำสกรวงศ์เสนำบดี กระทรวงธรรมกำรเป็นประธำน ที่ประชุมเห็นว่ำ
จวนของสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ซึ่งพระยำ
สีหรำชเดโชชัย หลำนปู่ของสมเด็จเจ้ำพระยำฯ ได้น้อมเกล้ำฯ ถวำยไว้ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 เป็นที่กว้ำงขวำงใหญ่โต เห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียน 
ให้ชื่อว่ำ “โรงเรียนรำชวิทยำลัย” เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนำคม พ.ศ. 
2439 แต่ชำวบ้ำนนิยมเรียกว่ำ “โรงเรียนฟำกขะโน้น” หรือ “โรงเรียน
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” ตรำของโรงเรียนเป็นรูปจุฬำมงกุฎ กำรแต่งกำย  
นุ่งผ้ำสีครำมแก่เสื้อขำว  มีนำยเอ ซี คำร์เตอร์ เป็นอำจำรย์ใหญ่ ครั้นต่อ
มำกำรศึกษำขยำยตัวขึ้นเป็นล�ำดับท�ำให้สถำนที่คับแคบลง โรงเรียนรำช
วิทยำลัย จึงย้ำยไปอยู่ที่ต�ำบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้ำงวังสระปทุม จวนของ

สมเด็จเจ้ำพระยำฯ ก็ว่ำงลง ในขณะนั้นกำรศึกษำระหว่ำงหัวเมืองกับกรุงเทพมหำนครเหลื่อมล�้ำกันมำก เนื่องจำกคุณภำพของครู
แตกต่ำงกัน กระทรวงธรรมกำรจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้ำพระยำฯ เรียกว่ำ “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวัน
ตก” ส�ำหรับผลิตครูที่มีคุณภำพเพื่อสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2446   มีหลวงบ�ำเหน็จวรญำณเป็น
อำจำรย์ใหญ่ กำรจัดกำรศึกษำฝึกหัดครูระยะนั้นได้ขยำยตัวออกไปต่ำงจังหวัดมำกขึ้นจึงท�ำให้เกิดควำมจ�ำเป็นที่จะส่งนักเรียน
มำเรียนในกรุงเทพฯที่บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำลดน้อยลง ทำงรำชกำรเห็นว่ำกำรฝึกหัดอำจำรย์ที่มีอยู่เดิมจะให้ได้ประโยชน์อย่ำง
สูง ควรจัดเป็นโรงเรียนประจ�ำ จึงให้ย้ำยโรงเรียนฝึกหัดอำจำรย์ เทพศิรินทร์ ซึ่งเป็นนักเรียนกลำงวันมำอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่ง
ตะวันตกแล้วเรียกชื่อใหม่ว่ำ “โรงเรียนฝึกหัดอำจำรย์ฝั่งตะวันตก” เมื่อ พ.ศ. 2449 มีขุนวิเทศดรุณกิจ เป็นอำจำรย์ใหญ่และต่อ
มำเรียกว่ำ “โรงเรียนฝึกหัดอำจำรย์บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” พ.ศ. 2456 พระบำทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้โปรดเกล้ำฯ 
ให้โรงเรียนฝึกหัดอำจำรย์บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนข้ำรำชกำรพลเรือน(จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ในปัจจุบัน)แต่ยังตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปี พ.ศ. 2458  จึงได้ย้ำยโรงเรียนฝึกหัดอำจำรย์ไปอยู่ที่วังใหม่ (กรีฑำสถำนแห่งชำติในปัจจุบัน) 
ท�ำให้จวนของสมเด็จเจ้ำพระยำฯ ว่ำงลงอีกครั้ง ทำงรำชกำรจึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น ณ จวนสมเด็จเจ้ำพระยำขึ้นใหม่เรียกว่ำ 
“โรงเรียนมัธยมบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” เมื่อวันที่17 พฤษภำคม พ.ศ. 2458 รับนักเรียนประจ�ำโดยมีโรงเรียนใกล้เคียงเข้ำร่วม
เป็นสำขำของสถำนศึกษำแห่งนี้ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ โรงเรียนสุขุมำลัย (ตั้งอยู่บริเวณวัดพิชัยญำติ) และโรงเรียนประถม
วัดอนงค์ มีพระยำประมวลวิชำพูล เป็นอำจำรย์ใหญ่ โรงเรียนมัธยมบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมำตั้งแต่อดีต 
สีประจ�ำโรงเรียนคือ ม่วงและขำว อักษรย่อของโรงเรียน คือ บ.ส. มีคติพจน์ประจ�ำโรงเรียนคือ “สจฺจ� เว อมตำ วำจำ” และ
ตรำประจ�ำโรงเรียนคือรูปเสมำสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่ สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์ที่กล่ำวมำนี้เป็น
รำกฐำนส�ำคัญของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมำจนถึงปัจจุบัน 

      เมื่อ  พ.ศ. 2473 ทำงรำชกำรได้สร้ำงสะพำนปฐมบรมรำชำนุสรณ์ (สะพำนพุทธ) และได้ตัดถนนผ่ำนโรงเรียนมัธยมบ้ำนสมเด็จ

เจ้ำพระยำ สถำนที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สำมำรถท�ำเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป พระยำวิเศษศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอำจำรย์ใหญ่โรงเรียนมัธยม

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำอยู่ในสมัยนั้นได้เจรจำผ่ำนกระทรวงธรรมกำร เพื่อขอแลกเปลี่ยนสถำนที่กับโรงเรียนศึกษำนำรีซึ่งเป็น

โรงเรียนขนำดเล็กและมีนักเรียนจ�ำนวนน้อยดังนั้นสถำนท่ีของโรงเรียนศึกษำนำรีเดิมจึงก่อสร้ำงเป็นโรงเรียนมัธยมบ้ำนสมเด็จ

เจ้ำพระยำ และกระทรวงพระคลังมหำสมบัติ ยังได้มอบที่ดินบริเวณต�ำบลบำงไส้ไก่และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษำนำรีเดิมเพื่อ

สร้ำงหอนอนและห้องเรียน และได้ย้ำยนักเรียนมำอยู่ ณ ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่พ.ศ. 2475 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสถำนที่ของมหำวิทยำลัย

รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในปัจจุบัน ขณะนั้นมีกำรศึกษำถึงชั้นมัธยมตอนปลำย (ม.7 - ม.8)
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  ใน พ.ศ. 2484  กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยผลิตครูมำกขึ้น  จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครูอีกแผนกหนึ่งมีชื่อเรียกว่ำ  
“โรงเรียนฝึกหัดครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ”  คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้  เปิดรับนักเรียนทุน
ของจังหวัด ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และได้เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) เป็นโรงเรียนประจ�ำ ต่อ
มำใน พ.ศ. 2499 ได้ยุบหลักสูตรดังกล่ำว และเปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำและหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำกำรศึกษำชั้นสูง 

     ใน พ.ศ. 2501  โรงเรียนฝึกหัดครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ยกฐำนะเป็น  วิทยำลัยครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  และโรงเรียน

มัธยมศึกษำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสำธิตวิทยำลัยครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
   วิทยำลัยครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ขยำยกำรจัดกำรศึกษำเพื่อผลิตครูมำเป็นล�ำดับในปี พ.ศ. 2516 ได้เปิดสอนในระดับ
ปริญญำตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษำ ต่อมำในปี พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู  
วิทยำลัยครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงได้เปิดสอนระดับปริญญำตรี  สำขำวิชำกำรศึกษำ  ครุศำสตร์บัณฑิต (ค.บ.) จนกระทั่ง พ.ศ. 
2527  จึงได้เปิดสอนระดับ ปริญญำตรี สำขำวิชำกำรอื่นๆ   เพิ่มขึ้นได้แก่ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ และสำขำวิชำศิลปศำสตร์ และ
ยังได้เปิด ระดับอนุปริญญำหลักสูตร 2 ปี  นับเป็นกำรขยำยกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง ในปีเดียวกันนี้ วิทยำลัย
ครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้รวมกลุ่มกับวิทยำลัยครูกลุ่มนครหลวง 6 แห่ง เรียกชื่อว่ำ “วิทยำลัยครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
สหวิทยำลัยรัตนโกสินทร์” 
    วันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนชื่อ“สถำบันรำชภัฏ” 
เป็นชื่อสถำบันกำรศึกษำในกรมกำรฝึกหัดครูกระทรวงศึกษำธิกำรแทนชื่อ “วิทยำลัยครู” วิทยำลัยครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำจึงได้
รับพระรำชทำนนำมใหม่ว่ำ “สถำบันรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” และจำกพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2538 สถำบัน
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ สำมำรถจัดกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโทและปริญญำเอกในสำขำวิชำต่ำง ๆ 
      จนกระทั่งวันที่ 15  มิถุนำยน พ.ศ. 2547   พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติ 
เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ” โดยให้มหำวิทยำลัย  รำชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วน
รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีงบประมำณในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ให้เรียกชื่อ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
ตำมชื่อสถำบันรำชภัฏเดิม สถำบันรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงเปลี่ยนเป็น “มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ”  
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ  นับได้ว่ำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นสถำนศึกษำที่มีเกียรติประวัติดีงำมมำโดยตลอด 
และเป็นควำมภำคภูมิใจของนักศึกษำทุกคนที่ได้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยแห่งนี้



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 25576

  ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์                    

สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) เป็นมหำบุรุษของไทยที่สร้ำงคุณประโยชน์แก่ประเทศชำติอย่ำงใหญ่
หลวง ท่ำนเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคน ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและชุมชนใกล้เคียง เนื่องจำกที่ตั้ง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและบริเวณโดยรอบเคยเป็นจวนและที่ดินของท่ำนมำก่อน ทุก ๆ  คนในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏแห่งนี้จึงเคำรพเทิดทูนท่ำนโดยขนำนนำมท่ำนว่ำ “เจ้ำพ่อ” และเรียกตนเองว่ำ “ลูกสุริยะ”  เนื่องจำกท่ำนได้รับ
พระรำชทำนตรำมหำสุริยมณฑลจำกพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวซ่ึงเป็นตรำประจ�ำตัวและยึดถือเป็นสัญลักษณ์
แทนตัวท่ำนมำโดยตลอดสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ เป็นบุตรคนใหญ่ของสมเด็จพระยำบรมมหำประยูรวงศ์ (ดิศ 
บุนนำค) และท่ำนผู้หญิงจัน เกิดในตอนปลำยรัชกำลพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช เมื่อวันที่ 23  ธันวำคม 
พ.ศ. 2351  มีพี่น้องร่วมบิดำมำรดำเดียวกันรวม 9 คน บรรพบุรุษของตระกูลบุนนำคเป็นเสนำบดีคนส�ำคัญมำตั้งแต่สมัยอยุธยำ
และได้รับรำชกำรแผ่นดินสืบทอดต่อกันมำ สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ ได้รับกำรศึกษำและฝึกฝนวิชำกำรต่ำง ๆ  เป็น
อย่ำงดี เนื่องจำกบิดำของท่ำนเป็นเจ้ำพระยำพระคลังเสนำบดีว่ำกำรต่ำงประเทศ และว่ำกำรปกครองหัวเมืองชำยฝั่งทะเลมำ
ก่อน สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ มีควำมสนใจในภำษำอังกฤษ สำมำรถพูดและอ่ำนต�ำรำภำษำอังกฤษในสมัยนั้นได้
อย่ำงคล่องแคล่ว  ท่ำนได้คบหำกับชำวตะวันตกที่เข้ำมำประเทศไทยในสมัยนั้น   โดยเฉพำะหมอบรัดเลย์ ท่ำนยังเป็นบุคคล
ส�ำคัญในกำรเจรจำและท�ำสัญญำกับชำติตะวันตก ที่เข้ำมำติดต่อกับไทยในสมัยรัชกำลที่ 3 และรัชกำลที่ 4  โดยตลอด นอกจำก
นี้ยังมีควำมสำมำรถในกำรต่อเรือแบบฝรั่ง จนสำมำรถต่อเรือก�ำปั่นขนำดใหญ่ เป็นจ�ำนวนมำกหลำยล�ำ ท่ำนยังมีควำมสนใจใน
ควำมรู้อื่นเช่น   วรรณคดี   กำรค้ำ กำรปกครอง เป็นต้น 
    สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ได้ถวำยตัวเป็นมหำดเล็ก 
ในสมัยรัชกำลที่ 2  และรับรำชกำรมำโดยตลอดจนถึงสมัยรัชกำลที่ 
5  ที่ต�ำแหน่งรำชกำรในระดับสูงคือ อัครมหำเสนำบดีที่สมุหกลำโหม 
ในสมัยรัชกำลที่ 4 และด�ำรงต�ำแหน่งผู้ส�ำเร็จรำชกำรแผ่นดินเมื่อ
ครั้งรัชกำลที่ 5  ยังทรงพระเยำว์ ภำยหลังจำกที่ลำออกจำกรำชกำร
ในบั้นปลำยชีวิตท่ำนยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษำรำชกำรแผ่น
ดินจนถึงแก่พิรำลัย นับเป็นมหำบุรุษคนส�ำคัญของประเทศชำติที่
ประกอบคุณงำมควำมดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงดังบันทึกของ 
เซอร์จอห์น เบำวริ่ง ทูตอังกฤษ   ที่เข้ำมำติดต่อกับคนไทยในสมัย
รัชกำลที่ 4  ซึ่งกล่ำวว่ำ “เจ้ำพระยำศรีสุริยวงศ์ คนนี้ถ้ำไม่เป็นคน
เจ้ำมำรยำหรือคนรักบ้ำนเมืองของตนก็ตำม ต้องยอมรับว่ำฉลำดล่วง
รู้กำรล�้ำหน้ำคนทั้งหลำย ที่เรำได้พบในที่นี้ ทั้งมีกริยำอัชฌำสัยอย่ำง
ผู้ดีและรู้จักพูดจำเหมำะแก่กำร” พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงตระหนักพระทัย และยกย่องเกียรติคุณของท่ำน
ว่ำ “ครั้นถึงรำชกำลปัจจุบันได้รับต�ำแหน่งผู้ส�ำเร็จรำชกำรแผ่นดินฉลองพระเดชพระคุณโดยอัธยำศัยเที่ยงธรรม ซื่อตรงแลมิได้แล
เกรงผู้ใดจะว่ำกล่ำวตัดสินกำรสิ่งใดจะเป็นคุณประโยชน์โดยทั่วกันและเป็นแบบอย่ำงต่อไปภำยหน้ำ สิ้นกำลนำน”
    สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์สมรสกับท่ำนผู้หญิงกลิ่น มีบุตรและธิดำรวมกัน  4  คนในบั้นปลำยชีวิตของท่ำนมัก
จะพักอยู่เมืองรำชบุรี  และถึงแก่พิรำลัยด้วยโรคลมบนเรือที่ปำกคลองกระทุ่มแบน  จังหวัดรำชบุรี รวมอำยุ 74 ปี เมื่อวันที่ 19  
มกรำคม พ.ศ. 2425 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำจึงได้จัดพิธีร�ำลึกถึงท่ำนในวันที่ 19  มกรำคม ของทุกปี เรียกว่ำ 
“วันคล้ำยวันพิรำลัย”สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ จึงเป็นศูนย์รวมของทุกคนในสถำบันแห่งนี้ ที่จะประกอบคุณควำมดี
ทั้งปวง และควำมสำมัคคีต่อกันเพื่อเทิดทูนเกียรติของท่ำนตลอดไป
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ที่เหลือจำกกำรบริจำคมำจัดตั้ง “มูลนิธิสมเด็จเจ้ำพระยำ” เพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษำของสถำบันแห่งนี้ และได้ด�ำเนินงำนมำจนถึงปัจจุบัน นอกจำกนี้ยัง
ได้น�ำเงินที่เหลือจำกกำรบริจำคเพื่อสร้ำงอนุสำวรีย์ดังกล่ำว    มำบูรณะและ
ก่อสร้ำงปูชนียสถำนที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ได้แก่ ศำลสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)
     “ศำลสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)” หรือ ศำลเจ้ำ
พ่อ”เป็นศำลที่ประดิษฐำนรูปปั้นครึ่งองค์ขอสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรี
สุริยวงศ์ ปัจจุบันตั้งอยู่หน้ำตึกวิเศษศุภวัตร์หันหน้ำไปทำงทิศตะวันออก ส่วน
ทำงทิศเหนือมีอำคำรคณะครุศำสตร์ซึ่งตั้งอยู่ถัดไป ควำมศักดิ์สิทธิ์ของศำล -
สมเด็จฯ เป็นที่ประจักษ์กันดีในบรรดำลูกสุริยะและบุคคลทั่วไปที่มีควำม
เคำรพศรัทธำในสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ นอกจำกนี้ยังมี “ศำล
เก่ำหรือศำลเจ้ำที่” ตั้งอยู่ในบริเวณด้ำนหลังตึกวิเศษศุภวัตร์มีลักษณะคล้ำย
ศำลพระภูมิ ตั้งอยู่บนเขำขนำดเล็กที่ก่อสร้ำงขึ้นมำ สูงจำกพื้นดินประมำณ 
3 เมตร เมื่อปี พ.ศ. 2544  คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรประถม
สำธิต ได้ท�ำพิธีเคลื่อนย้ำยไปสร้ำงไว้หน้ำอำคำรประถมสำธิต ซึ่งมีควำม
สวยงำมและเหมำะสมยิ่งขึ้น

ปูชนียสถาน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  ปูชนียสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                    

ทุกท่านที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะแลเห็นอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็น
สง่าของสถาบัน อนุสาวรีย์ แห่งนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2519  และส�าเร็จเรียบร้อยในปีต่อมา คือ วัน

ที่ 19  มกราคม 2520  ด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศิษย์เก่าของสถาบัน
ทุกรุ่น ทายาทผู้สืบสกุลของสมเด็จเจ้าพระยาฯ และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้สละก�าลังกายก�าลังใจและก�าลังทรัพย์ ด้วยความศรัทธา
แรงกล้าจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้คือ เพื่อร�าลึกถึงพระคุณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์และเทิดทูนเผยแพร่
เกียรติประวัติของท่าน นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เป็นเครื่องผูกพันยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกๆคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา การจัดสร้างอนุสาวรีย์ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์” ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งเมื่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ 
แล้วสถาบันยังได้น�าเงิน

แห่ง



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 25578

    โครงสร้างส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

สำานักงานอธิการบดี

บัณฑิตวิทยาลัย

สำานักงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

สำานักคอมพิวเตอร์

สถาบันภาษา

สำานักโรงเรียนสาธิต

วิทยาเขตสระยายโสม

สำานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

สำานักบริหารจัดการรายได้
และสิทธิประโยชน์

วิทยาลัยการดนตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำ�นักง�นคณบดี

สำ�นักง�นคณบดี

กองกล�ง

กองบริห�รง�นบุคคล

กองนโยบ�ยและแผน

กองคลัง

กองอ�ค�รสถ�นที่และสิ่งแวดล้อม

สำ�นักง�นคณบดี

สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมำยเหตุ

1. หน่วยงำนตำมกรอบใน  พรบ.

2. หน่วยงำนที่จัดตั้งในมหำวิทยำลัย

3. หน่วยงำนที่เตรียมกำรจัดตั้งขึ้น

สำ�นักง�นคณบดี

สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา
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  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

1 ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์พยงค์ จูฑำ นำยกสภำมหำวิทยำลัย ประธำนกรรมกำร

2 ศำสตรำจำรย์ ดร.สำยหยุด จ�ำปำทอง อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำร

3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี กรรมกำร

4 ศำสตรำจำรย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร

5 ศำสตรำจำรย์ ดร.วัลลภำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร

6 ศำสตรำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลำรัตน์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร

7 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร

8 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชิต เหล่ำวัฒนำ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร

9 รองศำสตรำจำรย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร

10 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร

11 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร

12 นำยวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255710

  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

13

17

21

14

18

22

15

19

16

20

13 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำร กรรมกำร

14 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำร กรรมกำร

15 อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำร กรรมกำร

16 อำจำรย์พิบูลย์ วฑิรูยป์ญัญำกลุ กรรมกำรผู้แทนคณำจำรย์ กรรมกำร

17 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมกำรผู้แทนคณำจำรย์ กรรมกำร

18 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มณีนำถ แก้วเนียม กรรมกำรผู้แทนคณำจำรย์ กรรมกำร

19 อำจำรย์วิกรม ศุขธณี กรรมกำรผู้แทนคณำจำรย์ กรรมกำร

20 นำยสุภำพ เคียนทอง ประธำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย กรรมกำร

21 รองศำสตรำจำรย์ศรีมงคล เทพเรณู ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร กรรมกำร

22 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย เลขำนุกำร



ANNUAL REPORT 2014

        ANNUAL REPORT 2014 11

  คณะกรรมการอ�านวยการมหาวิทยาลัย
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี

2 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล รองอธิกำรบดี

3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต รองอธิกำรบดี

4 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต โกวิทวที รองอธิกำรบดี

5 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว รองอธิกำรบดี

6 รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ รองอธิกำรบดี

7 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี

8 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบดี

9 อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค�ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี

10 อำจำรย์สุพัตรำ วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี

11 อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบดี

12 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศำสตร์

13 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

14 รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

15 อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร

16 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย

17 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้อ�ำนวยส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

18 อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักคอมพิวเตอร์

19 อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

20 อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักโรงเรียนสำธิต

21 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เผด็จ ก๋ำค�ำ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรฯ

22 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณวดี ชัยชำญกุล ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

23 อำจำรย์ ดร.ปัทมำ วัฒนพำนิช ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

24 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้อ�ำนวยส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

25 นำยสุชำครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี

26 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประชำสัมพันธ์ฯ

27 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชัย ปทุมชำติพัฒน์ ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำเขต สระยำยโสม

28 นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง

29 นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ�ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล

30 นำงมรกต ภู่ทอง ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง

31 นำยสุวิทย์ มุดทะเล ผู้อ�ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ

32 นำงจันทร์จิรำ ภระกูลสุขสถิตย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ�ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน

33 นำงบุญเพ็ญ หงส์ทอง หัวหน้ำงำนพัสดุ

34 นำงสำวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255712

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี

2 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล รองอธิกำรบดี

3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต รองอธิกำรบดี

4 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต โกวิทวที รองอธิกำรบดี

5 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว รองอธิกำรบดี

6 รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ รองอธิกำรบดี

7 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี

8 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบดี

9 อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค�ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี

10 อำจำรย์สุพัตรำ วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี

11 อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบดี

12 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสิรฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศำสตร์

13 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ คณบดีคณะมนุษศำสตร์และสังคมศำสตร์

14 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรร คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

15 อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร

16 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย

17 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

18 อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักคอมพิวเตอร์

19 อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

20 อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักโรงเรียนสำธิต

21 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เผด็จ ก๋ำค�ำ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรฯ

22 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณวดี ชัยชำญกุล ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ

23 อำจำรย์ ดร.ปัทมำ วัฒนพำนิช ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

24 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

25 นำยสุชำครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี

26 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

27 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชัย ปทุมชำติพัฒน์ ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำเขต สระยำยโสม

28 อำจำรย์รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองคณบดีคณะครุศำสตร์

29 อำจำรย์พรรษำ ตระกูลบำงคล้ำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์

30 อำจำรย์อังคำร ปริญญำชัยศักดิ์ รองคณบดีคณะครุศำสตร์

31 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุติมำ รัตนพลแสนย์ รองคณบดีคณะครุศำสตร์

32 อำจำรย์ถำวร วัฒนบุญญำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์
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  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

33 อำจำรย์จตุพล เจริญรื่น รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

34 อำจำรย์ชัชศรัณย์ จิตคงคำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

35 อำจำรย์นิตยำ รุ่งสมัย รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

36 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

37 อำจำรย์อภิญญำ สงเครำะห์สุข รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

38 อำจำรย์ ดร.ธิดำ อมร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

39 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรุณ ชำญชัยเชำวร์วิวัฒน์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

40  อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

41 อำจำรย์ชัชนันท์ อินเอี่ยม รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

42 อำจำรย์วนิดำ ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

43 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ระวิพันธ์ สะอำดเอี่ยม รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร

44 อำจำรย์พรรณนำ พูนพิน รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร

45 อำจำรย์สิทธิศักดิ์ จรรยำวุฒิ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร

46 อำจำรย์สุเมธ ใจเย็น รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร

47 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร

48 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสำวณี เรืองไชยศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย

49 อำจำรย์วำปี คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย

50 อำจำรย์เศรษฐวิทย์ แสงวิทย์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย

51 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสิรมวิชำกำรและงำนทะเบียน

52 อำจำรย์สุรินทร์ ผลงำม รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสิรมวิชำกำรและงำนทะเบียน

53 อำจำรย์อำรียำ จุ้ยจ�ำลอง รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสิรมวิชำกำรและงำนทะเบียน

54 อำจำรย์สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสิรมวิชำกำรและงำนทะเบีย

55 อำจำรย์ ดร.ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักคอมพิวเตอร์

56 อำจำรย์นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักคอมพิวเตอร์

57 อำจำรย์อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักคอมพิวเตอร์

58 อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

59 อำจำรย์ธีรำพร ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

60 อำจำรย์ศิริพร ทิพย์สิงห์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักโรงเรียนสำธิต

61 อำจำรย์สุภัทรำ โกษะโยธิน รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักโรงเรียนสำธิต

62 อำจำรย์ธนัญญำ คนอยู่ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักโรงเรียนสำธิต

63 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรฯ



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255714

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

  คณะกรรมการสภาวิชาการ

64 อำจำรย์วรรณรุจ มณีอินทร์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรฯ

65 อำจำรย์ดุษฏี เทิดบำรมี รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรฯ

66 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วันทนี สว่ำงอำรมณ์ รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

67 อำจำรย์สรสินธุ์ ฉำยสินสอน รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

68 อำจำรย์วรัญญำ กิติวงศ์วัฒนชัย รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

69 อำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

70 อำจำรย์จักรพงษ์ กังวำนโสภณ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

71 อำจำรย์สำยฝน ทรงเสี่ยงไชย รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

72 อำจำรย์ภำณุ กุศลวงศ์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

73 อำจำรย์ธรีถวัลย์ ปำนกลำง รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

74 อำจำรย์พรธิภำ ไกรเทพ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

75 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

76 อำจำรย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประชำสัมพันธ์ฯ

77 อำจำรย์ปรียำภรณ์ สืบสวัสดิ์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประชำสัมพันธ์ฯ

78 อำจำรย์ปณิตำ แจ้ดนำลำว รองผู้อ�ำนวยกำรวิทยำเขต สระยำยโสม

1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ       เกณฑ์มำ ประธำน

2 ศำสตรำจำรย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

3 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช อภิบุณโยภำส กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

4 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ค�ำรณ สิระธนกุล กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

5 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิสำข์ จัติวัตร์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

6 อำจำรย์ ดร.จุติมำ รัตนพลแสนย์       กรรมกำรผู้แทนคณะครุศำสตร์

7 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ      พงศ์พัฒนโยธิน     กรรมกำรผู้แทนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

8 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุนันทำ เลำหนันทน์ กรรมกำรผู้แทนคณะวิทยำกำรจัดกำร

9 รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี           กวินเสกสรรค์      กรรมกำรผู้แทนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

10 ผู้ศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด กรรมกำรผู้แทนบัณฑิตวิทยำลัย

11 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร
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  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

1 ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธำนกรรมกำร

2 นำยจักรนิศิต พำนิชสวัสดิ์ รองประธำนกรรมกำร

3 นำยชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

4 นำยชำญชัย โชคอ�ำนวยกุล กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

5 พันต�ำรวจเอกฐำประวิชญ์ อินทะชัย กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

6 นำยดุสิต ปิยะทัต กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

7 นำยท�ำนำย  รำชโคตร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

8 พลเรือตรีธีรัช  หทยีช กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

9 ดร.นรำวัลย์ สุรังค์สุริยกุล กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

10 นำยประสำร เรืองสุขอุดม กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

11 ดร.ปรัชญำ มหำวินิจฉัยมนตรี กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

12 นำงเลื่อมใส  ใจแจ้ง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

13 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วสันต์ บุญลิขิต กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

14 นำยวันชัย ยุกแผน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

15 นำยศักดิ์ชัย สมบูรณ์วินิจ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

16 นำยสนิท  จรอนันต์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

17 นำยสมปอง  สิงห์ชู กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

18 นำยสมพงษ์ สุวรรณคู กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

19 นำยสมพร  ทิมแสง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

20 พลโทอิสระ วัชรประทีป กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

21 นำยอิสรำกร สุวรรณทิพย์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

22 นำยศุภกิจ  อำจวิชัย กรรมกำรจำกนำยกองค์กำรบริหำรนิสิต

23 นำยบันเทิง  แผ่นงำม กรรมกำรจำกประธำนสภำนิสิต

24 นำยวัชศักดิ์  จันทรกูล กรรมกำรจำกนำยกองค์กำรบริหำร น.ศ.

25 นำยธีระ นิยมพงษ์ กรรมกำรจำกประธำนสภำนักศึกษำ
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  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

1 ศำสตรำจำรย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธำนกรรมกำร

2 นำยสมเชำว์ เกษประทุม กรรมกำร

3 นำยชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมกำร

4 ดร.ดิเรก พรสีมำ กรรมกำร

5 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิทักษ์ อำจคุ้มวงศ์ กรรมกำร

6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว เลขำนุกำร 

7 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ เลขำนุกำร

8 อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค�ำสุก ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

9 นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม

10 นำงสำวณัฐกำญ รีรำนนท์ เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม

11 นำงสำววรรณฤดี แสงมำศ เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม

12 นำงสำวภรทิพย์ พลอำชีพ เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม

13 นำงอำยูณี เส็มหมำด เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม

1 รองศำสตรำจำรย์ศรีมงคล เทพเรณู ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

2 อำจำรย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญำกุล รองประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

3 ดร.จ�ำนงค์ ตรีนุมิตร รองประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

4 อำจำรย์สิงห์ สิงห์ขจร คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

5 อำจำรย์ ดร.มงคล สมกิตติกำนนท์ คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

6 อำจำรย์ดรุษ ประดิษฐ์ทรง คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

7 อำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

8 อำจำรย์วงศ์ทอง เขียนวงศ์  คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

9 อำจำรย์ภำษิต หินนำม คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

10 อำจำรย์ธวัชชัย พงษ์สนำม คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

11 อำจำรย์สุรศักดิ์ เชื้องำม คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

12 อำจำรย์อัครนันท์   อัศวรัชต์โภคิน คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

13 อำจำรย์เอกชัย พุหิรัญ คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

14 อำจำรย์ธิติ ทัศนกุลวงศ์ คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

15 อำจำรย์สรรพัชญ์ เจียระนำนนท์ คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

16 นำงศศิภำ    สุวรรณวำล คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

17 นำงสำวชื่นชีวิน    พลำยบัว คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

18 นำงสำวรสสุคนธ์    ไตรรงค์ คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

19 นำงกมลทิพย์   เชื้องำม  คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

20 นำยพงศกร มังกรแก้ว คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

21 นำงสุพล    แซ่อึ้ง คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
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                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255720

   สรุปรวม งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

   แผนงาน  ประเภทงบประมาณ 

   ผลผลิต/โครงการ  งบประมาณแผนดิน  งบประมาณรายได้  ยอดรวม 

 รวมทั้งสิ้น 472,217,200 820,119,794 1,292,336,994  

 1. แผนงบประมาณ : แผนงานขยายโอกาสและ

     พัฒนาการศึกษา 

444,188,000 780,336,423 1,224,524,423  

     ผลผลิต : ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 250,501,800 511,766,357 762,268,157  

     ผลผลิต : ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

     และเทคโนโลยี 

182,164,200 260,390,925 442,555,125  

     ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3,500,000 6,275,036 9,775,036  

     ผลผลิต : ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8,022,000 1,904,105 9,926,105  

 2. แผนงบประมาณ : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน

     การวิจัย 

8,795,300 10,855,881 19,651,181  

     ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,397,600 10,475,881 14,873,481 

     ผลผลิต : ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 4,397,700 380,000 4,777,700  

 3. แผนงบประมาณ : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา

     ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

2,702,600 17,173,110 19,875,710  

  ผลผลิต : ผลงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 2,702,600 17,173,110 19,875,710 

 4. แผนงบประมาณ : แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

     พกพาเพื่อการศึกษา 

892,200  - 892,200 

     ผลผลิต : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

     คอมพิวเตอร์พกพา 

892,200.00  - 892,200 

 5. แผนงบประมาณ : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

     ขั้นพื้นฐาน 

6,639,100.00 10,799,180 17,438,280

     ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

     ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6,639,100.00 10,799,180 17,438,280  

 6. แผนงบประมาณ : แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคม

     อาเซียน 

9,000,000.00 955,200 9,955,200  

หน่วยนับ : บาท  ข้อมูล ณ กันยายน 2557  ที่มา : กองนโยบายและแผน
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 รายงานประจ�าปี 255722
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 จ�าแนกตามหน่วยงาน/คุณวุฒิการศึกษา (สายสนับสนุน)
หน่วยงาน ต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

คณะครุศาสตร์ 2 7 4 - 13

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 10 2 - 13

คณะวิทยาการจัดการ 2 11 3 - 16

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1 18 1 - 20

ส�านักโรงเรียนสาธิต - 7 - - 7

ส�านักงานอธิการบดี 39 99 12 - 150

ส�านักส่งเสริมวิชาการฯ 6 17 2 - 25

ส�านักวิทยบริการฯ 5 13 4 - 22

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม - 4 - - 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา - 6 1 1 8

ส�านักคอมพิวเตอร์ 2 11 - - 13

ส�านักวิเทศสัมพันธ์ - 5 - - 5

ส�านักกิจการนิสิต นักศึกษา 2 6 2 - 10

บัณฑิตวิทยาลัย - 6 2 - 8

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม 2 7 - - 9

ส�านักงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ - 5 - - 5

หน่วยตรวงสอบภายใน - 5 1 - 6

รวม 62 237 34 1 334

หน่วยนับ : คน   ข้อมูล ณ กันยายน 2557  ที่มา : กองบริหารงานบุคคล

แผนภูมิที่1 : จ�าแนกตามหน่วยงาน/คุณวุฒิการศึกษา (สายสนับสนุน)



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255724

 จ�าแนกตามหน่วยงาน/คุณวุฒิการศึกษา (สายสอน)
หน่วยงาน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

คณะครุศาสตร์ 2 83 35 120

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 8 104 20 132

คณะวิทยาการจัดการ - 66 12 78

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 4 119 33 156

ส�านักโรงเรียนสาธิต 19 23 - 42

บัณฑิตวิทยาลัย - - 2 2

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม - 1 - 1

รวม 33 396 102 531

หน่วยนับ : คน   ข้อมูล ณ กันยายน 2557  ที่มา : กองบริหารงานบุคคล

แผนภูมิที่2 : จ�าแนกตามหน่วยงาน/คุณวุฒิการศึกษา (สายสอน)
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 จ�าแนกตามหน่วยงาน/สภาพการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน ปฏิบัติราชการ ไปช่วยราชการ ลาศึกษาต่อ รวม

คณะครุศาสตร์ 118 - 2 120

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 130 - 2 132

คณะวิทยาการจัดการ 77 - 1 78

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 153 - 3 156

ส�านักโรงเรียนสาธิต 42 - - 42

บัณฑิตวิทยาลัย 2 - - 2

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม 1 - - 1

รวม 523 0 8 531

หน่วยนับ : คน    ข้อมูล ณ กันยายน 2557  ที่มา : กองบริหารงานบุคคล

แผนภูมิที่3 : จ�าแนกตามหน่วยงาน/สภาพการปฏิบัติงาน



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255726

 จ�าแนกตามหน่วยงาน/ต�าแหน่งทางวิชาการ

หน่วยงาน อาจารย์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ รศ.ต่ออายุราชการ รวม

คณะครุศาสตร์ 95 19 5 1 120

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 115 14 2 1 132

คณะวิทยาการจัดการ 56 15 2 5 78

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 130 21 4 1 156

ส�านักโรงเรียนสาธิต 42 - - - 42

บัณฑิตวิทยาลัย 2 - - - 2

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม 1 - - - 1

รวม 441 69 13 8 531
หน่วยนับ : คน    ข้อมูล ณ กันยายน 2557  ที่มา : กองบริหารงานบุคคล

แผนภูมิที่4 : จ�าแนกตามหน่วยงาน/ต�าแหน่งทางวิชาการ
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ข้อมูล 
การจัดการ
ศึกษา



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255728

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการจัดระบบการจัดการศึกษา เพื่อให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยยกระดับ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล ได้มีการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  

ให้มีคุณภาพ มีทักษะช�านาญการ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบันอย่างเพียงพอ โดยในแต่ละระดับการศึกษา 
ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น ภาคปกติ และภาคพิเศษ ซึ่งจ�าแนกตามตารางต่อไปนี้

    ข้อมูลการจัดการศึกษา

แผนภูมิที่5 : จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด /จ�าแนกตามประเภทนักศึกษา 

    จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด /จ�าแนกตามประเภทนักศึกษา 

ประเภทนักศึกษา จ�านวนนักศึกษา

   ภาคปกติ 23,164

   ภาคพิเศษ 4,322

   รวม  27,486

หลักสูตร

จ�า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า

หน่วยนับ : คน  ข้อมูล ณ กันยายน 2557  ที่มา : ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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     จ�านวนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2557
     จ�าแนกตามหลักสูตร/คณะ

 หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
รวม

2 ปี  

(ต่อเนื่อง)

 4 ปี 5 ปี 2 ปี  

(ต่อเนื่อง)

 4 ปี 5 ปี 2 ปี  

(ต่อเนื่อง)

 4 ปี 5 ปี 2 ปี  

(ต่อเนื่อง)

 4 ปี 5 ปี

ครุศาสตรบัณฑิต  -  189  701  -  -  -  -  -  -  -  -  -  890 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  430  -  430 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  93  -  93 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  82  -  82 

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  33  153  -  186 

นิติศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  63  -  -  -  -  -  -  -  63 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  146  -  -  -  -  -  -  -  146 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  638  -  -  -  -  -  -  -  638 

นิเทศศาสตบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  320  -  -  -  -  320 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  437  -  -  -  -  437 

บัญชีบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  165  -  -  -  -  165 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  109  -  -  -  -  109 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  7  -  -  -  -  7 

รวม  -  189  701  -  847  -  -  1,038  -  33  758  -  3,566 

แผนภูมิที่6 : จ�านวนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2557  จ�าแนกตามหลักสูตร/คณะ

หลักสูตร

จ�า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า

หน่วยนับ : คน  ข้อมูล ณ กันยายน 2557  ที่มา : ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255730
แผนภูมิที่7 : จ�านวนนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557  จ�าแนกตามหลักสูตร/คณะ

     จ�านวนนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 2557
     จ�าแนกตามหลักสูตร/คณะ

 หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม
2 ปี  

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี 5 ปี 2 ปี  

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี 5 ปี 2 ปี  

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี 5 ปี 2 ปี  

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี 5 ปี

ครุศาสตรบัณฑิต  -  30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  30 

เทคโนโลยีบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  94  40  -  134 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22  -  22 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  35  -  35 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  37  -  37 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  65  17  -  82 

นิติศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  72  -  -  -  -  -  -  -  72 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  31  -  -  -  -  -  -  -  31 

นิเทศศาสตบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  83  -  -  -  -  83 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  275  -  -  -  -  275 

บัญชีบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  84  -  -  -  -  84 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  95  -  -  -  -  -  -  -  95 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  10  -  -  -  -  10 

รวม  -  30  -  -  198  -  -  452  -  159 151  -  990 

หลักสูตร

จ�า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า

หน่วยนับ : คน  ข้อมูล ณ กันยายน 2557  ที่มา : ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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จ�านวนนักศึกษาภาคปกติทั้งหมด จ�าแนกตามหลักสูตร/ 
คณะ ประจ�าปีการศึกษา 2557

 หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม
2 ปี 

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี 5 ปี 2 ปี  

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี 5 

ปี
2 ปี  

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี 5 

ปี
2 ปี  

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี 5 

ปี

ครุศาสตรบัณฑิต  -  1,390  7,653  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9,043 

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  41  -  41 

เทคโนโลยีบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100  423  -  523 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  2,320  -  2,326 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  334  -  334 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  258  -  258 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  40  199  -  239 

นิติศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  318  -  -  -  -  -  -  -  318 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  826  -  -  -  -  -  -  -  826 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  3,180  -  -  -  -  -  -  -  3,180 

นิเทศศาสตบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  1,959  -  -  -  -  1,959 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  2,710  -  -  -  -  2,710 

บัญชีบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  734  -  -  -  -  734 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  622  -  -  -  -  622 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  51  -  -  -  -  51 

รวม  - 1,390 7,653  - 4,324  -  -  6,076 -  146  3,575 - 23,164 

แผนภูมิที่8 : จ�านวนนักศึกษาภาคปกติทั้งหมด จ�าแนกตามหลักสูตร/คณะ ประจ�าปีการศึกษา 2557

หลักสูตร

จ�า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า

หน่วยนับ : คน  ข้อมูล ณ กันยายน 2557  ที่มา : ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255732
แผนภูมิที่9 : จ�านวนนักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด จ�าแนกตามหลักสูตร/คณะ ประจ�าปีการศึกษา 2557

จ�านวนนักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด จ�าแนกตามหลักสูตร/ 
คณะ ประจ�าปีการศึกษา 2557

 หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม
2 ปี 

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี 5 ปี 2 ปี 

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี 5 ปี 2 ปี 

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี 5 ปี 2 ปี 

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี 5 ปี

ครุศาสตรบัณฑิต  -  95  87  -  -  -  -  -  -  -  -  -  182 

เทคโนโลยีบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  240  55  -  295 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  162  -  174 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  142  -  142 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  159  -  159 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250  85  -  335 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  186  -  -  -  -  -  -  -  186 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  78  -  -  -  -  -  -  -  78 

นิเทศศาสตบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  298  -  -  -  -  298 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  7  1,485  -  -  -  -  1,492 

บัญชีบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  369  -  -  -  -  369 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  539  -  -  -  -  -  -  -  539 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  -  73  -  -  -  -  73 

รวม  -  95  87  -  803  -  7  2,225  -  502  603  -  4,322 

หลักสูตร

จ�า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า

หน่วยนับ : คน  ข้อมูล ณ กันยายน 2557  ที่มา : ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ส่วนที ่  2
ผลการด�าเนินงาน
ตามภาระกิจ



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 2557BBB         ANNUAL REPORT 2014

คณะ 
ครุศาสตร์
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 ด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักการและเหตุผล
     คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้อง
การของท้องถิ่นและมีมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี  จ�านวน 5 หลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี จ�านวน 10 หลักสูตร มี 15 สาขาวิชา มุ่งเน้นการด�าเนินงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน 
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ฯ โดยเน้นหลักสูตรให้สอคคล้องตามความ
ต้องการของสังคม ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน สร้างระบบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การปฏิบัติจริง 
บูรณาการ อัตลักษณ์ ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะภาษา การสื่อสารการเรียนการสอนอย่างกลมกลืน ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนา
นิสิต พร้อมทั้งจัดรูปแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม มีทั้งกิจกรรมทางด้านวิชาการ ทักษะการสื่อสาร กิจกรรมการเรียน
รู้นอกห้องเรียน เพื่อผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่สังคม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
     1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน
     2. เพื่อผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูให้ได้ครูที่มีคุณภาพเป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุข สู่สังคม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท 

งบประมาณ
จ�านวน 

งบประมาณ
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

1. โครงการสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานระดับ 1 รุ่นที่ 1 งบ บกศ. 9,000 คณะครุศาสตร์ 
(วิชาชีพครู)

2. โครงการสนทนาภาษาเกาหลีพื้นฐานระดับ 1 รุ่นที่ 1 งบ บกศ. 9,000 คณะครุศาสตร์ 
(วิชาชีพครู)

3. โครงการภาษาอังกฤษส�าหรับครูคณิตศาสตร์ งบ บกศ.  60,000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

4. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ ณ 
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ส�านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

งบ บกศ.  30,000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5. โครงการตามรอยพระราชด�าริครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปชีพบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

งบ บกศ.  33,200 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

6. โครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานตามรอยพระราชด�าริ 
 ณ สวนสมเด็จย่า วัดอนงคาราม

งบ บกศ.  10,000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

7. โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนของนิสิตใหม่ งบ บกศ.  45,000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

8. โครงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามรอยพระราชด�าริ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
ชั่งหัวมัน ต�าบลเขากระปุก อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

งบ บกศ.  40,440 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

9.โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยการท�างาน อย่างมีระบบ 
สร้างเสริมประสบการณ์การสอนดาราศาสตร์ ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และศึกษา
โครงการตามพระราชด�าริ

งบ บกศ. 395,500 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

10. โครงการสัมมนาภาษาไทยเรื่อง “สุดยอดกลเม็ด เคล็ดลับสอนไทย” งบ บกศ.  44,000 สาขาวิชาภาษาไทย

11. โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาด้านภาษาสู่สากล งบ บกศ.  60,000 สาขาวิชาจิตวิทยา

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสรรค์งานกราฟฟิก ด้วย Illustrator งบ บกศ. 8,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

 13. โครงการสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม งบ บกศ. 34,940 สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนการสอน

งบ บกศ. 12,800 สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255736

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท 

งบประมาณ
จ�านวน 

งบประมาณ
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสื่อนิทานสร้างสรรค์ ส�าหรับเด็กปฐมวัย งบ บกศ. 16,200 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมในการประกอบ 
วิชาชีพครู"

งบ บกศ.  20,000 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การไหว้ครูดนตรีและการบรรเลงดนตรี
ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรี"

งบ บกศ.  99,500 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

18. โครงการครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 2 งบ บกศ.  63,900 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

19. โครงการจิตรกรรมทิวทัศน์ ครั้งที่ 6 งบ บกศ.  64,380 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา”

งบ บกศ.  55,400 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

21. โครงการศิลปะบ�าบัด ครั้งที่ 7 งบ บกศ.  80,000 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

22. โครงการดนตรีบ�าบัด ครั้งที่ 3 งบ บกศ.  80,000 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

23. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของ
สาขาวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ"

งบ บกศ.  199,000 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

24. โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของสมาชิกกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน

งบ บกศ. 277,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

25. โครงการสร้างสรรค์ความคิดจากรากเหง้าของแหล่งปฐมภูมิ ธนบุรี งบ บกศ. 33,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

26. โครงการสร้างปัญญาด้วย "ธรรม" เทศน์มหาชาติมหากุศล "118 ปี 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

งบ บกศ. 40,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

27. โครงการเพชรครุศาสตร์ งบ บกศ. 271,200 คณะครุศาสตร์  
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

28. โครงการสัมมนานิสิตระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา 1001508 
การสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

งบ บกศ. 64,400 คณะครุศาสตร์  
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

29. โครงการ สัมมนาและสรุปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา

งบ บกศ. 80,000 คณะครุศาสตร์  
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

30. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งบ บกศ. 84,400 คณะครุศาสตร์  
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

31 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ งบ บกศ. 81,410 คณะครุศาสตร์ 

32. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ งบ บกศ. 56,000 คณะครุศาสตร์ 

33. โครงการศึกษาดูงานแนวทางการจู่โจมและรับมือภัยคุกคามด้านอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์

งบ บกศ.  36,900 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา

34. โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัย

งบ บกศ.  98,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา

35. โครงการศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการด�าเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

งบ บกศ.  524,800 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท 

งบประมาณ
จ�านวน 

งบประมาณ
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

36. โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา จิตอาสา 
รับผิดชอบสังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

งบ บกศ. 34,000 คณะครุศาสตร์ 

37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการวิจัยในชั้นเรียน หัวข้อ การสืบค้นฐาน
ข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยและการจัดท�าบรรณานุกรม

งบ บกศ. 30,500 คณะครุศาสตร์ 

38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อขอต�าแหน่งทางวิชาการ งบ บกศ. 71,600 คณะครุศาสตร์

39. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยกับการสอนภาษาอังกฤษ งบ บกศ. 30,500 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
หลักการและเหตุผล
   คณะครุศาสตร์ มุ่งเน้นด�าเนินงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการ
ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ มุ่งเน้นสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนานิสิต ให้สอด
คล้องตามความต้องการของสังคม ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน อีกทั้งยังสร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรม  พัฒนา ทักษะชีวิตของ
นักศึกษา อันจะน�ามาซึ่งบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และสุขภาพแข็งแรง โดยมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการ 
การพัฒนาศักยภาพ บูรณาการการเรียนรู้ ความเป็นผู้น�า กิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
   1. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรม และทักษะชีวิตของนักศึกษา
   2. เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และสุขภาพแข็งแรง 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท 

งบประมาณ
จ�านวน 

งบประมาณ
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

1. โครงการภาษาอังกฤษส�าหรับครูคณิตศาสตร์ งบ บกศ.  60,000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2. โครงการการตามรอยพระราชด�าริครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปชีพบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

งบ บกศ.  33,200 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

3. โครงการการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามรอยพระราชด�าริ เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการชั่งหัวมัน ต�าบลเขากระปุก อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

งบ บกศ.  40,440 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

4.  โครงการพัฒนาจิตลักษณะนิสิตสาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา งบ บกศ. 46,400 สาขาวิชาการประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา

5. โครงการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และท�าบุญไหว้พระ 9  วัด งบ บกศ. 31,000 สาขาวิชาการประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา

6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องครูปฐมวัยรุ่นใหม่ รักปลอดภัย ใส่ใจเพศศึกษา งบ บกศ. 18,620 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การไหว้ครูดนตรีและการบรรเลงดนตรีประกอบพิธี
ไหว้ครูดนตรี"

งบ บกศ. 99,500 สาขาวิชาศิลปกรรม
ศึกษา และสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท 

งบประมาณ
จ�านวน 

งบประมาณ
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสื่อนิทานสร้างสรรค์ ส�าหรับเด็กปฐมวัย งบ บกศ. 16,200 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมในการประกอบ 
วิชาชีพครู"

งบ บกศ.  20,000 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การไหว้ครูดนตรีและการบรรเลงดนตรี
ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรี"

งบ บกศ.  99,500 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

18. โครงการครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 2 งบ บกศ.  63,900 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

19. โครงการจิตรกรรมทิวทัศน์ ครั้งที่ 6 งบ บกศ.  64,380 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา”

งบ บกศ.  55,400 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

21. โครงการศิลปะบ�าบัด ครั้งที่ 7 งบ บกศ.  80,000 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

22. โครงการดนตรีบ�าบัด ครั้งที่ 3 งบ บกศ.  80,000 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

23. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของ
สาขาวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ"

งบ บกศ.  199,000 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

24. โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของสมาชิกกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน

งบ บกศ. 277,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

25. โครงการสร้างสรรค์ความคิดจากรากเหง้าของแหล่งปฐมภูมิ ธนบุรี งบ บกศ. 33,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

26. โครงการสร้างปัญญาด้วย "ธรรม" เทศน์มหาชาติมหากุศล "118 ปี 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

งบ บกศ. 40,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

27. โครงการเพชรครุศาสตร์ งบ บกศ. 271,200 คณะครุศาสตร์  
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

28. โครงการสัมมนานิสิตระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา 1001508 
การสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

งบ บกศ. 64,400 คณะครุศาสตร์  
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

29. โครงการ สัมมนาและสรุปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา

งบ บกศ. 80,000 คณะครุศาสตร์  
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

30. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งบ บกศ. 84,400 คณะครุศาสตร์  
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

31 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ งบ บกศ. 81,410 คณะครุศาสตร์ 

32. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ งบ บกศ. 56,000 คณะครุศาสตร์ 

33. โครงการศึกษาดูงานแนวทางการจู่โจมและรับมือภัยคุกคามด้านอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์

งบ บกศ.  36,900 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา

34. โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัย

งบ บกศ.  98,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา

35. โครงการศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการด�าเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

งบ บกศ.  524,800 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255738

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท 

งบประมาณ
จ�านวน 

งบประมาณ
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

8. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "สันติภาพศึกษา" งบ บกศ. 21,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

9. โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียน งบ บกศ. 277,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

10. โครงการ "เรียนรู้เพื่อเปิดประตูคลัง" ของค�าว่า "สันติภาพ" งบ บกศ. 345,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

11. โครงการสร้างสรรค์ความคิดจากรากเหง้าของแหล่งปฐมภูมิ ธนบุรี งบ บกศ. 33,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

12. โครงการสมัชชาคนพิการ จังหวัดอ่างทอง งบ บกศ. 65,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

13. โครงการเรียนรู้สังคม (หนองคาย) และชายฝั่งทะเลของไทย งบ บกศ. 165,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

14. โครงการเตรียมความพร้อมว่าที่ครูเข้าสู่ประชาคม งบ บกศ. 25,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

15. โครงการครุศาสตร์พัฒนาภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 3  กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กับการท�างาน

งบ บกศ. 377,200 คณะครุศาสตร์

16. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ Amazing English Camp and Tour 2014 งบ บกศ. 199,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

17. การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าบัณฑิตนิพนธ์แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 5  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

งบ บกศ. 149,970 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ด้านความรวมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
หลักการและเหตุผล 
   คณะครุศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัย ความร่วมมือการสร้างเครือข่าย
กับต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นภารกิจ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ร่วมพัฒนาการศึกษาให้เข้มแข็ง  เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
   1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท 

งบประมาณ
จ�านวน 

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาของคณะครุศาสตร์
เพื่อการสร้างเสริมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาตาม 
มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสู่นานาชาติ

งบ บกศ. 3,114,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สาขาวิขาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง "การพัฒนาคณาจารย์
เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพ 
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

งบ บกศ. 1,080,000 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา/ดนตรีศึกษา 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์

3. โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษา
และการเตรียมความพร้อมทางวิชาการของคณาจารย์เพื่อส่ง
เสริมคุณภาพการจัดการศึกษาและก้าวเข้าสู่ประชาคมอาซียน 
ณ สาธารณรัฐเกาหลี

งบ บกศ. 1,313,500 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท 

งบประมาณ
จ�านวน 

งบประมาณ
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

4. โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาและ
เตรียมความพร้อมทางวิชาการของคณาจารย์ เพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

งบ บกศ. 1,451,780 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

5. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการศึกษา 
เพื่อการก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 
ณ สถาบัน ASCD ประเทศสหรัฐอเมริกา

งบ บกศ. 2,956,200 คณะครุศาสตร์

6. โครงการครุศาสตร์พัฒนาภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 งบ บกศ. 985,800 คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุตระ 
มาเลเซีย

 ด้านงานส่งเสริมและการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล
     คณะครุศาสตร์  มีพันธกิจหลักด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เน้นการอนุรักษ์ สืบทอด ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจที่วางไว้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
   1. เพื่อเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
   2. เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ
ประมาณ

จ�านวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของสมาชิก
กลุ่มประชาคมอาเซียน

งบ บกศ. 277,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์ความรู้
ครูดนตรี " ครั้งที่ 2

งบ แผ่นดิน 76,812 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา และสาขาวิชาดนตรี
ศึกษา

3. โครงการปลูกป่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างจริยธรรม
ปลูกฝังความเป็นผู้น�าสู่ใจเยาวชน

งบ บกศ. 70,000 สาขาวิชาจิตวิทยา

4. โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและ
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น อ.เกริก ยุ้นพันธ์

งบ บกศ. 62,640 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

5. โครงการสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม งบ บกศ.  34,940 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โขนครุศาสตร์ บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งที่ 4

งบ บกศ. 380,318 สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
กองดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย 
โรงเรียนศึกษานารีวิทยาชุมนุนโขน ธรรมศาสตร์

7. โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน งบ บกศ. 60,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

8. โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาอังกฤษ Merry Christmas 
Fantasy

งบ บกศ. 120,900 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและชมรม English Club



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255740

 ด้านการเสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู
หลักการและเหตุผล
   คณะครุศาสตร์  มุ่งด�าเนินงานตามพันธกิจการบริการวิชาการ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู เน้นการบริการ
วิชาการตามพันธกิจเพื่อผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และวิชาชีพอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านต่างๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และวิชาชีพอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    2. พัฒนาเครือข่ายร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิชาชีพ
    3. พัฒนาครู และบุคลากรการศึกษากับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ
ประมาณ

จ�านวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการเตรียมการรองรับอาเซียนศึกษา งบ บกศ. 66,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. โครงการศึกษาดูงานสู่การเพิ่มประสบการณ์ของครูสังคม งบ บกศ. 295,400 สาขาวิชาสังคมศึกษา

3. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "สันติภาพศึกษา" งบ บกศ. 21,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

4. โครงการอบรมครูสังคมศึกษาเข้าสู่อาเซียน งบ บกศ. 77,448 สาขาวิชาสังคมศึกษา

5. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของ
สาขาวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ"

งบ บกศ.  199,000 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา และสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา

6. โครงการอบรมจิตวิทยาส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ งบ แผ่นดิน 76,812 สาขาวิชาจิตวิทยา

7. โครงการ การจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

งบ แผ่นดิน 76,812 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

8. โครงการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) งบ แผ่นดิน 76,812 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียน
การสอน

งบ แผ่นดิน 70,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

10. โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เคมี 
และฟิสิกส์

งบ บกศ. 32,400 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

11. โครงการอบเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยในชั้นเรียน งบ บกศ. 14,600 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเทคนิคและสื่อการสอน งบ แผ่นดิน 41,700 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

13. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับครูภาษาไทย เพื่อก้าวไกล
สู่อาเซียน

งบ บกศ. 18,100 สาขาวิชาภาษาไทย

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อมัลติมีเดียส�าหรับครูภาษา
ไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบ แผ่นดิน 76,812 สาขาวิชาภาษาไทย

15. การเสริมสร้างความเข้มแข็งการวิจัยในชั้นเรียนแก่ครู งบ แผ่นดิน 77,000 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการ
ศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

16. พัฒนาศักยภาพการท�าวิจัยส�าหรับบริหารสถานศึกษา งบ แผ่นดิน 154,432 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการ
ศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

17. โครงการอบรมผู้ก�ากับลูกเสือ ATC (สามัญรุ่นใหญ่) งบ แผ่นดิน 76,800 สาขาวิชาพลศึกษา

18. โครงการสัมมนานิสิตระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา 
1001508 การสอนในสถานศึกษา 2

งบ บกศ. 64,400 คณะครุศาสตร์  
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

19. โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ประชาคม
อาเซียน เรื่อง Using Multimedia in Teaching English

งบ แผ่นดิน 76,812 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
หลักการและเหตุผล
   คณะครุศาสตร์  ด�าเนินงานตามพันธกิจการบริการวิชาการ เป็นโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่และบริการวิชาการ มุ่งสร้างองค์
ความรู้เพื่อการบริการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืนและน�าผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน
    2. เพื่อเชื่อมโยงวิจัยสู่การให้บริการวิชาการและน�าผลจากการให้บริการวิชาการสู่การวิจัย
    3. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้จาการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ
ประมาณ

จ�านวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการอบรมผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการแนะแนว งบ แผ่นดิน 65,700 สาขาวิชาจิตวิทยา

2. โครงการอบรมจิตวิทยาส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ งบ แผ่นดิน 76,812 สาขาวิชาจิตวิทยา

3. โครงการ สร้างสื่อ สร้างสรรค์ เสริมการเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัย งบ บกศ. 38,400 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์สู่อาเซียน "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต GSP"

งบ บกศ.  30,600 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5. โครงการการพัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐานกัลยาณมิตรทางสมอง งบ แผ่นดิน 78,000 คณะครุศาสตร์

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อมัลติทีเดียเพื่อการเรียนการสอน งบ แผ่นดิน 70,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการจัดการ
เรียนรู้

งบ บกศ. 100,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับบริษัทนานมีบุ๊คส์

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเทคนิคและสื่อการสอน งบ แผ่นดิน 41,700 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

9. โครงการอบรมเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียน งบ บกศ. 55,800 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อมัลติมีเดียส�าหรับครูภาษาไทย ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบ แผ่นดิน 76,812 สาขาวิชาภาษาไทย

11. การเสริมสร้างความเข้มแข็งการวิจัยในชั้นเรียนแก่ครู งบ แผ่นดิน 77,000 สาขาวิชาการประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา 
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

12. พัฒนาศักยภาพการท�าวิจัยส�าหรับบริหารสถานศึกษา งบ แผ่นดิน 154,432 สาขาวิชาการประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา 
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบและผลิตสื่อ Animation 3 
มิติ ด้วยโปรแกรม Autodesk 3D MAX

งบ บกศ. 76,320 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาร่วมกับสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

14. โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า  เรื่อง การพัฒนา
การสอนภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งบ บกศ. 50,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักการและเหตุผล
   คณะครุศาสตร์  มุ่งด�าเนินงานตามพันธกิจการบริการวิชาการ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู เน้นการบริการ
วิชาการตามพันธกิจเพื่อผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และวิชาชีพอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านต่างๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และวิชาชีพอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    2. พัฒนาเครือข่ายร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิชาชีพ
    3. พัฒนาครู และบุคลากรการศึกษากับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ
ประมาณ

จ�านวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการเตรียมการรองรับอาเซียนศึกษา งบ บกศ. 66,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. โครงการศึกษาดูงานสู่การเพิ่มประสบการณ์ของครูสังคม งบ บกศ. 295,400 สาขาวิชาสังคมศึกษา

3. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "สันติภาพศึกษา" งบ บกศ. 21,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

4. โครงการอบรมครูสังคมศึกษาเข้าสู่อาเซียน งบ บกศ. 77,448 สาขาวิชาสังคมศึกษา

5. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของ
สาขาวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ"

งบ บกศ.  199,000 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา และสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา

6. โครงการอบรมจิตวิทยาส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ งบ แผ่นดิน 76,812 สาขาวิชาจิตวิทยา

7. โครงการ การจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

งบ แผ่นดิน 76,812 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

8. โครงการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) งบ แผ่นดิน 76,812 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียน
การสอน

งบ แผ่นดิน 70,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

10. โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เคมี 
และฟิสิกส์

งบ บกศ. 32,400 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

11. โครงการอบเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยในชั้นเรียน งบ บกศ. 14,600 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเทคนิคและสื่อการสอน งบ แผ่นดิน 41,700 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

13. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับครูภาษาไทย เพื่อก้าวไกล
สู่อาเซียน

งบ บกศ. 18,100 สาขาวิชาภาษาไทย

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อมัลติมีเดียส�าหรับครูภาษา
ไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบ แผ่นดิน 76,812 สาขาวิชาภาษาไทย

15. การเสริมสร้างความเข้มแข็งการวิจัยในชั้นเรียนแก่ครู งบ แผ่นดิน 77,000 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการ
ศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

16. พัฒนาศักยภาพการท�าวิจัยส�าหรับบริหารสถานศึกษา งบ แผ่นดิน 154,432 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการ
ศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

17. โครงการอบรมผู้ก�ากับลูกเสือ ATC (สามัญรุ่นใหญ่) งบ แผ่นดิน 76,800 สาขาวิชาพลศึกษา

18. โครงการสัมมนานิสิตระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา 
1001508 การสอนในสถานศึกษา 2

งบ บกศ. 64,400 คณะครุศาสตร์  
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

19. โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ประชาคม
อาเซียน เรื่อง Using Multimedia in Teaching English

งบ แผ่นดิน 76,812 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 2557BBB

คณะ 
มนุษยศาสตร์ และ 
สังคมศาสตร์
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 ด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักการและเหตุผล
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งค้นคว้า สะสม พัฒนาองค์ความรู้ ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคมและท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพเชี่ยวชาญเชิงภาษาและเติมเต็มคุณค่าด้านคุณธรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ
ประมาณ

จ�านวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กับรายการ "Chis Delevery" งบ บกศ. 17,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. โครงการนิทรรศการออกแบบนิเทศศิลป์ งบ บกศ. 30,000 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

3. โครงการจัดประกวดดนตรี "The 5th Thailand Music Competition 
@ The Mall 2013"

งบ บกศ. 34,000 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

4. โครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Happy Time through  
English Songs)

งบ บกศ. 5,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5. โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ งบ บกศ. 23,800 สาขาวิชานิติศาสตร์

6. โครงการจัดการแข่งขันประกวดบิ๊กแบนด์แจ๊สระดับเยาวชน "Youth Jazz 
Orchestra Competition" และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแจ๊สเฟสติวัล 
"SUNJAZZ 2014"

งบ บกศ. 240,000 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

7. โครงการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
"ส่งเสริมจริยธรรม แบ่งปันนันทนาการ"

งบ บกศ. 15,000 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

8. โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ งบ บกศ. 16,000 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

9. โครงการตามรอยการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ : ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ต่อเนื่อง)

งบ แผ่นดิน 67,448 สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Communicatiove English for Careers งบ แผ่นดิน 184,200 ส�านักงานคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนานิสิต งบ บกศ. 15,000 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

12. โครงการอบรมเชิงวิชาการ "Preparing Your English for ASEAN" งบ บกศ. 5,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

13. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพด้านกฎหมาย
และโครงการอบรมการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

งบ บกศ. 52,600 สาขาวิชานิติศาสตร์

14. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพด้านกฏหมาย
และโครงการอบรมการเขียนตอบข้อสอบกฏหมาย

งบ บกศ. 52,600 สาขาวิชานิติศาสตร์

15. โครงการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้สู่การเป็นนักพัฒนาสังคม งบ บกศ. 30,000 สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

16. โครงการน�าเสนอผลงานนิสิตและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี ครั้งที่ 1

งบ บกศ. 100,000 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

17. โครงการเก็บข้อมูลภาคสนาม "ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์" งบ บกศ. 65,840 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

18. โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ : กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามกรอบความคิดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552

งบ บกศ. 300,000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255744

 ด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
หลักการและเหตุผล
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งค้นคว้า สะสม พัฒนาองค์ความรู้ ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคมและท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาค กศ.พ. 2/2556

งบ บกศ. 62,000 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส�าหรับนิสิตภาคปกติ 
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

งบ บกศ. 4,550 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

3. โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 
ประจ�าภาคเรียน 2/2556

งบ บกศ. 1,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม English Online" ส�าหรับ
อาจารย์และนิสิตในรายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต ภาคเรียน 2/2556

งบ บกศ. 15,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5. โครงการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้สู่การเป็นนักพัฒนาสังคม งบ บกศ. 30,000 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา

6. โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ งบ กศ.พ. 10,500 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดท�าและพัฒนา มคอ. ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"

งบ บกศ. 55,100 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก และ 
สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ

8. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เพื่อบูรณาการวิชาการและเตรียมความ
พร้อมในการจัดท�าหลักสูตรมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านกฏ
หมายสู่ความเป็นสากล

งบ บกศ. 404,400 สาขาวิชานิติศาสตร์

9. โครงการประชุมสัมมนาการสร้างความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาดนตรีตะวันตก

งบ บกศ. 34,500 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีแจ๊ส งบ บกศ. 141,800 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น

งบ บกศ. 158,200 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสมัยนิยม งบ บกศ. 119,000 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
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 ด้านความรวมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
หลักการและเหตุผล
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งค้นคว้า สะสม พัฒนาองค์ความรู้ ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม อีกทั้งสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับต่าง
ประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    สร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อน�ามาพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทย -ลาว

งบ บกศ. 100,000 สาขาวิชานาฏยศิลป์

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทย-ลาว

งบ บกศ. 415,000 สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชาดนตรีไทย
เพื่อการอาชีพ และสาขาวิชาดนตรีตะวันตก

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัมนาทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับผู้บริหาร งบ บกศ. 1,226,700 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

4. โครงการศึกษาดูงานการสอนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ งบ บกศ. 60,600 สาขาวิชาภาษาไทย

5. โครงการศึกษาดูงานเทคนิคการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองส�าหรับ
ชาวต่างชาติ

งบ บกศ. 44,800 สาขาวิชาภาษาจีน

6. โครงการศึกษาดูงานด้านดนตรี ณ ประเทษอินโดนีเซีย งบ บกศ. 1,044,200 สาขาวิชาดนตรีตะวันตกและสาขาวิชาดนตรี
ไทยเพื่อการอาชีพ

7. โครงการบิรหารจัดการและด�าเนินงานสนับสนุนการรจัดการเรียน
การสอน "ศึกษาดูงานบาหลี ณ ประเทศอินโดนีเซีย"

งบ บกศ. 392,400 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ด้านงานส่งเสริมและการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งค้นคว้า สะสม พัฒนาองค์ความรู้ ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สากล
    2. ท�านุบ�ารุง  อนุรักษ์ พัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรท้องถิ่นไทย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ
ประมาณ

จ�านวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการผลิตวารสารดนตรี งบ บกศ. 50,000 สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ

2. โครงการเนื่องในงาน "ปีแห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค)" เรื่อง การแสดงโขนกลางแปลง ตอน ขาดเศียรขาดกร

งบ แผ่นดิน 100,000 สาขาวิชานาฏยศิลป์

3. โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน งบ บกศ. 40,000 สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

4. โครงการเสริมสร้างและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา "ศึกษาดูงานพระราชวังรามราช
นิเวศน์(บ้านปีน)และวิถีชุมชน" ประจ�าปีการศึกษา 2556

งบ บกศ. 142,160 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

5. โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิต: โครงการทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ครั้งที่ 3 งบ บกศ. 15,000 สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศกึษา

6. โครงการเสริมสร้างและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม "ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ" ประจ�าปีการศึกษา 2556

งบ บกศ. 60,000 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

7. โครงการการเสริมสร้างและท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม: การสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมการ
บริหารและการด�าเนินงานตามแนวทางพระราชด�าริเพื่อพัฒนานิสิตสู่ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ

งบ บกศ. 323,000 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

8. โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตครั้งที่ 4 : ทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และการเก็บข้อมูลภาค
สนามเพื่อการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม

งบ บกศ. 113,300 สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศกึษา



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255746

 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
หลักการและเหตุผล
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งค้นคว้า สะสม พัฒนาองค์ความรู้ ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม อีกทั้งการให้บริการวิชาการสู่สังคม และชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนและให้บริการวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์แก่ชุมชนท้องถิ่น 
"รู้ เข้าใจ ประชาธิปไตยชาวไทย ไปเลือกตั้ง"

งบ บกศ. 10,000 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่องอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
และปฏิบัติงาน

งบ บกศ. 68,400 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

3. โครงการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น งบ บกศ. 5,000 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

4. โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3 งบ บกศ. 193,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

5. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการประมวลผลการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ SPSS

งบ บกศ. 36,000 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

6. โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 และนักกฎหมายจิตอาสา ประจ�าปี
การศึกษา 2556

งบ บกศ. 133,950 สาขาวิชานิติศาสตร์

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงดนตรี "BSRU Enjoy Music Interpretation" งบ แผ่นดิน 198,600 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

8. โครงการค่ายอาสาดนตรีพี่เพื่อน้อง ครั้งที่ 4 "เพื่อครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2"

งบ บกศ. 94,560 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

9. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน "คลินิกสังคมศาสตร์สัญจร" งบ แผ่นดิน 150,000 ภาควิชาสังคมศาสตร์

10. โครงการพัมนาทักษะทางภาษาส�าหรับผู้น�าชุมชนและบุคคลทั่วไป งบ แผ่นดิน 100,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

11. โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการส�าหรับครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในหัวข้อ "เทคนิคการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาเพื่อเสริมสร้างเยาวชนไทย
ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ"

งบ แผ่นดิน 140,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

12. โครงการขยายองค์ความรู้ภาษาอังกฤษพี่สู่โรงเรียนน้อง ครั้งที่ 2 งบ บกศ. 48,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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คณะ 
วิทยาการ
จัดการ



                      รายงานประจ�าปี	2557

 รายงานประจ�าปี 255748

 ด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักการและเหตุผล
    คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ทั้งทางด้านการเรียนการสอน ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคมให้เพียงพอ รวดเร็ว และทันสมัยต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนทางวิชาการ
    2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นสากล ระยะที่ 1 งบ แผ่นดิน 220,000 คณะวิทยาการจัดการ

2. โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ตลาดอาชีพครั้งที่ 2 งบ บกศ. 50,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ส�ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตฝึกประสบการวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ�าปีการศึกษา 2556

งบ บกศ. 15,000 คณะวิทยาการจัดการ

4. โครงการส�ารวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปี 4 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2556

งบ บกศ. 27,000 คณะวิทยาการจัดการ

5. โครงการเพิ่มทักษะสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง และใช้เทคโนโลยี่ในการเพิ่มช่อง
ทางการตลาดให้สินค้า

งบ บกศ. 36,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรธุระกิจสู่ตลาดอาชีพ งบ บกศ. 39,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรม 2 ภาษา ร่วมพัฒนาสู่ท้องถิ่น งบ บกศ. 50,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8. โครงการพัฒนาภาษา พร้อมรับสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 งบ บกศ. 29,900 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9. โครงการศูนย์ฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Computer 
Business Training Center)

งบ บกศ. 20,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10. โครงการฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาและศึกษาดูงาน ณ สายออกบัตรธนาคาร 
และ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

งบ บกศ. 24,000 สาขาวิชาการบัญชี

11. โครงการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต งบ บกศ. 110,000 สาขาวิชาการบัญชี

12. อบรมกฏหมายธุกิจเบื้องต้น ครั้งที่ 4 งบ บกศ. 13,200 สาขาวิชาการบัญชี

13. สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจเรียนรู้พัฒนาสู่ท้องถิ่นครั้งที่ 2 งบ แผ่นดิน 104,000 คณะวิทยาการจัดการ

14. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่อข่ายอาจารย์และนักวิจัยสู่การสร้างงาน
วิจัยที่สามารถเผยแพร่ในระดับชาติและสนับสนุนการท�าต�าแหน่งวิชาการเพื่อ
บริการวิชาการสู่สังคม

งบ บกศ. 400,000 คณะวิทยาการจัดการ

15. พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน งบ แผ่นดิน 24,800 คณะวิทยาการจัดการ

16. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์อาจารย์/บุคลากร/ศิษย์เก่า งบ แผ่นดิน 212,400 คณะวิทยาการจัดการ

17. เชิงปฏิบัติการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการท�างาน : Attitude plus at work งบ แผ่นดิน 65,800 คณะวิทยาการจัดการ

18. พัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์(Item bank system) งบ บกศ. 150,300 คณะวิทยาการจัดการ

19. บริการวิชาการเชิงบูรณาการด้วยสหวิทยาการด้านธุรกิจแก่ชุมชน งบ แผ่นดิน 540,000 คณะวิทยาการจัดการ

20. พัฒนาหลักสูตรความเป็นสากลระยะที่ 1 งบ แผ่นดิน 220,000 คณะวิทยาการจัดการ

21. สัมนาและศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมสมรรถณะของบุคลากรมุ่งสู่ระดับสากล งบ บกศ. 924,000 คณะวิทยาการจัดการ

22. การพัฒนาบุคลากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างทัศนคติเชิงบวกใน
การท�างาน : Positive Thinking At The Work Place”

งบ แผ่นดิน 65,800 คณะวิทยาการจัดการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

23. พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน งบ บกศ. 22,500.00 คณะวิทยาการจัดการ

24. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน งบ บกศ. 1,567,500 คณะวิทยาการจัดการ

25. การพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน : กิจกรรมการอบรมการวิจัยทางธุรกิจ
และศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านบริหาร
ธุรกิจที่เน้นทักษะการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาสู่การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและ
ทัศนศึกาศิลปะและวัฒนธรรม

งบ บกศ. 2,992,500 คณะวิทยาการจัดการ

26. แนวโน้มวิชาชีพบัญชีไทยต่อกลุ่มประเทศอาเซี่ยน(AEC) งบ บกศ. 38,000 สาขาวิชาการบัญชี

27. ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้านานาชาติ งบ บกศ. 14,400 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

28. ส่งเสริมการเรียนรู้อุตสาหกรรมไมซ์กับAEC งบ บกศ. 28,800 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

29. อบรมอาหารไทยและอาหารตะวันตก งบ บกศ. 30,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

30. ฝึกอบรม/สัมนานิสิต/นักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพภาษา
เกาหลีส�าหรับนิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว

งบ บกศ. 32,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

31. อบรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ

งบ บกศ. 32,400 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

32. เยือนปีนังเมืองมรดกโลกแดนเอเชีย เรียนรู้ระบบนิเวศทะเลใต้ แลแรมซาร์ไซด์ 
ทะเลน้อย

งบ บกศ. 55,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

33. การสัมนาสถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมไมซ์และพัฒนาศักยภาพแก่ผู้เรียน
กลุ่มวิชาMice

งบ บกศ. 50,400 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

34. การอบรมการด�าเนินการเป็นผู้ประกอบการโรงแรม งบ บกศ. 12,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

35. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม งบ แผ่นดิน 100,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

36. การศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาลาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบ บกศ. 26,600 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

37. คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน ตามเจตคติของผู้ประกอบการ
โรงแรม เขต กรุงเทพมหานคร

งบ บกศ. 29,400 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

38. เรียนรู้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 4 ภาค งบ บกศ. 12,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

39. ฝึกอบรม/สัมนานิสิต/นักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ งบ บกศ. 12,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

40. พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวผู้พิการ งบ บกศ. 30,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

41. ประชุมเชิงประฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการจัดท�า มคอ.3-7 งบ บกศ. 140,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

42. พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างศักยภาพในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และสาขาวิชาการท่องเที่ยวภายใต้กรอบ AEC

งบ บกศ. 1,680,000 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

43. โครงการค่ายฝึกอบรมผู้น�าส�าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3 งบ บกศ. 115,360 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

44. โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการสู่ชุมชน เรื่องธุรกิจสกรีนแก้วกาแฟ
และการขนส่งโลจิสติกส์อย่างมีคุณภาพผลการส�ารวจความต้องการของชุมชน

งบ บกศ. 63,900 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

45. คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จของนิสิต/นักศึกษา
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบ แผ่นดิน 45,000 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

46.“คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จของนิสิต/นักศึกษา 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

งบ แผ่นดิน 60,000 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ



                      รายงานประจ�าปี	2557

 รายงานประจ�าปี 255750

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

47. โครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
คืนทรัพยากรสู่ชุมชน

งบ บกศ. 41,000 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

48. โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานของฟาร์มโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

งบ บกศ. 19,000 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

49. โครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครื่อข่ายและเสริมสร้างประสบการณ์สู่ผู้ประกอบ
การมืออาชีพ

งบ บกศ. 81,200 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

50. การเข้าค่ายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยูร่วมกันอย่างมี
ความสุขนักศึกษา ปี 1-2-3 ปีการศึกษา 2557 (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3)

งบ บกศ. 235,100 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

51. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2557 (โครงการต่อเนื่อง) งบ บกศ. 20,000 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

52. โครงการด�าเนินงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม: “โครงการล่องเรือแม่น�้า
เจ้าพระยาไหว้พระ 5 วัดและแวะชมวิถีชีวิตที่ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง” (โครงการต่อเนื่อง)

งบ บกศ. 30,000 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

53. เพื่อศึกษาดูงานท่าเรือประจวบฯและจิตอาสาฯร่วมกันปลุกป่า งบ บกศ. 89,440 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

54. โครงการคุณลักษณะของนิสิตที่มีผลต่อการฝึกประสบการวิชาชีพใน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ

งบ บกศ. 13,215 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

55. โครงการเสริมสร้างทักษะโลจิสติกส์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาบุคลิกภาพ งบ บกศ. 189,880 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

56. โครงการกิจกรรมเสริมทักษะโลจิสติกส์ “ศึกษารือแหลมฉบังดูงานท่าเรือ” งบ บกศ. 40,400 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

57. โครงการเสริมสร้างทักษะโลจิสติกส์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาบุคลิกภาพ งบ บกศ. 189,880 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

58. โครงการเสริมสร้างทักษะโลจิสติกส์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาบุคลิกภาพ งบ บกศ. 141,160 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

59. ศึกษาดูงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อส่งออกเยี่ยม
ชมหุ่นขี้ผึ้งในจังหวัดราชบุรี

งบ บกศ. 41,000 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

60. เพื่อศึกษาดูงานการท่าเรือกรุงเทพและกรมศุลกากร คลองเตย งบ บกศ. 36,000 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

61. ขออนุมัติเงินสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบ บกศ. 60,000 สาขาวิชาการตลาด

62. ส�ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ประจ�าปีการศึกษา 2556

งบ บกศ. 5,605 สาขาวิชาการตลาด

63. โครงการเสริมสร้างสุขภาพนิสิตสาขาวิชาการตลาด งบ บกศ. 5,000 สาขาวิชาการตลาด

64. ศึกษาดูงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง งบ บกศ. 17,210 สาขาวิชาการตลาด

65. การบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของเยาวชนรุ่นใหม่ งบ บกศ. 30,000 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

66. ศึกษาดูงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง งบ บกศ. 17,210 สาขาวิชาการตลาด

67. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม งบ บกศ. 28,200 สาขาวิชาการตลาด

68. โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งบ บกศ. 18,000 สาขาวิชาการตลาด

69. โครงการสัมมนาทางการตลาด งบ บกศ. 105,600 สาขาวิชาการตลาด

70. โครงการส่งเสริมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม งบ บกศ. 32,000 สาขาวิชาการตลาด

71. โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต งบ บกศ. 140,580 สาขาวิชาการตลาด

72. โครงการวัยรุ่น วัยใส ร่วมอนุรักษณ์วัฒนธรรมไทยกับชุมชน งบ บกศ. 50,000 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

73. จิตสาธารณะของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

งบ แผ่นดิน 30,000 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

74. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบ บกศ. 2,247,600 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

75. บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของเยาวชนรุ่นใหม่ งบ บกศ. 30,000 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

76. พัฒนานิสิต ฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
“เข้าค่ายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพส�าหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่”

งบ แผ่นดิน 186,040 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
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 ด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

 ด้านงานส่งเสริมและการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผล
     การเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษา จ�าเป็นจะต้องมีการผสมผสานด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็นและ
ปฏิบัติได้ การด�าเนินกิจกรรมต่างๆจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน สุขภาพอนามัย และการอยู่ร่วมกันได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
     1.เพื่อการมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมร่วมกัน
     2.เพื่อการเป็นน�้าหนึ่งใจเดียว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปี 1  ปีการศึกษา 2557 
(โครงการต่อเนื่อง)

งบ บกศ. 20,000 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 2.การเข้าค่ายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตการร่วมกันอย่าง
มีความสุขนักศึกษา ปี 1-2-3  ปีการศึกษา 2557 (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3)

งบ บกศ. 235,100 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักการและเหตุผล
     คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนทุกสาขาวิชาผลิตบัณฑิต โดยมุ่งเน้นการน�าการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและท�า
กิจกรรมต่างเสริมทักษะส�าหรับนิสิตนักศึกษาให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างความคิด ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความ
รอบรู้ ความสามารถ และคุณธรรม ที่ควบคู่กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
     1. เพื่อให้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เสริมสร้างความคิด สนุกสนานและเกิด
ประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนาชีวิต ทั้งการเรียนและการด�าเนินชีวิต
     2. เพื่อให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เกิดความรัก สามัคคีในการท�างานร่วมกันเป็นทีมเดียวกันและก่อให้เกิดการ
พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ
     3. เพื่อให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร น�าประสบการณ์ที่ดี น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการวัยรุ่นวัยใสอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกับชุมชน งบ บกศ.  65,000 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

2. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรม 2 ภาษาร่วมพัฒนาสู่ท้องถิ่น งบ บกศ.  50,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. โครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งบ บกศ.  41,000 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

4. โครงการล่องเรือแม่น�้าเจ้าพระยาไหว้พระ5 วัดและแวะชมวิถีชีวิตตลาดน�้า
บางน�้าผึ้ง

งบ บกศ.  36,000 สาขาการจัดการโลจิสติกส์



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 2557BBB

คณะ 
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
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 ด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักการและเหตุผล
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศ
โดยมีความรู้คู่ศีลธรรม มีความสามารถในการวิจัยและมีความสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งมีหน้าที่วิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคม และให้บริการวิชาการแก่สังคม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1.  ผลิตก�าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
    2.  ได้บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการวิจัย และก้าวทันเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานคุณภาพ
    3.  สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ งบ บกศ.
คงคลัง

153,000 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

2. โครงการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพสาธารณสุข งบ แผ่นดิน 185,800 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวิจัยด้านการประมวลผลภาพ
ดิจิทัลโดยใช้ MATLAB”

งบ บกศ. 14,400 สาขาวชิาแอนเิมชัน่และมลัตมิเิดยี

4. โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2556 งบ บกศ. 3,800 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุข การฝึกภาคสนามกระบวนการพัฒนา
สุขภาพในชุมชน

งบ แผ่นดิน 65,800 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

6. โครงการอบรมความรู้เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2557

งบ บกศ.
คงคลัง

6,900 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

7. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี งบ กศ.พ. 9,000 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

8. โครงการศึกษาดูงานด้านอาหารและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 งบ แผ่นดิน 146,880 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

9. โครงการจัดท�าบัณฑิตนิพนธ์จากการวิจัยระดับปริญญาตรี งบ บกศ. 650,750 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

10. โครงการควบคุมการจัดท�าบัณฑิตนิพนธ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งบ บกศ. 650,750 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

11. โครงการน�าเสนอผลงานผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม งบ บกศ. 10,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
สื่อสาร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการท�างาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบ แผ่นดิน 557,000 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

13. โครงการรู้ทันอาชญากร ป้องกันอาชญากรรม งบ แผ่นดิน 2,000 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรรพคุณเภสัช ในต�ารายาแผนไทยที่
ก�าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข”

งบ บกศ. 31,500 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

15. โครงการศึกษาดูงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและกิจกรรมนอก
สถานที่

งบ แผ่นดิน 90,240 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

16. โครงการ เรื่อง “หยุดความรุนแรงที่แฝงอยู่ในตัวคุณ” งบ แผ่นดิน 3,000 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและออกแบบโปรแกรม
ควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่าย”

งบ แผ่นดิน 50,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์และระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ”

งบ บกศ. 36,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255754

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

19. โครงการส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ งบ แผ่นดิน 52,000 สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารญี่ปุ่น งบ แผ่นดิน 32,000 สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
แอนิเมชั่น ส�าหรับการผลิตผลงานแอนิเมชั่น ส่งเสริมคุณธรรม การอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม และการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

งบ บกศ. 174,000 สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมิเดีย

22. โครงการปลูกจิตส�านึกและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม งบ แผ่นดิน 56,460 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะภาวะผู้น�ากิจกรรมสุขภาพ งบ แผ่นดิน 24,000 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

24. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แคสเตอร์ คนเกรียนเกมส์” งบ แผ่นดิน 33,600 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

25. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 งบ แผ่นดิน 
และ งบบกศ.

195,100 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

26. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การน�าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการ
จัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2”

งบ แผ่นดิน 100,300 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

27. โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ

งบ บกศ. 101,600 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

28. โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

งบ แผ่นดิน 60,840 สาขาวิชาชีววิทยา

29. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมความพร้อมในการออกสู่ตลาดแรงงานของ
นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

งบ แผ่นดิน 41,000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

30. โครงการศึกษาดูงาน และโครงการจิตอาสาและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม งบ แผ่นดิน 39,360 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและ
แม่พิมพ์

31. โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมในโครงการ
ตามพระราชด�าริ จ.เพชรบุรี

งบ บกศ. 33,360 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

32. โครงการเปิดประสบการณ์ใหม่ไร้ขีดจ�ากัด (ศูนย์การเรียนรู้โอสถสภา) 
ย้อนคืนถิ่นกรุงเก่า เล่าขานเมืองวัดวา ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

งบ บกศ. 15,720 สาขาวิชาเคมี

33. โครงการฝึกงานเทคนิคการแพทย์ งบ บกศ.
คงคลัง

21,400 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษาระบบการท�างานต่างๆ 
ของสรีรวิทยาในคนปกติ และในภาวะการเกิดพยาธิสภาพ”

งบ แผ่นดิน 40,000 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานบริการของคลินิก
แพทย์แผนไทย”

งบ แผ่นดิน 64,000 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

36. โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ปีการศึกษา 2556

งบ บกศ. 2,700 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 
การอาหาร

37. โครงการสอบป้องกันบัณฑิตนิพนธ์ งบ บกศ. 1,000 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิต เรื่อง “การผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เบื้องต้น ครั้งที่ 1/2557

งบ บกศ. 19,400 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 
การอาหาร

39. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
อุตสาหกรรม

งบ กศ.พ. 8,500 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศอุตสาหกรรม

41. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
หมู่ M3

งบ กศ.พ. 18,000 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

42. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
หมู่ M2

งบ กศ.พ. 1,200 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

43. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
หมู่ M1

งบ กศ.พ. 15,000 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

44. โครงการส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ร่วมฟังสัมมนา Food Innovation Asia Conference 
2014 และศึกษาดูงาน ProPak Asia 2014

งบ บกศ. 2,500 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร

45. โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ งบ บกศ. 40,000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

46. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย งบ กศ.พ. 8,500 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

47. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ งบ บกศ. 15,360 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

48. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเชียนบัณฑิตนิพนธ์ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Office 2010”

งบ บกศ. 12,200 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

49. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ยาแผนโบราณ”

งบ บกศ. 18,000 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

50. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
กับการพัฒนาท้องถิ่น”

งบ บกศ. 153,580 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบงานของคลินิก
แพทย์แผนไทย”

งบ บกศ. 37,500 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

52. โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาดูงาน และเก็บข้อมูล
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตสู่
ประชาคมอาเซียน

งบ บกศ. 51,900 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร

53. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและการท�างาน
เป็นทีมส�าหรับงานด้านอุตสาหกรรม”

งบ บกศ. 106,920 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

54. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรม และสอบ
ปกป้องปริญญานิพนธ์

งบ แผ่นดิน 39,300 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

55. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการออกแบบและวิธีวิจัยทาง
ด้านการจัดการอุตสาหกรรม”

งบ แผ่นดิน 66,600 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

56. โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS งบ แผ่นดิน 14,400 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

57. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ งบ บกศ. 28,800 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

58. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะภาวะผู้น�ากับกิจกรรมสุขภาพ 
รุ่นที่ 3

งบ บกศ. 30,000 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

59. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเทคนิควิชวลเอฟเฟก (Visual 
Effect) ส�าหรับงานแอนิเมชั่นขั้นสูง”

งบ บกศ. 117,600 สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมิเดีย

60. โครงการศึกษาดูงานด้านคหกรรมศาสตร์ Pattaya Food & Hoteliers Expo 
2557

งบ บกศ. 59,520 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

61. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Android 
ระยะที่ 2”

งบ บกศ. 35,200 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

62. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ด้วย Android & IOS

งบ บกศ. 35,200 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

63. โครงการฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมายแรงงานในอุตสาหกรรม” งบ แผ่นดิน 14,900 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

64. โครงการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯ ผ่านเว็บไซด์ของสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ   
โลจิสติกส์อุตสาหกรรม

งบ บกศ. 2,999.21 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
อุตสาหกรรม



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255756

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

65. โครงการศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง

งบ บกศ. 70,700 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต

65. โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 
และให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

งบ บกศ. 4,500 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร

67. โครงการศึกษาดูงาน และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม งบ บกศ. 70,920 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

68. โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม” งบ บกศ. 15,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

69. โครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการในอุตสาหกรรมหัตถกรรม 
และพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ส�าหรับอาจารย์และนิสิต

งบ แผ่นดิน 210,200 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

70. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้อก�าหนด TIS/OHSAS 
18001:2007

งบ บกศ. 40,000 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

71. โครงการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน”

งบ บกศ. 3,000 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

72. โครงการศึกษาดูงานด้านคหกรรมศาสตร์ SME Thailand Expo 2557 งบ บกศ. 22,500 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

73. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลมารดาหลังคลอดด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย”

งบ บกศ. 5,000 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

 ด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ
ประมาณ

จ�านวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2556

งบ แผ่นดิน 119,880 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

2. โครงการ “IT ร่วมแรงแบ่งปันสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 3” งบ บกศ. 37,800 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. โครงการสานสัมพันธ์ชาว IT งบ บกศ. 41,200 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. โครงการร้านอาหารสะอาดผู้บริโภคปลอดภัย งบ แผ่นดิน 
และ งบ บกศ.

3,600 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

5. โครงการปัจฉิมนิเทศประจ�าปีการศึกษา 2556 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาและชีววิทยา

งบ บกศ. 8,550 สาขาวิชาจุลชีววิทยา และ 
สาขาวิชาชีววิทยา

6. โครงการกิจกรรม 5ส “Big Cleaning Day” งบ แผ่นดิน 
และ งบ บกศ.

11,250 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

7. โครงการจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการ
ท�างานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

งบ แผ่นดิน 
และ งบ บกศ.

35,000 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

8. โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2557

งบ บกศ. 1,900 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ งบ บกศ. 2,500 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร

10. โครงการ “IT รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์” งบ บกศ. 3,500 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. โครงการธ�ารงวัฒนธรรมเสริมสร้างพลังใจประดับเข็มคุณวุฒิ
สาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 1

งบ บกศ. 41,500 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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 ด้านความรวมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภท
งบประมาณ

จ�านวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน ณ University of 
Science, VNU.HCM ประเทศเวียดนาม

งบ บกศ. 1,432,100 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

2. โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน ณ Hue University 
of Science (ครั้งที่ 5)

งบ บกศ. 1,063,200 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

3. โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน ณ University of 
Science, VNU.HCM ประเทศเวียดนาม (ครั้งที่ 2)

งบ บกศ. 1,498,100 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Chitose 
Institute of Science and Technology

งบ บกศ. 5,882,000 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

 ด้านงานส่งเสริมและการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภท
งบประมาณ

จ�านวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาล
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

งบ บกศ. 6,000 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

2. โครงการเข้าค่ายนิสิต เรื่อง “พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม” งบ บกศ. 140,640 สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

3. โครงการสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการศึกษาดูงาน 
และโครงการจิตอาสาและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชา

งบ แผ่นดิน 82,100 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

4. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม และการเรียนรู้ตามรอบพระยุคลบาท งบ แผ่นดิน 130,880 สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

5. โครงการสิงห์-ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน งบ แผ่นดิน 56,000 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

6. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความส�าเร็จ และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 1 งบ แผ่นดิน 
และ งบ บกศ.

47,300 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

7. โครงการ IT ร่วมใจสืบทอดพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่3 งบ บกศ. 5,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. โครงการไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 งบ บกศ. 1,500 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. โครงการส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม ปีการศึกษา 2557 งบ บกศ. 35,520 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

10. โครงการพิธีไหว้ครูคหกรรม ประจ�าปีการศึกษา 2557 งบ บกศ. 5,000 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255758

 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภท
งบประมาณ

จ�านวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษา ปี 2557 งบ บกศ. 
คงคลัง

130,600 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

งบ บกศ. 5,882,000 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน มคอ.3” งบ บกศ. 
คงคลัง

10,000 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

4. โครงการจัดท�าวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 
และปีที่ 14 ฉบับที่ 1

งบ แผ่นดิน 
และ งบ บกศ.

300,000 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับพฤติกรรมการรับ
ประทานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”

งบ แผ่นดิน 48,000 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การสื่อสาร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และการท�างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

งบ แผ่นดิน 557,000 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

7. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ป้อง ปราม รักษ์ป่าด้วย DSI 
MAP”

งบ แผ่นดิน 23,100 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีโปรตีนโอมิกส์” งบ แผ่นดิน 80,000 สาขาวิชาชีววิทยา

9. โครงการนิสิตอาสา น�าความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 งบ แผ่นดิน 2,000 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางเวชปฏิบัติการ
แพทย์แผนไทย”

งบ แผ่นดิน 42,000 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

11. โครงการฝึกภาคสนามกระบวนการจัดการและพัฒนาสุขภาพใน
ชุมชน

งบ แผ่นดิน 
และ งบ บกศ.

207,600 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดจ�าแนกจุลินทรีย์ด้วย
เทคนิคชีวโมเลกุล”

งบ แผ่นดิน 80,000 สาขาวิชาชีววิทยา

13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
 และการระงับอัคคีภัย”

งบ บกศ. 104,300 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท�าภาพต้นฉบับเพื่อ
การตีพิมพ์ในเอกสารทางวิชาการ”

งบ บกศ. 21,600 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

15. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม”

งบ แผ่นดิน 3,600 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

16. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การวินิจฉัยและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในขบวนการผลิต”

งบ แผ่นดิน 3,600 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

17. โครงการวิพากษ์หลักสูตร งบ บกศ. 54,600 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาต�ารับยาเม็ดด้วย
เครื่องยาไทย”

งบ บกศ. 46,500 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

19. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความพร้อมรับประเมินประกัน
คุณภาพระดับสาขาวิชาและระดับคณะฯ ประจ�าปี 2556

งบ แผ่นดิน 
และ งบ บกศ.

162,500 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

20. โครงการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ฯ (ระยะที่ 4)

งบ แผ่นดิน 
และ งบ บกศ.

158,000 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางค์
ธรรมชาติจากสารสกัดสมุนไพร”

งบ แผ่นดิน 62,500 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมลูกประคบ
สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระเพื่อการดูแลสุขภาพตามวิถีเชิงพาณิชย์”

งบ แผ่นดิน 85,000 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

23. โครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการเสริมสร้างสุขภาพ
ผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 2

งบ บกศ. 13,000 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามการด�าเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา”

งบ บกศ. 7,300 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแพทย์แผนไทยเพื่อการฟื้นฟู
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”

งบ แผ่นดิน 49,000 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน 
Android

งบ แผ่นดิน 37,200 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพด้านศิลปะ
ส�าหรับการสร้างงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น”

งบ บกศ. 168,000 สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพผู้น�าชุมชน
ด้านสุขภาพแพทย์ทางเลือก”

งบ แผ่นดิน 85,000 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การท�าแผนที่ทางเดินดินและ
แผนผังเครือญาติด้านสุขภาพ”

งบ แผ่นดิน 50,000 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

30. โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ระหว่างสถาบัน

งบ บกศ. 88,000 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเสริมทักษะสาธารณสุข
ด้วยแผ่นที่เดินดินและแผนผังเครือญาติ ระยะที่ 1”

งบ บกศ. 282,200 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

32. โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมแรงงาน
สู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต”

งบ แผ่นดิน 85,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

33. โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 
2556

งบ แผ่นดิน 
และ งบ บ.กศ.

213,000 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

34. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “พืชสมุนไพรภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์ของชุมชน”

งบ แผ่นดิน 
และ งบ บ.กศ.

40,000 สาขาวิชาชีววิทยา

35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ส�าหรับครูวิทย์”

งบ แผ่นดิน 200,000 สาขาวิชาชีววิทยา

36. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์สายอุตสาหกรรมศาสตร์ด้วยการท�าผลงานเพื่อขอต�าแหน่งทาง
วิชาการ”

งบ แผ่นดิน 69,120 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

37. โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง “การเขียนแบบขั้นพื้นฐาน
ส�าหรับงานผลิต”

งบ แผ่นดิน 55,200 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

38. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และอบรมวิธีการเขียน มคอ.3 มคอ.5 
ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

งบ บกศ. 32,200 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

39. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยและการเพิ่ม
ผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม”

งบ แผ่นดิน 15,000 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

40. โครงการสัมมนาบริการวิชาการ เรื่อง “คอมพิวเตอร์ส�าหรับการ
ออกแบบและเขียนแบบทางอุตสาหกรรม แบบ 3 มิติ”

งบ แผ่นดิน 15,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโล
จิสติกอุตสาหกรรม

41. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมลูกประคบสมุนไพร
ต้านอนุมูลอิสระและสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานเพื่อการดูแลสุขภาพตาม
วิถีไทยเชิงพาณิชย์”

งบ แผ่นดิน 50,000 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบตัวละคร (Charac-
ter design) และการน�าเสนอเรื่องด้วยภาพ (Storyboard)

งบ บกศ. 84,000 สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255760

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

43. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงร่างวิจัยทาง
ด้านอุตสาหกรรมและรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม”

งบ แผ่นดิน 91,880 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

44. โครงการอบรมงานบริการวิชาการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
อุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมการจ�าลองสถานการณ์”

งบ แผ่นดิน 
และ งบ บ.กศ.

40,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

45. โครงการอบรมงานบริการวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารภาษา
อังกฤษในอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ”

งบ แผ่นดิน 
และ งบ บ.กศ.

40,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

46. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดองไส้สัตว์” งบ บกศ. 8,400 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

47. โครงการ “การอบรมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2557”

งบ แผ่นดิน 14,100 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

48. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทดสอบการก่อกลายพันธุ์ของ
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ”

งบ บกศ. 11,000 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

49. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยการท�าผลงานเพื่อขอต�าแหน่งทางวิชาการ”

งบ บกศ. 20,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

50. โครงการ “อบรมการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต อิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2557”

งบ บกศ. 121,200 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

51. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะทางอาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

งบ บกศ. 109,500 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

52. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแผนกลยุทธ์ประจ�าปี 
2557-2561 และแผนปฏิบัติการประจ�าปี สาขาวิชาเคมี”

งบ บกศ. 22,600 สาขาวิชาเคมี
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	 ด้านการจัดการเรียนการสอน

 บัณฑิตวิทยาลัย
หลักการและเหตุผล
     การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรมีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
     1. เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษารองรับการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา
     2. เพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
     3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝน เพิ่มพูนศักยภาพและทักษะด้านความเป็นผู้น�าในการบริหารจัดการ ทักษะด้านภาษา
อังกฤษ การเผชิญสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการประชุมสัมมนา“การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” งบ กศ.บพ. 18,300 บัณฑิตวิทยาลัย

2. โครงการศึกษาทัศนศึกษาและดูงานการบริหารการศึกษา งบ กศ.บพ. 41,280 บัณฑิตวิทยาลัย

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2556)

งบ กศ.บพ. 135,300 บัณฑิตวิทยาลัย

4. โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา”

งบ กศ.บพ. 58,700 บัณฑิตวิทยาลัย

5. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา 
ณ ประเทศมาเลเซีย

งบ กศ.บพ. 82,600 บัณฑิตวิทยาลัย

6. โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาศิลปกรรม

งบ กศ.บพ. 16,600 บัณฑิตวิทยาลัย

	 ด้านบริการวิชาการ
หลักการและเหตุผล
     การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัด
บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ในรูปแบบต่างๆ  ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ
การให้บริการทางวิชาการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ 
เป็นต้น 
  
วัตถุประสงค์ของโครงการ
     1. เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่บริการวิชาการสู่สังคมกับสถานศึกษาภายนอก
     2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาในสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับอาเซียน

งบ แผ่นดิน 
และ งบ กศ.บพ.

100,000 บัณฑิตวิทยาลัย

2.โครงการบริการวิชาการสู่สังคมเรื่องการสอนศิลปะแบบบูรณาการ งบ แผ่นดิน 100,000 บัณฑิตวิทยาลัย



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255762

 ด้านการจัดการเรียนการสอน

 ส�านักโรงเรียนสาธิต

หลักการและเหตุผล
   ส�ำนักโรงเรียนสำธิตเป็นหน่วยงำนจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เน้นกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ 
มีกำรพัฒนำงำนวิจัยในชั้นเรียน เป็นศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ เป็นห้องปฏิบัติกำรทำงกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพ
    2. เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นประสบกำรณ์จริงเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ

จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต งบ บกศ. 27,200 โรงเรียนมัธยมสำธิต

2. กำรเสนอผลงำนวิจัยในชั้นเรียน และกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน งบ บกศ. 204,800 โรงเรียนมัธยมสำธิต

3. วันคริสมำสต์ งบ บกศ. 28,000 โรงเรียนมัธยมสำธิต

4. ศึกษำดูงำนส�ำนักกษำปณ์ งบ บกศ. 49,000 โรงเรียนมัธยมสำธิต

5. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ งบ แผ่นดิน,

งบ บกศ.

48,000 โรงเรียนมัธยมสำธิต

6. โครงกำรวำงระบบกำรประกันคุณภำพ งบ แผ่นดิน,

งบ บกศ.

215,700 โรงเรียนมัธยมสำธิต

 ด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
หลักการและเหตุผล
   ส�ำนักโรงเรียนสำธิตเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลำงมีกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะกำร
เรียนรู้ของนักเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมที่พัฒนำทักษะนักเรียนในด้ำนต่ำง ๆ 
    2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทงบประมาณ จ�านวนงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กีฬำสำธิตรำชภัฏ(ประถม) งบ แผ่นดิน,งบ บกศ. 1,581,885 โรงเรียนประถมสำธิต

2. กีฬำสำธิตรำชภัฏ(มัธยม) งบ แผ่นดิน,งบ บกศ. 1,581,885 โรงเรียนมัธยมสำธิต

3. โครงกำรกีฬำภำยใน งบ แผ่นดิน,งบ บกศ. 409,590 โรงเรียนมัธยมสำธิต
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 ด้านงานส่งเสริมและการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล
   ส�ำนักโรงเรียนสำธิตมีพันธกิจหลักในเรื่องกำรส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงศิลปธรรมและเน้นกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
   1. เพื่อส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
   2.เพื่อพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทงบประมาณ จ�านวนงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. ศึกษำดูงำนด้ำนวัฒนธรรม งบ บกศ. 1,236,095 โรงเรียนมัธยมสำธิต

2. โครงกำรอบรมจริยธรรม งบ แผ่นดิน 424,000 โรงเรียนมัธยมสำธิต

3. โครงกำรแห่เทียนพรรษำ งบ แผ่นดิน และงบ บกศ. 62,732 โรงเรียนมัธยมสำธิต

 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
หลักการและเหตุผล
    ด้วยส�ำนักโรงเรียนสำธิตมีพันธกิจหลักในด้ำนกำรจัดบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนดังนั้นทำงส�ำนักจึงจัดบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน
เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อจัดบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทงประมาณ จ�านวนงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร“กำรออกแบบและสร้ำงหุ่นยนต์อย่ำงง่ำย” งบ บกศ. 48,000 โรงเรียนมัธยม



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255764

 ด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

 วิทยาเขตสระยายโสม

 ด้านความรวมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล

   จากสภาพการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าระบบการจัดการศึกษาต่างมีภาพรวมด้านปรัชญาที่คล้ายคลึงกันด้วยการมุ่งพัฒนาคน

ให้มีคุณลักษณะส�าคัญ  2  ประการ  ได้แก่ การเป็นก�าลังคน (Manpower)  ซึ่งหมายถึงการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองทาง

ด้านมาตรฐานวิชาการ  วิชาชีพและความต้องการของสังคม  อีกทั้งการมุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์  (Manhood)  ซึ่ง

หมายถึงการผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์พร้อม มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีสมรรถภาพสูงและเป็นบุคคลที่พึง

ประสงค์ของสังคม  โดยทั้งปวงนั้นสะท้อนให้เห็นเป้าประสงค์ของการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติ

ปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทงบประมาณ จ�านวนงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. ฝึกอบรมทักษะการแข่งขันกีฬาสีประจ�าปีการศึกษา 2556 งบ บกศ. 24,850 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ

2. ศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง งบ แผ่นดิน 46,440 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ

3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน IT แก่นิสิต งบ บกศ. 39,000 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ

4. อบรมให้ความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งบ บกศ. 18,000 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ

5. ปัจฉิมนิเทศนิสิตนักศึกษา งบ บกศ. 5,000 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ

หลักการและเหตุผล
   ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใกล้ท้องถิ่น ที่มีศิลปวัฒนธรรมสืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งควรค่า
แก่การอนุรักษ์และสืบทอดให้กับคนรุ่นหลัง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สาธารณชน
    2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในการเรียนรู้ร่วมกัน
    3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ให้แก่นิสิต
    4. เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกในคุณค่าความเป็นไทยให้แก่
    5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาเขต สระยายโสม กับชุมชนในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทงบประมาณ จ�านวนงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติประจ�าปีการศึกษา 2556 งบ แผ่นดิน 2,125 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ

2. งานประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 งบ บกศ. 7,000 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ

3. ไหว้ครู ประจ�าปี พ.ศ. 2557 งบ บกศ. 2,600 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ
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 ด้านการเสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู

 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

หลักการและเหตุผล
   การผลิตและพัฒนาครูเป็นพันธกิจที่ส�าคัญของวิทยาลัยการศึกษาในฐานะสถาบันผลิตและพัฒนาครู ให้เป็นบุคลากรทางการ
ศึกษาที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านการสอนและทางด้านวิชาการเฉพาะสาขา ซึ่งสอดคล้อง
กับสมรรถนะทางวิชาชีพครูที่คุรุสภาก�าหนด ดั้งนั้นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูจึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้จากครูมืออาชีพที่มี
ความช�านาญมีประสบการณ์ในการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีในทางวิชาชีพครูในแต่ละสาขาวิชาเอก เพื่อสร้างเตรียมความพร้อม
ของนิสิตเข้าสู่วิชาชีพครู และเพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติร่วมกันของบุุุุุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
อันได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
   1. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพครู

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทงบประมาณ จ�านวนงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. อบรมการสร้างจิตส�านึกการให้บริการและความตระหนักในการ
พัฒนางาน

งบ บกศ. 49,600 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ

หลักการและเหตุผล

    การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนถือเป็นกรอบปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม ซึ่งคนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ละคนในชุมชนได้มีการรวมกลุ่มเป็น

วิสาหกิจชุมชน ในการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ซ่ึงปัญหาส่วนหนึ่งที่พบในธุรกิจวิสาหกิจชุมชน คือการขาดการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าท�าให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นท่ีรู้จัก ไม่มีการสร้างเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนด้วยกันเองซ่ึงเป็นผลท�าให้ขาด

แหล่งวัตถุดิบ สินค้ามีราคาถูกเนื่องจากขายตัดราคาและไม่มีแหล่งตลาดที่จะน�าสินค้าไปวางขาย โดยดังนั้นทางวิทยาเขตฯ จึง

เล็งเห็นความส�าคัญในการให้ความรู้ด้านการวางแผนสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าธุรกิจชุมชนด้วยระบบสารสนเทศ โดยเป็นผล

สืบเนื่องจากการเก็บข้อมูลการจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าธุรกิจชุมชน  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้จะท�าให้ผู้ประกอบ

วิสาหกิจชุมชนไดรู้จักกันมากข้ึน เกิดการรวมกลุ่มกันทางธุรกิจท�าให้วิสาหกิจมีความเข็มแข็ง และถือเป็นการเตรียมความ

พร้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความแข่งแกร่งเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมการให้ บริการวิชาการแก่สังคมมากยิ่งขึ้น
    2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ผู้รับบริการสามารถเลือกติดต่อขอรับบริการไปยังหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ
ได้โดยตรง
    3. การให้บริการวิชาการที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
    4. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ให้แก่นิสิต
    5. สามารถน�าปัญหา ข้อค้นพบ ข้อสังเกตที่ได้จากการออกไปให้บริการวิชาการแล้วพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
    6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาเขต สระยายโสม กับชุมชนในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการวางแผนส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับ AEC งบ บกศ. 55,000 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255766

 ด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
 ส�านักกิจการนิสิต-นักศึกษา
หลักการและเหตุผล
    ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ เป็นหน่วยงำนในกำรจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำ
ศักยภำพ เพื่อน�ำเอำประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำตนเองสู่กำรเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ยึดหลักกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำตำมแผนกลยุทธ์ของส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 5 ด้ำน ซึ่งมีลักษณะกิจกรรมแต่ละด้ำนดังนี้
    1. ด้ำนกำรสร้ำงจิตส�ำนึกรักบ้ำนสมเด็จและกำรส่งเสริมจิตสำธำรณะ
    2. ด้ำนกำรกีฬำและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
    3. ด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม และควำมรักชำติเทิดทูลพระมหำกษัตริย์
    4. ด้ำนกำรป้องกันยำเสพติด
    5. ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตนักศึกษำ และทักษะชีวิต
    6. ด้ำนกำรอนุรักษ์ และสืบสำนศิลปวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สดุดีวันปิยมหำรำช งบกิจกรรม 15,520 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ที่ปรึกษำกับงำนกิจกรรม ครั้งที่ 5 ณ จ.เลย งบ บก.ศ. 554,100 ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

3. วันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ งบกิจกรรม 43,950 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

4. กำรประชุมสภำนิสิต งบกิจกรรม 20,000 สภำนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

5. งำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช งบกิจกรรม 49,920 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

6. 131 ปี เชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) 
มหำบุรุษรัตโนดม เนื่องในวันพิรำลัย 19 มกรำคม 2557

งบกิจกรรม 236,400 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

7. งำนเดินเพื่อสุขภำพ 131 ปี พิรำลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ งบกิจกรรม 116,540 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

8. กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 งบบ�ำรุงกีฬำ 3,500,000 ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

9. โครงกำรอบรมผู้น�ำนิสิตรุ่นที่ 24 งบกิจกรรม 250,000 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

10. วันสถำปนำ “รำชภัฏ” กิจกรรมรำชภัฏสดุดี งบกิจกรรม 91,650 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

11. กำรประชุมนำยกองค์กำรนักศึกษำและประธำนสภำนักศึกษำมหำวิทยำลัย                      
รำชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

งบกิจกรรม 50,000 องค์กำรบริหำรนิสิต/ส�ำนัก
กิจกำรนิสิตนักศึกษำ

12. กำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรนิสิตและนำยกสโมสรนิสิตประจ�ำปีกำร
ศึกษำ 2557

งบกิจกรรม 77,420 องค์กำรบริหำรนิสิต/ส�ำนัก
กิจกำรนิสิตนักศึกษำ

13. JobFairs มหกรรมนัดพบแรงงำน 2014 งบกิจกรรม 5,000 ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

14. สืบสำนประเพณีสรงน�้ำพระ รดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรำนต์ งบกิจกรรม 13,990 องค์กำรบริหำรนิสิต/ส�ำนัก
กิจกำรนิสิตนักศึกษำ



ANNUAL REPORT 2014

        ANNUAL REPORT 2014 67

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

15. โครงกำรอบรมแกนน�ำเยำวชนป้องกันยำเสพติดและเอดส์รุ่นที่ 2 งบ บก.ศ. 1,267,000 ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

16. กำรอบรมหลักสูตรกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นและปฏิบัติกำรช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐำน

งบ บก.ศ. 41,100 ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

17. รับขวัญน้องใหม่อย่ำงสร้ำงสรรค์สู่อัตลักษณ์บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ปีกำรศึกษำ 2557

งบกิจกรรม 159,100 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

18. กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรสร้ำงสรรค์งำนกิจกรรมปีกำรศึกษำ 2557 งบกิจกรรม 100,000 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

19. โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ที่ปรึกษำกับงำนกิจกรรม ครั้งที่ 6 
ณ จ.กำญจนบุรี

งบ บก.ศ. 515,290 ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

20. แห่เทียนจ�ำน�ำพรรษำ ปีกำรศึกษำ 2557 ณ วัดศรีสุริยวงศ์ งบกิจกรรม 200,000 องค์กำรบริหำรนักศึกษำ/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

21. แห่เทียนจ�ำน�ำพรรษำ ปีกำรศึกษำ 2557 ในกรุงเทพมหำนคร งบกิจกรรม 56,400 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

22. พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแสดงควำมยินดีบัณฑิต งบกิจกรรม 50,250 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

23. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง งบกิจกรรม 122,065 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

24. อบรมพัฒนำบุคลิกภำพรับฟังกำรบรรยำย จุดหมำยที่ปลำยฝัน  งบกิจกรรม 24,750 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

25. วันไหว้ครู ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2557 งบกิจกรรม 80,000 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

26. โครงกำรเปิดโลกชมรม ปี 2557 งบกิจกรรม 101,830 องค์กำรบริหำรนิสิต/ส�ำนัก
กิจกำรนิสิตนักศึกษำ

27. กำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน “ชงโคเกมส์ 2014” งบกิจกรรม 680,000 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

28. กำรจัดท�ำแผนพัฒนำกิจกรรม งบ บก.ศ. 81,865 ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

29. โครงกำรอบรมเครือข่ำยนิสิตนักศึกษำป้องกันและเฝ้ำระวังยำเสพติดเครือข่ำย                    
มหำวิทยำลัยภำคกลำงตอนล่ำง

งบสนับสนุน
จำก สกอ.

354,400 ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ

30. ประกวดทูตกิจกรรม ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2557 งบกิจกรรม 163,945 องค์กำรบริหำรนิสิต/
ส�ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255768

 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

 ส�านักคอมพิวเตอร์

    การพัฒนาการให้บริการ ICT และการประชาสัมพันธ ์

    สำ�นักคอมพิวเตอร์โดยฝ่�ยบริก�รวิช�ก�ร ICT มีคว�มมุ่งมั่นด้�นก�รบริก�รวิช�ก�รที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร ซึ่งประกอบด้วยภ�รกิจด้�นง�นว�งแผนโครงก�รอบรมวิช�ก�รด้�น ICT ง�นผลิตคู่มือ ตำ�ร� และเอกส�รเผย
แพร่ ง�นฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รด้�น ICT ก�รเผยแพร่คว�มรู้และข่�วส�รที่เกี่ยวข้องกับ ICT ที่เป็นประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ

ประมวลภาพการดำาเนินการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 

(MIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ระหว่างวันที่  4 - 5  สิงหาคม 2557 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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การพัฒนาระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย

      มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎบ้�นสมเด็จเจ้�พระย� มีระบบเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตแบบ Leased Line ที่เชื่อมต่อกับเครือข่�ยของ 
Uninet  ใช้ในก�รเชื่อมต่อกับมห�วิทย�ลัยต่�งๆ และท�งมห�วิทย�ลัยได้ทำ�ก�รเช่�เส้นท�งอินเทอร์เน็ตสำ�รองในก�รเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตกับ ISP เอกชน เพื่อให้เกิดคว�มเสถียรภ�พในก�รใช้ง�นระบบเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต

โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure

     ก�รเชื่อมต่อระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ภ�ยในมห�วิทย�ลัย มีโครงข่�ยในก�รเชื่อมต่อจ�กสำ�นักคอมพิวเตอร์อ�ค�ร
สมเด็จเจ้�พระย�บรมมห�พิชัยญ�ติ (ทัต บุนน�ค) กระจ�ยไปต�มอ�ค�รต่�ง ๆ ด้วยโครงข่�ย เส้นใยแก้วนำาแสง (FIBER OP-
TIC) แบบ Single-Mode Fiber ที่สามารถรองรับอัตร�ก�รส่งถ่�ยข้อมูลม�กว่� 1 Gbps  ให้รองรับก�รคว�มต้องก�รของ 

ผู้ใช้ง�นได้อย่�งทั่วถึง ดังรูป

 

แสดงก�รเชื่อมต่อเครือข่�ยสุริยะภ�ยในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จเจ้�พระย�



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255770

การพัฒนาและบ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

   การพัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย 
     ในปี 2557 ฝ่�ยระบบส�รสนเทศได้พัฒน�เว็บไซต์หลักของมห�วิทย�ลัย http://www.bsru.ac.th โดยเปลี่ยนรูปแบบ
โฮมเพจในแบบใหม่ โดยพัฒน�ขึ้นม�เองเพื่อก�รใช้ง�นที่ง่�ยขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อ ก�รประช�สัมพันธ์มห�วิทย�ลัย 

ได้หล�กหล�ย
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      โครงการบำารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ฝ่�ยระบบส�รสนเทศ ได้มีก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

 มีก�รประชุมคณะกรรมก�รในก�ร
พิจ�รณ�โครงก�รบำ�รุงรักษ�ระบบฯ

หน้�เว็บไซต์   http://erpmis.bsru.ac.th/

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS)
1. ระบบบริก�รก�รศึกษ� (ผ่�นเว็บไซต์) 
 https://mis.bsru.ac.th/



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255772

การซ่อมบ�ารุง 
    สำ�นักคอมพิวเตอร์โดยฝ่�ยซ่อมบำ�รุง ได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับก�รซ่อมบำ�รุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของมห�วิทย�ลัย  รวมถึงให้
คำ�ปรึกษ�ปัญห� ข้อสงสัย ท�งด้�นฮ�ร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยได้จัดให้มี
บุคล�กรเฉพ�ะท�งไว้คอยดูแลอย่�งทั่วถึง ต�มภ�รกิจของสำ�นักคอมพิวเตอร์ 
     โดยระหว่�งเดือน ตุล�คม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2557 
ฝ่�ยซ่อมบำ�รุงได้ดำ�เนินก�รซ่อมบำ�รุงครุภัณฑ์สำ�นักง�นประเภทเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของหน่วยง�นต่�งๆ ภ�ยในมห�วิทย�ลัย

ภ�พก�รซ่อมบำ�รุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเพิ่มจุดเครือข่�ยของมห�วิทย�ลัย

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    สำ�นักคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กร ให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถท�งด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ให้เท่�ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกเทคโนโลยี โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคล�กรของสำ�นักคอมพิวเตอร์ได้เข้�ร่วมก�รอบรม สัมมน� ศึกษ�ดูง�น และก�รประชุม ที่จัดขึ้นทั้งภ�ยในและภ�ยนอก
มห�วิทย�ลัยโดยหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รเพื่อนำ�
ม�ใช้สนับสนุนก�รปฏิบัติง�นสู่ก�รพัฒน�องค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

การประชุม อบรม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท

ก�รเขียนคู่มือปฏิบัติง�น (Operating  Manual) มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จเจ้�พระย� ณ โรงแรมภูเข�ง�มรีสอร์ท  
จ.นครน�ยก  วันที่ 15-16 กรกฎ�คม 2557

สัมมน�

ก�รเขียนโปรแกรม  oracle/plsql   สำ�นักคอมพิวเตอร์  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จเจ้�พระย�  
ณ ห้องประชุม 1010   วันที่ 18 – 22 สิงห�คม 2557

อบรม

Java Fundamenta บริษัท Oracle ประเทศไทย ณ  สำ�นักง�นใหญ่ บริษัท Oracle 
ประเทศไทย   วันที่ 8 – 10 กันย�ยน 2557

อบรม

โครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง วิธีปฏิบัติในก�รตรวจ
สอบเอกส�รเบิกจ่�ย

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จเจ้�พระย�  ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท 
อัมพว� จ.สมุทรสงคร�ม   วันที่ 17 – 18 กันย�ยน 2557

อบรม

ก�รเขียนโปรแกรมประยุกต์ขั้นสูง  Advanced iOS  
Application Development

สำ�นักคอมพิวเตอร์  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จเจ้�พระย�  
ณ ห้องประชุม 1010  วันที่ 22 – 26 กันย�ยน 2557

อบรม
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	 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

	 ส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการและเหตุผล
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตรงกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็งและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อให้คนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัว
    2. เพื่อเป็นการบูรณาการให้ชุมชน/สังคม/ท้องถิ่นมีแหล่งสารสนเทศด้านอาเซียนเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าส�าหรับ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    3. เพื่อสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  โดยมีกิจกรรมหลักคือ การให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้สู่สังคมในรูปแบบ
ของวารสารสารสนเทศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการจัดการความรู้ เพื่อสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ งบ แผ่นดิน 90,000 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เปิดประตูสู่อาเซียน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

งบ แผ่นดิน 25,000 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และชมรมห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานฝีมือด้วยเทคนิค DIY สมุดท�ามือ” งบ แผ่นดิน 27,000 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255774

 ด้านการจัดการเรียนการสอน

 ส�านักวิเทศสัมพันธ์และ 
เครือข่ายอาเซียน

 ด้านความรวมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
หลักการและเหตุผล
    ส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท�าโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สร้างศักยภาพในการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาย
ใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากร รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาในด้านต่างๆอาทิ เช่น ด้านการบริการวิชาการตามพันธกิจ ด้านการผลิต ส่งเสริมครูบุคลากรทางการศึกษาและวิชา
ชีพอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ ประโยชน์และโอกาสจากการศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้จะท�าให้บุคลากรของส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความตระหนักในการท�างาน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถาบันการศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ที่จะท�าให้บุคลากรของคณะและหน่วยงานได้ร่วมมือกันสร้างบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานและที่ส�าคัญที่สุด คือ การได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการ
แบ่งปัน การช่วยเหลือด้านวิชาการ การวิจัยหรือการแลกเปลี่ยนบุคลากรซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
     1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้แก่บุคลากรด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
  2.เพื่อพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ ในการพัฒนาการผลิตและส่งเสริมครู 
บุคลากรการศึกษาและวิชาชีพอื่นๆ
     3. เพื่อเพิ่มประสบการณ์และสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างศักยภาพในการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

งบ บกศ.  150,000 ส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ

หลักการและเหตุผล
  การจัดโครงการอบรมภาษาเพื่อนบ้าน รุ่นที่ 9 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ�าปี 2556 ซึ่งเป็นโครงการที่ด�าเนินการอย่างต่อ
เนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียน การสอน รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็น
รายวิชาหนึ่งในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และที่ส�าคัญยังเป็นการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่ดีให้แก่นิสิตนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
   1. เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะทางภาษา สังคม ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน   ได้แก่  ประเทศกัมพูชา 
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้แก่
นิสิตนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    2. เพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่ดีทางด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
    3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีต่อประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทงบประมาณ จ�านวนงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการอบรมภาษาเพื่อนบ้าน รุ่นที่ 9 เงินแผ่นดิน 950,000 ส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ
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 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
หลักการและเหตุผล
  โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ (ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษา
เวียดนาม ภาษาจีน และภาษาบาฮาซามลายู) ส�าหรับนิสิตนักศึกษา บุคลากรในระดับ อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556” และ 
“โครงการอบรมภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารและการศึกษาวัฒนธรรมต่างประเทศ ครั้งที่ 4” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศแก่นิสิตนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาเพื่อนบ้าน
ในระดับพื้นฐานเบื้องต้น โดยสนองความต้องการแก่บุคลากร นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น World Class Quality University และน�าพามหาวิทยาลัยและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและสู่สากลต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนให้แก่บุคลากร นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และให้กับชุมชนและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ
    2. เพื่อให้บุคลากร นิสิตนักศึกษา และคณาจารย์ที่สนใจ ได้ฝึกฝนทักษะภาษาเพื่อนบ้านและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน หรือเพื่อการศึกษาต่อ หรือใช้ในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
    3. เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศในการน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันและพัฒนาใน
การท�างาน
    4. เพื่อบริการวิชาการสู่สังคมและให้ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมแก่ชุมชนและบุคคลภายนอก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน (ภาษา
พม่า ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม) ส�าหรับนักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556

งบ แผ่นดิน 150,000 ส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน (ภาษาบา
ฮาซามลายู) ส�าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556

งบ แผ่นดิน 100,000 ส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ

3. โครงการอบรมภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารและศึกษาวัฒนธรรมสังคม
อาเซียนส�าหรับบุคคลภายนอก ครั้งที่ 4

งบ บกศ. 100,000 ส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255776

 ด้านงานส่งเสริมและการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผล

    วัฒนธรรม  ถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนและแสดงถึงภูมิปัญญาของชาตินั้นๆ  โดยวัฒนธรรมของแต่ละชาติย่อมมี

ความหลากหลาย จากความหลากหลายดังกล่าววัฒนธรรมบางอย่างจึงสูญหายไปหรือมีความส�าคัญลดน้อยลงไป ดังนั้น  ส�านัก

ศิลปะและวัฒนธรรม  จึงมีภารกิจหลักที่ส�าคัญในการอนุรักษ์  สืบสาน  ส่งเสริม  และพัฒนางานวัฒนธรรมของชาติ ในมิติ

ต่างๆ  ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  และพัฒนางานวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยก้าวไปสู่สากล

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อการอนุรักษ์  สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม  และพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
    2. เพื่อสร้างจุดเน้นในอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
    3. เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักในประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเภท

งบประมาณ
จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี 2556 งบ แผ่นดิน 136,775 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

2. โครงการสืบสานจารีตพิธีหลวง งบ แผ่นดิน 136,000 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

3. โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 22 งบ แผ่นดิน 54,600 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

4. โครงการ Culture talk ครั้งที่ 1 งบ แผ่นดิน 10,800 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

5. โครงการทัศนศึกษาสัญจร  ครั้งที่ 28 งบ แผ่นดิน 57,000 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดมารยาทงาม ตามวิถีไทย รวมใจ
สืบสานวัฒนธรรม

งบ แผ่นดิน 141,450 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

7. โครงการฐานข้อมูลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ งบ แผ่นดิน 70,000 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

8. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ งบ แผ่นดิน 180,000 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

9. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การบริการ และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม งบ แผ่นดิน 39,000 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

10. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง งบ แผ่นดิน 29,400 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

11. โครงการการจัดท�ามาตราฐานฯ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ งบ แผ่นดิน 215,100 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

12. โครงการ BSRU AWARD  ครั้งที่ 1  (รักษ์ไทย) งบ แผ่นดิน 120,000 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

14. โครงการลานบ้าน..ลานวัฒนธรรม “ เก้าอี้ดนตรี Share music ” งบ แผ่นดิน 24,900 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

15. โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 23 งบ แผ่นดิน 176,970 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
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ด้าน 
การวิจัย



                      รายงานประจ�าปี	2557

 รายงานประจ�าปี 255778

 ด้านการวิจัย

 รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายนอกส�าหรับอาจารย์

 หลักการและเหตุผล

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย	ในทุกสาขาวิชา		โดยการ

กระตุ้นส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย	ให้มีการวิจัยและพัฒนาวิทยาการความรู้ของสาขา

วิชาการต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ในขณะเดียวกัน

สถาบันวิจัยได้ด�าเนินการด้านการวิจัยและส�ารวจข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ	พัฒนาและการบริหารของมหาวิทยาลัย	

พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย	อันเป็นการแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย	ดังนั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางด้านปริมาณและคุณภาพงานวิจัย

 เป้าหมายผลผลิต

	 เพื่อผลิตผลงานวิจัยทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	10		ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2557	

สถาบันวิจัยและพัฒนามีงานวิจัยจ�านวนทั้งสิ้น		130	เรื่อง		รวมจ�านวนเงินงานวิจัย	14,292,980	บาท	

โดยมีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

ประเภททุนวิจัย จ�านวนโครงการ จ�านวนเงิน

ทุนภายในส�าหรับอาจารย์ 33 2,255,880

ทุนภายนอกส�าหรับอาจารย์ 24 11,365,300

ทุนภายในส�าหรับนักศึกษา 73 671,800

รวมทั้งสิ้น 130 14,292,980

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภท

งบประมาณ

จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้ม

แข็งอย่างยั่งยืนในอ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร

1	ปี งบแผ่นดินที่ผ่าน

การพิจารณาจาก	วช.

338,300 คณะวิทยาการจัดการ

2.	รูปแบบการวิจัยและพัฒนา	(R&D)	การจัดการ

ในการผลิต	เพื่อบูรณาการผ้าคลุมผมกับการออกแบบ

แฟชั่นชุดปาร์ตี้แวร์สตรีมุสลิมของ	SMEs	5	

จังหวัดชายแดนภาคใต้	ส�าหรับตลาดในประเทศ

	ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตะวันออกกลาง

1	ปี งบแผ่นดินที่ผ่าน

การพิจารณาจาก	วช.

1,682,000 คณะวิทยาการจัดการ

3.การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลเพื่อการบริหารจัดการ

เครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับเว็บเพื่อช่วย

บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1	ปี งบแผ่นดินที่ผ่าน

การพิจารณาจาก	วช.

941,600 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

4.การจัดการระบบสาธารณสุขชายแดนประเทศไทย

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

1	ปี งบแผ่นดินที่ผ่าน

การพิจารณาจาก	วช.

1,435,800 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

5.	พืชสมุนไพร:กรณีศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนชายทะเล

บางขุนเทียน	ส�านักงานเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

1	ปี งบแผ่นดินที่ผ่าน

การพิจารณาจาก	วช.

247,700 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

6.	การสร้างเครือข่ายค�ามโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย	

ภาษาเพื่อนบ้าน	กลุ่มอาเซียน	และภาษาอังกฤษ

ด้วย	เอนทิตีล�าดับที่หนึ่งโดยวิธีการแปลสองทาง

1	ปี งบแผ่นดินที่ผ่าน

การพิจารณาจาก	วช.

569,700 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
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 รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายนอกส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ประเภท

งบประมาณ

จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

7.	การควบคุมโรคกล้าแห้งของต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ	105	

โดยใช้ชีววิธี

1	ปี งบแผ่นดินที่ผ่าน

การพิจารณาจาก	วช.

534,800 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

8.	โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรเชื้อ	Plasmodium	

vivax	จากการวิเคราะห์	microsatellite	ของเชื้อมาลาเรีย

จากผู้ป่วย	ในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อที่แตกต่างกัน

ในประเทศไทย

1	ปี งบแผ่นดินที่ผ่าน

การพิจารณาจาก	วช.

648,100 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

9.	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขอนามัยของเท้า 1	ปี งบแผ่นดินที่ผ่าน

การพิจารณาจาก	วช.

825,600 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

10.การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตกรรมจากต้นคล้า:ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของกลุ่มผู้ผลิตในจังหวัดภาคอีสานของประเทศไทย

1	ปี งบแผ่นดินที่ผ่าน

การพิจารณาจาก	วช.

79,900 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

11.	การตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโลดทะนง 1	ปี งบแผ่นดินที่ผ่าน

การพิจารณาจาก	วช.

955,200 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

12.	การตรวจหาเอนไซม์	Klebsiella	pneumoniae	car-

bapenemase	ในเชื้อกลุ่ม	Enterobacteriaceae

1	ปี งบแผ่นดินที่ผ่าน

การพิจารณาจาก	วช.

123,800 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

13.	ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย 1	ปี งบแผ่นดินที่ผ่าน

การพิจารณาจาก	วช.

412,800 คณะวิทยาการจัดการ

14.	การวิจัยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

(Critical	Thinking)	ของนักศึกษาครู	สาขาคอมพิวเตอร์-

ศึกษา	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	และสาขาวิชาคณิตศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1	ปี ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.)

150,000 คณะครุศาสตร์

15.	การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล

ของนักศึกษาครู	สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1	ปี ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.)

300,000 คณะครุศาสตร์

16.	การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์	

ส�าหรับนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา		

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1	ปี ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.)

200,000 คณะครุศาสตร์

17.การสร้างองค์ความรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ของนักศึกษาครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1	ปี ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.)

280,000 คณะครุศาสตร์

18.	อาหารพื้นบ้านบนความหลากหลายทางชีวภาพของ

ชุมชน	ชาวไทยวน	อ�าเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา

1	ปี ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.)

150,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

19.	ความหลากหลายของยีนที่ก�าหนดการสร้างเอนไซน์	

Extended	Spectrum	Beta-Lactamase(ESBL)	ในเชื้อ	

Escherichia	coli	ที่แยกทางจากแหล่งน�้าในสิ่งแวดล้อม

1	ปี ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.)

140,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี



                      รายงานประจ�าปี	2557

 รายงานประจ�าปี 255780

 รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายนอกส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ประเภท

งบประมาณ

จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

20.	การใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง

จากย่านาง	เพื่อเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่อ�าเภออู่ทอง		จังหวัดสุพรรณบุรี

1	ปี ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.)

170,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

21.การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพ:	มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่ม

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1	ปี ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.)

200,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

22.การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพ:	มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่ม

รัตนโกสินทร์

1	ปี ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.)

200,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

23.ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น			

ในพื้นที่	อ�าเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี

1	ปี ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.)

400,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

24.ฤาษีกาฝาก		ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุดการเรียนรู้ 1	ปี ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.)

380,000 คณะครุศาสตร์

รวม 11,365,300

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภท

งบประมาณ

จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.การพัฒนาทักษะ	ER-DIAGRAM	:	การศึกษาความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุ

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

55,000 ครุศาสตร์

2.ผลของโปรแกรมการฝึก	เอส	เอ	คิว	ที่มีต่อเวลาตอบ

สนองการเตะตัดในกีฬามวยไทย

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

67,080 ครุศาสตร์

3.การสังเคราะห์งานวิจัยของนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา	ประจ�าปีการศึกษา	

2557

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 ครุศาสตร์

4.การออกแบบสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคนิคโมชั่นกราฟิกเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์	

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

50,000 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

5.การพัฒนาตัวแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนตามบทบาทของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น	

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

70,000 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

6.องค์ความรู้ศิลปินพื้นบ้านวงปี่พาทย์พื้นบ้าน		บ้านหนอง

ไทร	อ�าเภอนางรอง	จังหวัดบุรีรัมย์	:	นายสนั่น		ปราบภัย	

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

50,000 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

7.วาทกรรม	“พม่า”ในผลงานดนตรีของหลวงวิจิตรวาทการ 1	ปี กองทุนสนับสนุนการ

วิจัย	(ทุนภายใน)

46,750.00 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

 รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับอาจารย์ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภท

งบประมาณ

จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

8.นวัตกรรมด้านดนตรี	“มหาบุรุษรัตนโนดม”	บทเพลงเทิด

พระเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรม	มหาศรีสุริยวงศ์	

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

69,500 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

9.ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน

ภาษาในกลุ่มอาเซียน	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

50,000 วิทยาการจัดการ

10.รูปแบบการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านละครโทรทัศน์ไทย	 1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

88,000 วิทยาการจัดการ

11.รูปแบบการจัดการความรู้ในธุรกิจขนาดใหญ่	:	ศึกษา

กรณีโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลขนาดใหญ่ใน

จังหวัดสมุทรสาคร

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

70,000 วิทยาการจัดการ

12.ผลของการวางตราสินค้าและความต้องการการก�ากับ

ดูแลของผู้บริโภค

1	ปี กองทุนสนับสนุนการ

วิจัย	(ทุนภายใน)

50,000 วิทยาการจัดการ

13.การพัฒนาอุปกรณ์วัดปรับระดับองศาเตียงผู้ป่วย																	 1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

50,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14.สมรรถภาพการผลิต	ต้นทุน	และคุณค่าทางโภชนะของ

ห่านจีน	ที่เลี้ยงในแปลงหญ้าธรรมชาติและแปลงหญ้าผสม

ถั่วอาหารสัตว์

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

70,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคลินิก

แพทย์แผนไทย	

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

50,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน		วิชาการ

เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง		หลักสูตรสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ		มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา	

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

50,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17.สภาวะการสังเคราะห์บล็อกโคพอลิเมอร์ระหว่างพอลิ

เฮกซิลไธโอฟีนกับอนุพันธ์ของฟลูเลอรีนส�าหรับเซลล์แสง

อาทิตย์

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

50,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18.การสร้างแบบจ�าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการตัดสินใจเลือกผังกระบวนการผลิต

สายพานรถยนต์		กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง	

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

50,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19.การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ส�าหรับตรวจการ

แสดงออกของยีนไซโตไคน์ในเม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียส

เดียวของมนุษย์	

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

55,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20.การตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระโดยรวมและสารมา

ลอนไดอัลดีไฮด์ในพลาสมาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม		เปรียบ

เทียบกับคนสุขภาพดี

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

55,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับอาจารย์  (ต่อ)



                      รายงานประจ�าปี	2557

 รายงานประจ�าปี 255782

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ประเภท

งบประมาณ

จ�านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

21.การตรวจหมู่เลือด	A	ชนิดโฮโมไซกัสและเฮเทอโรไซกัส	

โดยวิธี	Agglutination	ร่วมกับ	Modified	PCR-	SSP	

เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดแดง

เลี้ยงหัวใจแข็งและตีบ

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

55,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22.พันธุศาสตร์ประชากรเชื้อมาลาเรียชนิด	Plasmodium	

vivax	ที่อ�าเภอไทรโยค	จังหวัดกาญจนบุรีเปรียบเทียบ

ระหว่างปี	พ.ศ.2553	และ	พ.ศ.	2556

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

55,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23.หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง

ด้วยระบบภาพสเตอริโอ

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

342,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24.การศึกษาปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลต่อ

โรคการเจ็บป่วยจากอาคารของผู้ปฏิบัติงานถ่ายเอกสาร

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

60,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25.รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

50,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26.การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนส�าหรับ

เอกสาร	มคอ.5	ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติบนเว็บ	

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

50,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27.เปรียบเทียบการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี	

DPPH,	ABTS	และ	FRAP	และปริมาณสารประกอบ

ฟีนอลิกทั้งหมด	ของสารสกัดสมุนไพร

ในต�ารับยาหอมเทพจิตร

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

50,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28.การพัฒนาเทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพี		เพื่อจ�าแนก

สายพันธุ์พยาธิปากขอที่พบในคนไทย

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

92,900 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29.การเพิ่มปริมาณยีนที่ควบคุมการสร้างไลโพโปรตีน	

LipL32	ของ	Leptospira	interrogans	

ด้วยเทคนิค	พี	ซี	อาร์	

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

55,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30.การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน�้าตาลในเลือดของสารสกัด

น�้าจากใบกฤษณาสายพันธุ์	Aquilaria	subintegra	Ding	

Hau.	ในหนูเบาหวานชนิดที่	2

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

150,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31.การพัฒนาต�ารับแชมพูและครีมนวดผม

จากน�้ามันตะไคร้ที่ผสมสารยึดติด	กรณีศึกษากับปอยผม	

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

50,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32.การศึกษาผลกระทบของแป้งเทอร์โมพลาสติกที่มีต่อ

สมบัติเชิงกลและอุณหภูมิของพอลิแลคติกแอซิด

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

89,650 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33.การผลิตเครื่องดื่มสควอชเสาวรสโดยใช้

น�้ามันหอมระเหยจากพืชบางชนิดทดแทนสารกันเสีย

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

50,000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวม 2,255,880  

 รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับอาจารย์  (ต่อ)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ประเภทงบประมาณ

จ�านวนงบ

ประมาณ 

(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลัก		อินทรียวัตถุและ

ปัจจัยทางกายภาพของดินในนาข้าว	ต�าบลบึงสนั่น	

อ�าเภอธัญบุรี		จังหวัดปทุมธานี

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

2.การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งด้วย

แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก		เพื่อสร้างชุดเครื่องมือ

ผลิตกระแสไฟฟ้าใน	การประจุแบตเตอรีโทรศัพท์มือถือ

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

3.ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมและความเชื่อ

ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์

ของกลุ่มชายรักชายในกรุงเทพมหานคร

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

4.การพัฒนาระบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์แสดงข้อมูล

และราคาสินค้าผ่านช่องสัญญาณไร้สาย

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

5.การพัฒนาระบบควบคุมการปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย

โทรศัพท์	เคลื่อนที่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

6.คุณลักษณะของแอนติเจนชนิดสารคัดหลั่งจาก

พยาธิตัวกลมอะนิซาคิสโดยวิธีเอสดีเอส-เพจ

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

7.การศึกษาคุณสมบัติสารต้านอนุมูลอิสระจากกระถินหอม 1	ปี กองทุนสนับสนุนการ

วิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

8.การสกัดดีเอ็นเอจากพยาธิตัวกลมบน	FTA	card	

โดยใช้น�้ายาต่างชนิดกัน

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

9.พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในวัดเขตธนบุรี	

กรุงเทพมหานคร

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

10.พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของประชาชนในเขต

พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลบ้านหนองกก	อ�าเภอนางรอง	จังหวัดบุรีรัมย์

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

11.พฤติกรรมการสูบบารากู่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร 1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

12.การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

13.การศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์โดยใช้กล้องโทรทรรศน์

แบบหักเหแสง

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

14.ศึกษาผลของสารสกัดเมล็ดหนามแท่งต่อการดูดซับ

สีของผ้าฝ้าย

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

15.การศึกษาค่าการน�าไฟฟ้าของสารละลายที่เหมาะสม

ในการปลูกผักกาดหอมแบบไฮโดรโปนิกส์

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

16.การพัฒนาเครื่องนับเม็ดยาขนาดพกพา	

โดยใช้หลักการของ	Load	Cell

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

 รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับนิสิต-นักศึกษา 



                      รายงานประจ�าปี	2557

 รายงานประจ�าปี 255784

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ประเภทงบประมาณ

จ�านวนงบ

ประมาณ 

(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

17.การศึกษาคุณภาพน�้าดื่มจากตู้หยอดเหรียญในหอพัก

บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

18.การพัฒนาเครื่องนวดข้าวในครัวเรือน 1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

19.การศึกษาการจับตัวกันของน�้ายางพาราธรรมชาติ		

โดยอาศัยส่วนผสมของน�้าหมักกล้วยกับกรดฟอร์มิค

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

20.ศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าภูฐานจากการเลี้ยง

ด้วยน�้าหมักชีวภาพจากผัก		ผลไม้

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

21.การพัฒนาเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก

โดยพลังงานแสงอาทิตย์

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

22.การใช้เกมค�าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

โรงเรียนวัดบุคคโล

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

6,000 คณะครุศาสตร์

23.การพัฒนาความสามารถด้านทักษะการเขียนภาษา

อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

โรงเรียนวัดตรีทศเทพ		โดยใช้แผนผังความคิด

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

6,000 คณะครุศาสตร์

24.การพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนเทพศิรินทร์		นนทบุรี		

โดยการฝึกเขียนแบบเน้นกระบวนการ

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

6,000 คณะครุศาสตร์

25.การใช้เทคนิคกอร์ดอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ

เขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์		ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	5	โรงเรียนวัดตลิ่งชัน	(ปิ่นทองสัณฐาคาร)

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

6,000 คณะครุศาสตร์

26.การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ		

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน	ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนวัดรวกบางบ�าหรุ

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

6,000 คณะครุศาสตร์

27.การพัฒนาความสามารถความเข้าใจในการอ่าน

ภาษาอังกฤษด้วยวิธีMIA	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

โรงเรียนวัดบางปะกอก

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

6,000 คณะครุศาสตร์

28.การจัดการเรียนรู้เน้นงานปฏิบัติ		เพื่อพัฒนา

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ		

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนประถมสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

6,000 คณะครุศาสตร์

29.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	โดยใช้รูปแบบการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ที่เสริมกระบวนการเรียนรู้

อัตโนมัติ

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

6,000 คณะครุศาสตร์

 รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับนิสิต-นักศึกษา (ต่อ)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ประเภทงบประมาณ

จ�านวนงบ

ประมาณ 

(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

30.การศึกษาวิธีการแก้การพักตัวของเมล็ดดองดึงพืช

ชายฝั่งทะเลพื้นบ้านภาคใต้ที่ระยะฝักแตก	(60	วัน)		

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

31.การเปรียบเทียบการบ่มกล้วยน�้าว้าในลังกระดาษแบบ

ใช้แก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์	แบบใช้ใบขี้เหล็ก	แบบใช้ใบสะเดา	

และแบบธรรมชาติ

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

6,000 คณะครุศาสตร์

32.การใช้ผงเปลือกไข่ไก่	เปลือกไข่เป็ด	และเปลือกไข่

นกระทาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักกาดขาวพันธุ์ขาวปลี

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

6,500 คณะครุศาสตร์

33.เปรียบเทียบการเพาะถั่วงอกในโอ่งซึ่งมีอุณหภูมิ

ที่แตกต่างกัน

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

4,700 คณะครุศาสตร์

34.การเปรียบเทียบคุณสมบัติของรางจืดและด่างทับทิม

ต่อการล้างพิษยาฆ่าแมลงไซเพอร์เมทรินในผักกาดขาว

ที่ตลาดสี่แยกบ้านแขก

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

6,600 คณะครุศาสตร์

35.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบพหุปัญญา

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

36.ส�ารวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน�้าดื่มบ้านสมเด็จ 1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

37.การใช้ภูมิบัญญาพื้นบ้านในการจ�าแนกเห็ดพิษบริเวณ

ป่าภูแลนค�า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

38.ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อรา

ในดอกดาวเรือง

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

39.การปนเปื้อนของ	Salmonella	sp.	ในข้าวมันไก่

ที่จ�าหน่ายบริเวณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

40.การออกแบบเครื่องอบแห้งไส้กรอก-หม�่าพลังงาน

แสงอาทิตย์ท�างานร่วมกับพลังงานไฟฟ้า

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

41.การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพถ่านอัดแท่ง

จากเปลือกผลไม้และถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

42.คุณภาพของผลมะนาวสายพันธุ์แป้นพิจิตร1	

ที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

43.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ	เรื่องระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนวัดบวรมงคล

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

44.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	(CAI)	วิชาภาษาไทย	

เรื่องหลักภาษาและการใช้ภาษา

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

 รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับนิสิต-นักศึกษา (ต่อ)



                      รายงานประจ�าปี	2557

 รายงานประจ�าปี 255786

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ประเภทงบประมาณ

จ�านวนงบ

ประมาณ 

(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

45.พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	

ต�าบลบางแม่นาง	อ�าเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

46.ระดับความเครียดและการจัดการความเครียดของนิสิต

ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

47.พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชน		ชุมชน

วัดประดิษฐาราม	แขวงหิรัญรูจี	เขตธนบุรี	กรุงเทพมหานคร

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

48.พฤติกรรมการเสพยาเสพติดชนิดสี่คูณร้อยของวัยรุ่น	

ในอ�าเภอเมือง	จังหวัดชุมพร

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

49.การโคลนยีน	อะโรเอ	จากเชื้อ	Salmonella	

typhimurium	ด้วยเทคนิค	พีซีอาร์	

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

50.ผลของสารสกัดจากชาต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

51.สภาวะที่เหมาะสมในการลดปริมาณของกรดไฟทิก

ในข้าวพันธุ์กข	41	พวงทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาแตกต่างกัน

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

52.ผลของการงอกของข้าวที่ระยะเวลาต่างๆ	ต่อปริมาณ

กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก	(กาบา)	ในข้าวพันธุ์	กข	41	

พวงทอง	จังหวัดสุพรรณบุรีที่เก็บเกี่ยวต่างระยะเวลา

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

53.ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์	(EQ)	

ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา	(AQ)	และพฤติกรรม

ของนิสิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

54.การตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษในซูชิ

ในกรุงเทพมหานคร

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

55.คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหมึกสดย่างที่จ�าหน่าย

ในตลาดเขตธนบุรี

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

56.การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหมู่เลือด	

ABO	กับโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็งและตีบ

ในคนไทย		โดยวิธี	Hemagglutination	และ	PCR-SSP

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

57.ทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาต่อรักร่วมเพศในชาย

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

58.พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของประชาชน

ในต�าบลนนทรีย์	อ�าเภอบ่อไร่	จังหวัดตราด

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

59.ความรู้	ทัศนคติ	และพฤติกรรม	ในการเลี้ยงดูบุตร
ระหว่างมารดาวัยรุ่นกับมารดาวัยผู้ใหญ่ที่ส่งผลต่อการเจริญ
เติบโตทางด้านร่างกายของทารก	ในอ�าเภอท่าแซะ 
	จังหวัดชุมพร

1	ปี กองทุนสนับสนุนการ
วิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	และ
เทคโนโลยี

 รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับนิสิต-นักศึกษา (ต่อ)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ประเภทงบประมาณ

จ�านวนงบ

ประมาณ 

(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

60.พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน	

ต�าบลหนองบอน	อ�าเภอบ่อไร่		จังหวัดตราด

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

61.พฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกก�าลังกาย

ของผู้สูงอายุ	ต�าบลบางแม่นาง	อ�าเภอบางใหญ่	

จังหวัดนนทบุรี

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

62.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอยู่ก่อนสมรส

ของประชาชนไทยในกรุงเทพมหานคร

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

63.พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนใน

ต�าบลตะเคียน	อ�าเภอด่านขุนทด		จังหวัดนครราชสีมา

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

64.ปัจจัยที่มีผลต่อสาเหตุการโพสสิ่งที่ไม่สมควรบนเฟซบุ๊ก	

(Facebook)	นิสิตในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี		

กรุงเทพมหานคร

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

65.ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดกับพฤติกรรม

การเผชิญปัญหาของประชาชนเทศบาลนครเมือง	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

66.พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่ป่วย

ด้วยโรคเบาหวาน		ในต�าบลบางแม่นาง		อ�าเภอบางใหญ่		

จังหวัดนนทบุรี

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

67.พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของวัยรุ่น	ต�าบลบางแม่นาง		

อ�าเภอบางใหญ่		จังหวัดนนทบุรี

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี

68.การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	

โจทย์ปัญหาระคน	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	

โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

69.การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	

ฟังก์ชัน	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

70.การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	

เรื่อง	อสมการ	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

โดยเน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

71.การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	

เรื่อง	ความสัมพันธ์	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

โดยใช้โปรแกรมเลขาคณิตพลวัต

1	ปี กองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

72.การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	

ความน่าจะเป็น	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โดย

เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

1	ปี กองทุนสนับสนุนการ

วิจัย	(ทุนภายใน)

10,000 คณะครุศาสตร์

รวม 671,800

 รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับนิสิต-นักศึกษา (ต่อ)



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 2557BBB

ด้าน 
ประกัน
คุณภาพ
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     ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รวมทุกตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย
ผลการดำาเนินงาน

ผลลัพธ์  (% หรือสัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 7 ข้อ 8 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ข้อ 3 ข้อ 3.00 - แนวปฏิบัติ มคอ. บางสาขาไม่
ชัดเจน

- วิสัยทัศน์ไม่สอดคลอกับ       
กลยุทธ์ในทิศทางสู่การ
ปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละ 24 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำาวุฒิ ป.เอก  
=21.755 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์
ประจำาวุฒิ ป.เอก ที่กำาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่
ได้=3.626)(ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละอาจารย์
ประจำาที่มีคุณวุฒิ ป.เอก เปรียบเทียบกับปี      
ท่ีผ่านมา = 3.075 เม่ือเทียบค่าการเพ่ิมข้ึนของ
ร้อยละของอาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิ ป.เอก 
เปรียบเทียบกับปีผ่านมาท่ีกำาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 
2.563) ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 3.626

3.63

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละ 30 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำาที่ดำารงตำาแหน่ง
ทางวิชาการ=22.596 เมื่อเทียบค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจำาที่ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการที่
กำาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป ดังนั้น คะแนนที่ได้เท่ากับ 1.883)(ค่าการ
เพ่ิมของร้อยละอาจารย์ประจำาท่ีดำารงตำาแหน่ง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา = -2.134 
เม่ือเทียบค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละอาจารย์
ประจำาท่ีดำารงตำาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปีท่ีผ่านมาท่ีกำาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= 
ร้อยละ 12 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท่ากับ 
-0.889 คะแนนจึงถูกปรับค่า = 0)ดังนั้นคะแนนที่
ได้เท่ากับ 1.88

1.88

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 7 ข้อ 6 ข้อ 4.00 แผนงานชัดเจน แต่ผลการ
ประเมินอยู่ในคณะวิชา ส่วน
ในระดับมหาวิทยาลัยไม่มี
การดำาเนินการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 7 ข้อ 6 ข้อ 4.00 การสุ่มตรวจสอบ เช่น ระบบ
อัคคีภัย บันไดหนีไฟ ฯลฯ  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 7 ข้อ 6 ข้อ 4.00



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255790

      ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รวมทุกตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย
ผลการดำาเนินงาน

ผลลัพธ์  (% หรือสัดส่วน)

คะแนนการ

ประเมิน
หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 

(สมศ. 1)

ร้อยละ 90 (จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ได้งานทำาหรือประกอบอาชีพอิสระ =1389/
จำานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำารวจ =1415) 
เท่ากับร้อยละ 98.16 เม่ือเทียบร้อยละ 100 
เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 
4.908

4.91

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 

(สมศ. 2)

ค่าเฉลี่ย 

4.51

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท 
เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
= 4.230

4.23

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 

(สมศ. 3)

ร้อยละ 25 (ผลรวมถ่วงน้ำาหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท เท่ากับ 109.75/จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโททั้งหมดเท่ากับ 439) =  
ร้อยละ 25 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากับ  
5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.00

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 

(สมศ. 4)

ร้อยละ 25 (ผลรวมถ่วงน้ำาหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกเท่ากับ 3.250/จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทั้งหมดเท่ากับ 13) =  
ร้อยละ 25 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 50 เท่ากับ  
5 คะแนน ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 2.50

2.50 ใน SAR มีผู้จบ ป.เอก 15 
คน ตรวจหลักฐานพบ 13 
คน ตามเกณฑ์ สมศ. 7 คน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 

(สมศ. 14)

4 คะแนน (ผลรวมถ่วงน้ำาหนักของอาจารย์ประจำา เท่ากับ 
1225.50/จำานวนอาจารย์ประจำาทั้งหมด
เท่ากับ 416.00) เท่ากับ 2.946 เมื่อเทียบดัชนี
คุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 2.455

2.46

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 6,000,000 

บาท

(ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาใน
สถาบัน = 4.345 คะแนน)

4.35
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     ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รวมทุกตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย
ผลการดำาเนินงาน

ผลลัพธ์  (% หรือสัดส่วน)

คะแนนการ

ประเมิน
หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 
(สมศ. 5)

5 คะแนน (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชา 
ในสถาบัน = 4.060)

4.06

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 
(สมศ. 6)

5 คะแนน (ผลรวมของจำานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นำาไปใช้ประโยชน์ =44.00/จำานวนอาจารย์
ประจำาและนักวิจัยประจำา ทั้งหมด = 416.00) 
= ร้อยละ 10.577 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 คะแนน  ดังนั้นคะแนนที่ได้ 
เท่ากับ 2.644

2.64 ปรับลดลงจาก 4.54 
เนื่องจากการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 
(สมศ. 7)

5 คะแนน (ผลรวมถ่วงน้ำาหนักของผลงานวิชาการที่ได้
รับรองคุณภาพ = 14.00/จำานวนอาจารย์
ประจำาและนักวิจัยประจำาทั้งหมด = 146.00) 
= ร้อยละ 3.365 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 
เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนที่ได้ 
เท่ากับ 1.683

1.68

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5 ข้อ 3 ข้อ 3.00 หลักฐานไม่สอดคล้องกับผล
การดำาเนินการไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์  ในข้อ 4, 5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  
(สมศ. 8)

ร้อยละ 30 (ผลรวมของจำานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
ทางวิชาการ ที่นำามาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย = 39.00/จำานวน
โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 
= 67.00)= มีค่าเท่ากับร้อยละ 58.209  
เมื่อเทียบค่า ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน             
ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.00

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  
(สมศ. 9)

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5  
(สมศ. 18.1)

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6  
(สมศ. 18.2)

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 6 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



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 2557

ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รวมทุกตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย
ผลการดำาเนินงาน

ผลลัพธ์  (% หรือสัดส่วน)

คะแนนการ

ประเมิน
หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 7 ข้อ 6 ข้อ 4.00 สภาสถาบันไม่มีการประเมิน
ผลการบริหารงานของ
สถาบันและผู้บริหารนำาผล
การประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 ไม่มีการปรับแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 
(สมศ. 12)

ค่าเฉลี่ย 
4.00

4.57 4.57

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 
(สมศ. 13)

ค่าเฉลี่ย 
4.51

3.88 3.88

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 97.1 
(สมศ. 16.1)

5 ข้อ 4 คะแนน 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 97.2 
(สมศ. 16.2)

3.51 4.24 คะแนน 4.24

ตัวบ่งชี้ที่ 97.3 
(สมศ. 17)

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 97.4 
(อัตลักษณ์)

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 98.1 
(ก.พ.ร.)

ร้อยละ 65 ร้อยละ 68.28 3.00

คะแนนรวมตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ (สมศ.15) 4.39 ผลการประเมินระดับดี

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยดำาเนินการ 4.30 ผลการประเมินระดับดี

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.24 ผลการประเมินระดับดี
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      ตาราง ป 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

องค์ประกอบ 
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต 
หรือผลลัพธ์

รวม 

1.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ 
และแผนการดำาเนินการ

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

2.  การเรียนการสอน 3.17 4.00 4.02 3.82 ดี

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก

4.  การวิจัย 4.35 5.00 2.79 3.79 ดี

5.  การบริการวิชาการแก่สังคม - 4.00 5.00 4.50 ดี

6.  การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก

7.  การบริหารและการจัดการ - 4.50 4.23 4.41 ดี

8.  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

รวม 3.47 4.56 4.06 4.24 ดี

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี

     
      ตาราง ป 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต 
หรือผลลัพธ์

รวม

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต (4) - - 4.33 4.33 ดี

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา(35) 

    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ 
    บริหารการอุดมศึกษา (16) 

- 4.57 4.23 4.49 ดี

    ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร  
    การอุดมศึกษา (19)

3.47 4.44 4.49 4.24 ดี

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้ฯ (2)

- 5.00 2.79 3.68 ดี

รวม 3.47 4.56 4.06 4.24 ดี

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 2557

      ตาราง ป 4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต 
หรือผลลัพธ์

รวม

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

- 4.50 4.52 4.51 ดีมาก

2. ด้านกระบวนการภายใน 4.00 4.44 4.61 4.46 ดี

3. ด้านการเงิน 4.35 5.00 - 4.68 ดีมาก

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม

2.76 5.00 2.71 3.29 พอใช้

รวม 3.47 4.56 4.06 4.24 ดี

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี

      ตาราง ป 5 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต 
หรือผลลัพธ์

รวม

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความ

พร้อมในการจัดการศึกษา

(1)  ด้านกายภาพ 4.00 - - 4.00 ดี

(2)  ด้านวิชาการ 2.76 3.67 2.46 3.16 พอใช้

(3)  ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก

(4)  ด้านการบริหารจัดการ - 4.67 4.23 4.56 ดีมาก

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 3.17 4.40 3.64 4.03 ดี

2. มาตรฐานด้านการดำาเนินการตาม

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

(1)  ด้านผลิตบัณฑิต - 5.00 4.33 4.58 ดีมาก

(2)  ด้านการวิจัย 4.35 5.00 2.79 3.79 ดี

(3)  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - 4.00 5.00 4.50 ดี

(4)  ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม
- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 2 4.35 4.75 4.17 4.40 ดีมาก

รวม 3.47 4.56 4.06 4.24 ดี

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี
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      ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. 

กลุ่มตัวบ่งชี้
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย
ผลการประเมิน

1. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

1.1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 4.16 ดี

1.2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2.79 พอใช้

1.3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก

1.4 ด้านทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก

1.5 ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน 3.64 ดี

1.6 ด้านพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 4.45 ดี

รวม 4.03 ดี

2. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 4.75 ดีมาก

3. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 5.00 ดีมาก

รวมทั้งสิ้น 4.23 ดี

      ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน

97.1  ผลการพัฒนาสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ : ทักษะ ภาษาการสื่อสาร

และจิตสาธารณะ (สมศ.16.1)
5.00 ดีมาก

97.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ : ทักษะ ภาษาการสื่อสารและ 

จิตสาธารณะ (สมศ.16.2)
4.24 ดี

97.3  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ของ

สถาบัน : เช่ียวชาญในศาสตร์ เปร่ืองปราดภาษา กีฬา ดนตรี และมี 

ธรรมาภิบาล (สมศ.17)

5.00 ดีมาก

97.4  ระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายในต่างประเทศ : การสร้างองค์

ความรู้ระดับสากลเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นนำา  

(อัตลักษณ์)

5.00 ดีมาก

รวม 4.81 ดีมาก



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255796

      จุดแข็ง  จุดที่ต้องปรับปรุงและข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ

        องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดำาเนินการ

จุดแข็ง

1. มหาวิทยาลัยมีการกำาหนดกลยุทธ์การบริหารที่ครบทุกพันธกิจ เพื่อทำาให้มหาวิทยาลัยเป็น World Class University 

2. มหาวิทยาลัยมีการทำารายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนต่อสภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์

ข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันทุกปี (ซึ่งปัจจุบันที่ตรวจสอบพบว่า 
มีการทบทวนแผนทุกปี) เป็นสิ่งที่ดีมาก

2. การจะเป็น World Class University นั้นควรคำานึงถึงเกณฑ์การประเมินว่าสากลเขาประเมินจากอะไร  
จะได้ปรับกลยุทธ์ให้สอดรับและบรรลุเป้าหมายได้สำาเร็จ

3. การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนต่อสภามหาวิทยาลัย ควรแจกแจงตามพันธกิจเพื่อให้เห็นภาพ 
อย่างชัดเจน

องค์ประกอบที่ 2   การเรียนการสอน

จุดแข็ง

สถาบันมีระบบและกลไกในการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำา มคอ. ต่างๆให้กับคณาจารย์ให้เกิดการพัฒนาการจัด
ทำา มคอ. ให้คลอบคลุมรายวิชาครบถ้วนมากขึ้น แต่พบว่ายังมีหลายหลักสูตรยังขาดความเข้าใจในระบบการดำาเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา จึงควรมีกระบวนการสร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์ รวมถึงการตระหนักเห็นถึงความสำาคัญในการ
ดำาเนินการดังกล่าว

จุดที่ควรพัฒนา

1. ระบบดำาเนินการด้านความปลอดภัยในเรื่องของอัคคีภัย พบว่าสภาพจริงบางส่วนยังไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ประเด็นการให้ความรู้กับบุคลากร การซ้อมหนีไฟ สถาบันจังควรให้ความสำาคัญกับกระบวนการป้องกันเหตุดังกล่าวรวมถึง 
ภัยธรรมชาติอื่นๆ ด้วย เช่น แผ่นดินไหว

2. กระบวนการจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร พบว่าการประเมินดำาเนินการไม่ชัดเจน ทำาให้ไม่สามารถกำาหนดแนวทางใน
การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม สถาบันควรทำาการประเมินผลการดำาเนินงานของแผนบริหารบุคลากรในภาพของสถาบันเพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาแผนงานต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. กระบวนการให้วัดความพึงพอใจในการให้บริการต่างๆ ควรมีการเก็บข้อมูลในลักษณะปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป และสถาบันควรมีนโยบายในการตอบสนองข้อเสนอต่างๆให้เห็นเป็นรูปธรรม  เพื่อให้บุคคลากร
และนักศึกษาเห็นถึงผลลัพธ์ในการให้ข้อมูลในการพัฒนา

2. การกำาหนดพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมในระดับสถาบันไม่ชัดเจน ทำาให้ไม่สามารถวัดความสำาเร็จของ                
การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม
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      จุดแข็ง  จุดที่ต้องปรับปรุงและข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ

        องค์ประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

จุดแข็ง

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านวิชาการ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี และผลการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการของนิสิตในระดับดีอย่างต่อเนื่อง (ผลการสำารวจของ ก.พ.ร. 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3)

2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีผลการติดตามความพึงพอใจจากผู้ใช้
บัณฑิต มีผลประเมินในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65

3. มีนิสิตได้รับรางวัลในระดับชาติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อ
เนื่องโดยเฉพาะนิสิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลต่างๆในระดับมากที่สุด  สร้างภาพ
ลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรปรับการเขียนรายงานผลการดำาเนินงาน และหลักฐานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การมาตรฐานของตัวบ่งชี้

2. เร่งดำาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและการใช้ภาษาต่างประเทศ

3. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างเสริมความรับผิดชอบ ความใส่ใจในการทำางาน และความละเอียดรอบคอบในการทำางาน

4. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างเสริมความกล้าแสดงออก ความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นในการทำางาน

5. เครื่องมือหรือแบบสอบถามที่ใช้ในการติดตามประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ ควรผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งทาง
ด้านครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมูล และตรงวัดได้ตรงตามความต้องการ

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำาแผนพัฒนานิสิตนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสำานักกิจการนักศึกษาและคณะ เพื่อให้การใช้งบประมาณ
พัฒนานิสิตนักศึกษาได้ตามพัฒนาการของแต่ละชั้นปี โดยการจัดทำา Road Map เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา 100%  
รวมทั้งไม่ซ้ำาซ้อนกัน

2. ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

3. การเพิ่มทักษะและการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ในการทำางาน

4. การพัฒนาความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ

5. การพัฒนาด้านความรับผิดชอบและใส่ใจในการทำางานความคิดริเริมสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์

6. การเพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการสอนให้เพียงพอ และทันสมัย

7. การดูแลความสะอาดของสถานศึกษา เช่น ห้องน้ำา ห้องเรียน โรงอาหาร

8. การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษาการรวบรวม เรียบเรียงข้อมูล ผลการดำาเนินงาน ของทุกคณะให้ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ และจำาแนกตามคณะ ตามสาขาวิชา



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 255798

      จุดแข็ง  จุดที่ต้องปรับปรุงและข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ

        องค์ประกอบที่ 4   การวิจัย

จุดแข็ง

1. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย เห็นได้จากการจัดสรรทุนวิจัย ให้ครบถ้วนทุกระดับ ทั้งอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา รวมไปถึงสนับสนุนพันธกิจด้านนี้ เช่น มีห้องสมุดวิจัย ห้องปฏิบัติการฯ

2. มีวารสารวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับอาจารย์ และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3. มีต้นทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี โขน  
และการออกแบบนิเทศศิลป์ที่โดดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรทำางานเชิงรุก ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และการติดต่อ
ประสานงานกับแหล่งทุนภายนอก

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในหลายๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง เช่น แนวทางการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณนักวิจัย หรือจัดให้         
มีพี่เลี้ยงวิจัยให้กับนักวิจัยหน้า ใหม่เป็นต้น 

2. ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจัย/ผู้ประกอบการ/ชุมชน เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน

3. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ (ร่วมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)   
เช่น การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ในการจะก้าวเป็น World Class Ranking 

4. การใช้ประโยชน์ของงานวิจัย สถาบันวิจัยควรผูกการใช้ประโยชน์ของงานวิจัย โดยหน่วยงานภายนอก ไว้กับเงื่อนไข
ของการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย

5. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ต้องเป็นบทความทางวิชาการ หนังสือ หรือตำารา เท่านั้น ในกรณีของ
หนังสือหรือตำารา หากยังไม่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ของการขอตำาแหน่งทางวิชาการจะต้องผ่านการประเมิน  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

6. ตัวบ่งชี้หลายๆ ตัวในองค์ประกอบนี้ใช้ข้อมูลระดับคณะ จึงควรต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามเกณฑ์เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อคะแนนในระดับมหาวิทยาลัย

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านงานวิจัยโดยเฉพาะควรมีการพัฒนาจัดทำาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สืบค้น
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      จุดแข็ง  จุดที่ต้องปรับปรุงและข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ

        องค์ประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม

จุดแข็ง

1. มีหน่วยงาน/คณะที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่มีคุณค่าและน่าสนใจ สามารถดำาเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง 
หลายโครงการ

2. มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน/การวิจัยได้อย่างชัดเจน และได้ผลสำาเร็จเป็นชิ้นงานวิจัย

3. มีโครงการที่เกี่ยวกับจิตสาธารณะจำานวนมากและได้รับการตอบสนองที่ดี

4. มีการดำาเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA และมีการเขียน SAR ได้ดี เห็นภาพกระบวนการทำางานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

5. มีโครงการที่ตอบสนองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสร้างเครือข่ายต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ

1.ควรมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยท่ีดูแลงานบริการวิชาการโดยตรงเนื่องจากเป็นพันธกิจหน่ึงในพันธกิจของการบริการ
การอุดมศึกษา และจะต้องกำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในระดับคณะเพื่อเชื่อมโยงการทำางานกับมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับงานวิจัย 
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการนักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเป็นการยกระดับการบริการทางวิชาการ
แก่สังคมอันจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจเกณฑ์ที่ไม่ตรงกันในแต่ละคณะการจัดทำาแผน 
การบริการทางวิชาการในภาพรวม อันจะนำาไปสู่การให้บริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ  และมีความร่วมมือกันจากทุกหน่วย
งานและทุกคณะ

2. เรื่องเอกสารหลักฐานไม่สอดคล้องกับผลการดำาเนินการที่เขียนรายงานไว้อยู่หลายส่วน

3. การจัดเอกสารหลักฐานควรจัดให้เป็นระบบและครบถ้วนตรงตามเกณฑ์

4. การนำาเสนอเนื้อหาใน SAR ควรเรียงลำาดับตามกระบวนการทำางานเพื่อที่จะได้บรรยายและแสดงหลักฐาน 
ได้ชัดเจนมากขึ้น

5. ควรมีผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและวัดค่าเป้าหมายได้

6. ควรมีการจัดหมวดหมู่โครงการ เช่น ของคณะ/สำานัก อาจทำาเป็นตารางเปรียบเทียบในหลักฐานที่แสดง

7. ควรนำาผลการประเมินโครงการให้ชัดเจน/มีการแสดงคะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

8. หากมีการจัดตั้งเป็นหลักสูตร/ประกาศนียบัตร International ที่การแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือรับสมัครนักศึกษา 
ต่างชาติ/เรียนเป็นหลักสูตรนานาชาติ  100%

9. ควรมีการมองไปถึงการให้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ให้กับมหาวิทยาลัยในอนาคตด้วย



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 2557100

      จุดแข็ง  จุดที่ต้องปรับปรุงและข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ

        องค์ประกอบที่ 6   การทำานุบำารุง ศิลปวัฒนธรรม

จุดแข็ง

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรี และผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีเพื่อรับใช้
สังคมในวิชาชีพต่างๆ อาทิ ครู อาจารย์ และศิลปินทั่วประเทศ

2. มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลายคณะ  ทั้งในสังกัด
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ 

3. มีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  และได้เข้า
รับการประกวดแข่งขันจนได้รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี

4. จากความเข้มแข็งดังกล่าวจึงนำาไปสู่การจัดตั้ง “วิทยาลัยการดนตรี” ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วในปีการศึกษา 2557 และจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านรูปแบบการรายงานผลการดำาเนินงาน

   1.1  การเขียนรายงานผลการดำาเนินงานควรเขียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้คำาสำาคัญของเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นตัวตั้ง และเขียนในลักษณะการบูรณาการผลการดำาเนินงานโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยไม่เน้นการดำาเนินงานแบบ
แยกหน่วยงาน หรือแยกคณะ  

   1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2   มีการบูรณาการงาน
ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา การเขียนรายงานควรจำาแนกประเด็น
เป็น 2 ด้านให้ชัดเจน คือ 1) ด้านการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และ 2) ด้านการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา

   1.3 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการเผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการด้านทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน การเขียนรายงานควรระบุรูปแบบการเผยแพร่กิจกรรมเป็น
ประเด็นสำาคัญ อาทิ 1) กิจกรรมทางศาสนา 2) นาฏกรรม 3) คีตกรรม และ 4) วรรณกรรม เป็นต้น

   1.4 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการดำาเนินงานสม่ำาเสมอ
อย่างต่อเนื่อง การเขียนรายงานผลการดำาเนินงานควรระบุกิจกรรมหรือโครงการที่ดำาเนินงานเป็นตัวตั้ง ลักษณะการมุมมองเป็น
องค์รวม ไม่ใช่การนำาเสนอในมุมมองแบบแยกส่วนของแต่ละหน่วยงาน

   1.5 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชน ควรปรับรูปแบบการเขียนโดยเน้นประโยชน์หรือคุณค่าเป็นตัวตั้งในการนำาเสนอ โดยแยกประเด็นประโยชน์หรือ
คุณค่า และควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่รับประโยชน์หรือสร้างคุณค่าให้ชัดเจน

   1.6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ได้รับการยกย่องระดับ
ชาติและ/หรือนานาชาติ ควรปรับรูปแบบการเขียนโดยเน้นว่าได้รับการยกย่องด้านใดให้ชัดเจน 
 
           2. ด้านการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน

   2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการประเมินความสำาเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา การออกแบบ
สอบถามควรครอบคลุมประเด็นด้านการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และด้านการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา โดย
เน้นประเด็นเรื่อง “ความสำาเร็จ” โดยภาพรวมเป็นสำาคัญ ผู้ประเมิน คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ แต่ไม่ใช่  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการแต่ละโครงการ 
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      จุดแข็ง  จุดที่ต้องปรับปรุงและข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ

2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีการกำาหนดหรือ
สร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ควรมีการจัดทำาเอกสารมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน สำาหรับเป็นแนวทางหรือทิศทางในการดำาเนินงานให้เป็นเอกภาพ           
ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจกำาหนดให้สำานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแกนหลักในการดำาเนินการ

2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 บรรลุเป้าหมายตาม
แผนไม่ต่ำากว่าร้อยละ 80 ควรมีการประมวลแผนด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาประเมินตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในแผน  โดยเปรียบ
เทียบแผนและผลการดำาเนินงานให้เห็นชัดเจน

2.4 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ระดับ  ความพึง
พอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นที่ 1-4 ไม่ต่ำากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ควรปรับแบบประเมินโดยจำาแนก
ประเด็นการประเมินตามข้อ 1 ถึง 4 ให้ชัดเจน และผู้รับการประเมินควรครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งสายสอน สายสนับสนุน 
และนักศึกษา

        องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ

จุดแข็ง

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย

จุดที่ควรพัฒนา

1. การประเมินผู้บริหาร (อธิการบดี) โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

2. การนำาผลประเมินความเสี่ยงไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใน  ปี 2557

ข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทการบริหารจัดการอธิการ โดยคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง กรณีที่ในรอบปีมีอธิการบดีหลายคน อาจจะใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินได้ ทั้งนี้จากข้อสังเกตใน
เล่มแนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผล พบว่า ไม่ระบุการประเมินอธิการบดี ซึ่งจะส่งผลให้ในปี 2557  จะไม่มีผลการ
ประเมินอธิการบดีอีกเช่นกัน

2. การกำากับติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนมหาวิทยาลัย  ควรระบุมาตรการในการบริหาร   ความสี่ยง
ให้ชัดเจน  อาจจะใช้เทคนิค 4T’s (take , treat , transfer , terminate) และควรมีการกำากับติดตามทุกไตรมาส    หรือทุก  6 
เดือน เพื่อจะได้นำาผลการบริหารความเสี่ยงไปปรับปรุงพัฒนาได้ทันต่อสถานการณ์

3. อย่างไรก็ตาม ในการค้นหาความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  นอกจากความเสี่ยงตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแล้ว  
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากมีร้านเหล้า ร้านเกมส์ เพิ่มขึ้น
อาจเกิดความเสี่ยงในอนาคตได้



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 2557102

      จุดแข็ง  จุดที่ต้องปรับปรุงและข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ
        องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ

จุดแข็ง

1. มีการกำากับติดตามและรายงานการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน

2. มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาชัดเจน

จุดที่ควรพัฒนา

ตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยควรระบุตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้ชัดเจน โดยพิจารณาให้เป็นตัวบ่งชี้ของแผนไม่ใช่           
ตัวบ่งชี้ของโครงการ

2. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการกำากับติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาสทุกไตรมาส 
 
        องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จุดแข็ง

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่สามารถปฏิบัติได้จริง และได้แก้ไขปรับปรุงคู่มือการประกัน
คุณภาพโดยจัดทำาตัวอย่างการเขียนรายงานดำาเนินงานและตัวอย่างรายการเอกสาร หลักฐานตามเกณฑ์ต่าง ๆ  ของตัวบ่งชี้ไว้ใน
คู่มือการประกันคุณภาพตามที่ได้รับคำาแนะนำาจากการประเมิน SAR รอบที่ผ่านมา

2. มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ เช่น “โครงการเปี่ยมประสิทธิภาพ” และงานวิจัย  ด้านการ
ประกันคุณภาพ ซึ่งมีการสรุปงานวิจัยเป็นเล่มเล็กเพื่อเผยแพร่ ทำาให้เข้าใจง่ายขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. “คู่มือการประกันคุณภาพฯดังกล่าว” ยังไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็น Best Practice เสนอแนะให้นำาไปหาคุณภาพเพื่อ
ยืนยันได้ว่าสามารถนำาไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นต้นแบบได้จริง

2. “โครงการเปี่ยมประสิทธิภาพ” เสนอแนะให้นำาโครงการที่ได้รับรางวัลเผยแพร่สู่ประชาคมเพื่อเป็นตัวอย่างในการ
เขียนต่อไป

3. “งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ” ดีมาก เสนอแนะให้เพิ่มเติมโดยอธิบายถึงกิจกรรมและแต่ละขั้นตอนใน PDCA 
เช่น P วางแผน นั้น เริ่มต้นทำาอะไร/ทำาทำาไม/มีตัวชี้วัดอะไรว่าจะบรรลุ  (งานทั่วไปไม่ใช่งานประกันคุณภาพ)



ANNUAL REPORT 2014

        ANNUAL REPORT 2014
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        องค์ประกอบที่ 97   องค์ประกอบตามอัตลักษณ์

จุดแข็ง

1. ผลการติดตามความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารความสามารถ
ในการสื่อสาร และประสานงานมีผลประเมินในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อย่างต่อเนื่อง

2. ผลการติดตามความพึงพอใจต่อนักศึกษาและบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณะด้านจิตสาธารณะ  ความ มีน้ำาใจ 
เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและสังคมในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71

3. มีความรักและศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยเคารพในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของไทยในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และ
มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการให้แก่สังคมรวมทั้งได้รับรางวัล
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

1. การเขียนผลการดำาเนินงานและหลักฐานยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ

2. ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลด้าน บุคลากร นักศึกษา บัณฑิต ที่ได้รับรางวัล การประกาศเกียรติคุณผลงานอย่างเป็นระบบ
และสามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำาแนกตามหน่วยงานระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

3. การจัดทำาแผนปรับปรุงพัฒนา โดยกลั่นกรองสังเคราะห์จากผลการประเมิน โครงการ กิจกรรม และความสำาเร็จตาม
เป้าหมายของแผน

4. การใช้ภาษาถ่ายทอดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ต้องสร้างความเข้าใจ ความชัดเจน สามารถดำาเนินงานและติดตามได้
เหมาะสมสอดคล้อง เช่น เชี่ยวชาญในศาสตร์ หมายถึงอะไร ธรรมภิบาลเป็นของใคร ผู้บริหารหรือนักศึกษาจะวัดอย่างไร

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการทำาความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ แล้วเขียนรายงานผลการดำาเนินงานให้เป็นลำาดับขั้นตอน มีหลักฐานสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพ

2. การจัดหลักฐานให้กะทัดรัด กระชับ ที่จะรายงานในระบบ CHE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
งาน การประเมินผลโครงการและกิจกรรม การประเมินความพึงพอใจ

3. การจัดทำารายงานการติดตามประเมินผล การศึกษาผลกระทบ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคลากร หน่วยงาน   ทั้งภายใน
และภายนอก จัดเป็นเอกสารหนังสือขอบคุณและรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น

4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา   ให้ครบ
ถ้วน 100% โดยจัดงบประมาณมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 
 
        องค์ประกอบที่ 98   องค์ประกอบสำานักงาน ก.พ.ร.

จุดแข็ง

มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาทางด้านภาษาที่หลากหลายทั้งที่เป็นภาษาสากลคือภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านหรือภาษา
อาเซียน รวมถึงภาษาอาเซียนบวกสาม อาทิ ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน แสดงถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย
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                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 2557104

      จุดแข็ง  จุดที่ต้องปรับปรุงและข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยควรมีข้อสอบหรือแบบทดสอบมาตรฐานที่เป็นของสถาบันเองสำาหรับใช้ทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ โดยอาจดำาเนินการในลักษณะ Exit-Exam และหน่วยงานที่รับผิดชอบดำาเนินการอาจเป็นสถาบันภาษาที่
กำาลังจะก่อตั้งในอนาคตนี้

2. ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทุกรายวิชา ในลักษณะของการกำาหนดให้ผู้เรียนอ่าน
บทความภาษาอังกฤษ ข่าวภาษาอังกฤษ เป็นต้น

3. ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใช้บทเรียนภาษา
อังกฤษออนไลน์ให้มากขึ้น

4. ควรใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะทางภาษา อาทิ การติดตั้ง Application ในโทรศัพท์มือถือที่
มหาวิทยาลัยจัดทำาขึ้นเอง หรือ ดาวน์โหลด Application ฟรีซึ่งมีอยู่เป็นจำานวนมาก เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา
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ข้อมูล 

บุคลากร
ประมวลผล

ภาพกิจกรรม
2557

    
โครงการภาษาอังกฤษสำาหรับครูคณิตศาสตร์

ในรอบปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการจัดกิจกรรมใน

รอบ 4 ไตรมาส โดยได้แยกตามกิจกรรมของ

คณะ/สถาบัน/สำานัก  ดังต่อไปนี้...



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 2557106

ศิลปะบำาบัด ครั้งที่ 7
โครงการ

สรุปผลโครงการศิลปะบำาบัด ครั้งที่ 7

วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ณ.โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัด นนทบุรี 

 
        การแสดงโขนกลางแปลง  
        เรื่องรามเกียรติ์ ตอนขาดเศียรขาดกร  
  วันที่ 18 มกราคม 2557  ณ   สนามกีฬาฟุตบอล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 
 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำาปีการศึกษา 2557  
   วันที่ 6 สิงหาคม 2557   
   ณ   ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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          โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ
  เศรษฐกิจพอเพียง “ค่ายคุณธรรม นำาชีวิต 
            พอเพียง” รุ่นที่ 8

 
            วันที่ 8 กรกฏาคม 2557  

   มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  University of Social Seiences and Humanities     
      วันที่ 19 มีนาคม 2557                           (Hanoi)

 
          โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์                                



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 2557108

   โครงการบรรพชาอุปสมบท  ณ  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร  จังหวัด กรุงเทพฯ 
   วันที่ 28  กรกฎาคม 2557

 
          โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ์
          “มหาสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ”  
                                         ประจำาปี 2557

 
            วันที่ 10 เมษายน 2557  

   การแข่งขันกีฬาสีภายใน “ชงโคเกมส์ 2014”   

    
วันที่ 17 กันยายน 2557
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ผังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



                      รายงานประจ�าปี 2557

 รายงานประจ�าปี 2557110

คณะกรรมการที่ปรึกษา
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ลินดา	เกณฑ์มา	 รักษาราชการแทนอธิการบดีี

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	 รองอธิการบดี

	 อาจารย์	ดร.เพ็ญพร	ทองคำาสุก		 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตามประเมินผล

	 	 	 	 	 	 	 และงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

คณะท�างาน
	 กองนโยบายและแผน	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 
	 1061		ซอยอิสรภาพ	15		ถนนอิสรภาพ		แขวงหิรัญรูจี		เขตธนบุรี		กรุงเทพฯ	10600. 
	 โทรศัพท์	02-473-7000	ต่อ	1400	 
	 โทรสาร	02-4668060

แหล่งข้อมูล
	 กองบริหารงานบุคคล						/					กองนโยบายและแผน					/	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	 กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม		/	 สำานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ			/				คณะ			/			สถาบัน	

 

รวบรวมข้อมูล/ออกแบบรูปเล่ม
	 นางสาววัชราภรณ์						กองข้าวเรียบ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

	 นายอนุชา						พิมพ์นนท์	 	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

ปีที่พิมพ์ :					พ.ศ.	2557

 คณะผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี 2557
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